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MISTŘI V PLÁNOVÁNÍ
Cesta do pekla je dlážděna dobrými
předsevzetími. A tak na začátku občanského, školního, církevního roku
nebo postní doby si uložíme to či ono,
abychom na konci projevovali zklamání
a podiv, že nám to zase nevyšlo.
Proč si taková předsevzetí vlastně
dáváme? Myslím, že je to směsice motivů: zvyk, někdy snaha si něco dokazovat, ale určitě i touha něco skutečně
změnit nebo něčeho se zříct pro dobro
druhých... Člověk se sám v sobě někdy
těžko vyzná.
A jaká předsevzetí si vlastně dáváme? To, že nebudu v postní době kouřit nebo se nebudu přejídat? Není to
stejně podivné, jako kdybych si předsevzal, že nebudu do Velikonoc hrubý

na manželku, nebudu krást v samoobsluze nebo smilnit? Nedělejme z krátkodobé absence hříchu ctnost!
Co takhle něco, co mě přiblíží, třebas jen o malý krůček, k Bohu a druhým? Něco banálnějšího? Třeba, že
každý den začnu krátkou modlitbou, že
obětuji denně za někoho potřebného
desátek, že už konečně manželku
vezmu na slíbenou kulturu, že navštívím rodiče, zavolám sourozenci,
s kterým měsíce nemluvím... Do toho
se nám možná moc nechce. Protože
by to od nás vyžadovalo skutečné úsilí
a třeba i vytrvalost. A navíc, jaká hrůza,
takováto drobná, neoriginální předsevzetí by mohla být i splnitelná!
+ P. Jiří Korda

Hosti jdou! – příjem poutníků Taizé v naší farnosti
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KDE JSOU DVA NEBO
TŘICET TISÍC VE JMÉNU MÉM…
Pastorační rada se sešla sedmého
ledna a při reflexi uplynulého období
dominovaly zážitky z evropského setkání Taizé u nás. Nebývá zvykem, aby
se zasedání rady neslo v atmosféře,
dovolím si říct, až hlubokého dojetí. Kolik nečekaného požehnání přineslo
těch pár dní některým rodinám! Ubytovali jsme něco přes 230 lidí, všechny
v domácnostech, přímo na faře bydleli
čtyři Poláci a jeden Moskvan. Mnozí
z nich si pochvalovali organizaci setkání, a to jak na pražské úrovni, tak u nás
ve farnosti. Nadšenci, co jezdí každý
rok, dokonce tvrdili, že v Praze to zatím
bylo nejlépe zorganizované.
Z hodnocení prosincových aktivit
stojí za zmínku, že letos byla rekordní
účast žáků základních škol na programu „Proč křesťané slaví Vánoce“. Přišlo dvacet tříd! Nepočítáme k tomu několik skupin z mateřských školek.

Emeritní sbormistr Ladislav Pospíšil
nám v krásném dopise poděkoval za
zaslaný dar. S jeho laskavým svolením
najdete v tomto čísle naši korespondenci. Připomínám, že pan Pospíšil si
nepřál veřejné poděkování za svou
obětavou službu.
K plánované stavbě zatím není příliš co říct, protože se stále čeká na vydání územního rozhodnutí.
Dále jsme diskutovali o odezvách
na dopis sousedům, který někteří z vás
pomáhali distribuovat. Roznesli jsme
tisíc kusů, zatím máme jen pár reakcí.
Budeme rádi, pokud se s námi o případné další rozdělíte. Určitě už nyní
plánujeme dopis zopakovat, pokud
možno do Velikonoc.
V únoru se koná již tradičně výjezdní zasedání pastorační rady, které se
nese v duchu neformálního sdílení.
Proto další raport bude až z březnové
schůze.
P. Jiří Korda

MOHL BYCH BÝT POKŘTĚNÝ?
MOHL BYCH K PŘIJÍMÁNÍ?
se chce o víře víc dozvědět nebo se dokonce připravit na svaté přijímání,
rádi mu věnujeme potřebný čas. Opět zdůrazňuji, nikoho k ničemu nenutíme! Prosím nebojte
se mne kontaktovat.
P. Jiří Korda
tel.: 725 797 561,
jmkorda@seznam.cz

Stále platí nabídka pro
nepokřtěné dospělé, kteří
uvažují o křtu, nebo se
chtějí jen nezávazně začít
seznamovat s křesťanstvím. Zveme vás na společná setkání, která začneme pro nové zájemce
během února.
Pokud někdo z vás byl
pokřtěn jako dítě, ale též
Foto z Velikonoc 2014
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KRÁTCE
● Zatímco v loňském roce se na předvánoční katecheze pro 3. a 7. třídy základních škol přihlásilo devět tříd, v letošním roce je absolvovalo tříd dvacet,
tedy více než 400 dětí. Velký dík patří
týmu dobrovolníků včetně varhaníků,
kteří se katechezím věnovali s obdivuhodným nasazením. Po Vánocích se
zase chodily dívat na betlémy děti
z mateřských škol.
● V uplynulém období byla pokřtěna
Marie Anna Monika Víchová. Rozloučili
jsme se s panem Jaroslavem Rynešem.
● Udílení svátosti pomazání nemocných všem vážně nemocným a sešlým
věkem bude při mši sv. v sobotu 14. 2.

Doporučuje se dojít si v ne příliš vzdálené době před přijetím svatého pomazání ke svátosti smíření. Upozorňujeme, že o svátost nemocných můžete
v případě potřeby požádat kněze kdykoliv!
● Doba postní začíná popeleční středou, letos 18. února. Tradiční modlitby
křížové cesty během nedělí se posouvají na 17.30, aby bylo možné navázat
účastí na večerní mši svaté od 18.30
hod. V pátky modlitba křížové cesty
zůstává jako loni od 14 hodin.
● Pastorační rada farnosti se sejde
8. února na výjezdním zasedání a po
té ve středu 4 března ve 20.00 hodin
v sále sv. Václava.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
ANEB CO JSME (SI) VYKOLEDOVALI
První, pěkně nabitý týden nového roku pomalu končí a musím se přiznat, že
jsem za to upřímně rád. Během společného vystupování jsme toho s koledníky mnoho zažili a po týdnu intenzivního zpěvu koled už máme nárok na
zasloužený odpočinek. 
Letošního tříkrálového koledování se znovu zúčastnilo několik
zkušených samostatných skupinek
a také pár nováčků. Zde si dovolím
malou vsuvku, jak je dobré navštívit
i jiné akce v kostele. Při úklidu kostela před posvícením ke mně přišla
paní Říhová, která mi nabídla, že by
nám ušila nějaké slušivé pláště pro
krále, neboť v loňském roce jí přišlo,
že jsme nebyli příliš výrazní. Akci
s látkami si vzala na starost má žena Olga. Ta nakonec narostla do
obřích rozměrů, kdy jsme si kolem
Nového roku převzali dvanáct zbru2/2015

C+M+B+ Christus mansionem benedicat –
– ať Kristus žehná tomuto domu
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Koledníci v Plaze Novodvorská
su nových plášťů, za které ještě jednou
z celého srdce děkuji, neboť sklidily nejeden obdiv kolemjdoucích.
Díky jednomu novému koledníkovi,
p. Janu Kuchnovi, se nám navíc podařilo koncem týdne, s laskavým svolením vedení, koledovat i na letišti Václava Havla. Stejně jako v minulosti jsme
také získali povolení ke koledování
v OC Novodvorská Plaza a náležitě
jsme jej i využili. U vánočního stromu
jste nás mohli potkat v neděli, pondělí,
úterý na Tři krále (to jsme vytvořili dokonce dvě skupinky) a v pátek.
V ostatních dnech nás zastoupily jiné
skupinky nebo děti z CMŠ Studánka.
Oběma uvedeným společnostem tímto
též děkuji za jejich vstřícnost a ochotu.
Letos jsem, jen tak pro zajímavost,
zkusil kasičky před odevzdáním zvážit.
4

Do uzávěrky jsme neznali přesné částky, ale můžu konstatovat, že jsme si
celkem vykoledovali skoro 20 kg platidel.
Všechny níže uvedené koledníky
chválím a mockrát jim děkuji za pomoc.
Obzvláště bych zde rád vyzdvihl obětavost rodiny Plachových (kasičky 4 a 5
v tabulce), kteří koledovali bez výjimky
každý den a svému nejstaršímu synu
Tadeášovi, který mě doprovázel také
skoro celý týden. Mé velké díky také
patří rodinám i jednotlivcům, kteří si
kasičku u mě pouze vyzvedli a koledování si sami zorganizovali včetně příp.
článku v místním tisku (např. nově zvolená zastupitelka za Prahu-Libuš Pavla
Tůmová nebo bývalý aktivní tatínek
z CMŠ Studánka a nynější stálý člen
2/2015
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chlapského společenství na Lhotce
Michael Ort).
Všem koledníkům i přispěvatelům
patří velký dík a ve svých modlitbách
jim vyprošuji Boží požehnání do nového roku 2015.
Tomáš Hrouda

Foto z letiště Václava Havla:
Vítejte v Praze – a přispějte
do Tříkrálové sbírky
Naši koledníci
1/18/1 Michael Ort s Mariánkou a Lenka Dvořáková s Aničkou, Týnkou a Kryštofem ve Svinařích-Halounech u Řevnic
1/18/2 Pavla Tůmová s dětmi na Libuši
1/18/3 Jiřina a Ondřej Závodští s dětmi
1/18/4 Robert Plach
1/18/5 Helena Plachová s Robertem a Haničkou
1/18/6 Tomáš Hrouda se syny Tadeášem a Matějem
1/18/7 Jan Kuchna s dcerou Terezkou a synem Jakubem na letišti Václava
Havla
1/18/8 Petr Křížek na Točné
1/18/9 CMŠ Studánka – přízemí
1/18/10 Tomáš Hrouda s Tadeášem a Jan Toepfer s Tabitkou a Tobíkem
1/18/11 Manželé Houserovi s dětmi
1/18/12 CMŠ Studánka – 1. patro
1/18/13 Tomáš Hrouda a Eva Neudertová s Miládkou Rundovou a Johankou
Hofrajtrovou
1/18/14 Magda Vlčková se synem Teodorem
1/18/15 CMŠ Studánka – paní učitelka Monika Chvojková s dětmi
2/2015
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ADVENTNÍ KLÍČENÍ
Před koncem roku do farnosti doputovalo milé poděkování od paní Milany
Remarové, ředitelky Modrého klíče
použit na podporu a rozvoj aktivit užiVážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za spolu- vatelů služeb Modrého klíče.
Modrý klíč o. p. s. je nezisková nepráci při zajištění letošního benefičního
koncertu Adventní klíčení – koncert pro státní organizace poskytující sociální
Modrý klíč, který se uskutečnil 27. lis- služby dětem i dospělým lidem s mentopadu 2014 od 18.30 hodin v překrás- tálním a kombinovaným postižením.
ných prostorách kostela Panny Marie V současnosti poskytuje zázemí komKrálovny míru ve Lhotce v Praze 4.
plexní péče pro 115 uživatelů služeb.
První poděkování posíláme právě Sociální služby denního stacionáře, týlhotecké farnosti a jmenovitě panu fará- denního stacionáře a odlehčovací
ři Jiřímu Kordovi. Prostory tohoto kos- služby jsou uživatelům nabízeny v růztela hostily náš benefiční koncert již po- ných formách přizpůsobených druhu
třetí. U příležitosti koncertu proběhla a hloubce jejich postižení i jejich věku.
také vernisáž výstavy obrazů výtvarní- Rozvoj těchto forem je veden snahou
ků s mentálním a kombinovaným posti- k maximálně možnému přiblížení života
žením, uživatelů sociálních služeb lidí s postižením normálnímu životu jeModrého klíče a prodej výrobků z dílen jich vrstevníků.
chráněných pracovních míst. (...)
Děkujeme všem spolupracujícím
Výtěžek z celé akce, který zahrnuje a přítomným a těšíme se na další spodobrovolné vstupné, výtěžek z prodeje lečná setkání.
výrobků dílen i výtvarných děl včetně
Milana Remarová
daru sponzorů, činil 40.645 Kč. Bude

Benefiční koncert pro Modrý klíč v kostele na Lhotce
6
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Benefiční prodej výrobků klientů Modrého klíče v kapli Nejsv. Srdce na Lhotce

MILÝ PANE POSPÍŠILE,
V minulém Věstníku jste našli zmínku o tom, že jsme jako výraz díků za
dlouholetou obětavou službu farnosti věnovali panu Pospíšilovi Bibli Reynek. Otiskujeme průvodní dopis a také odpověď pana Pospíšila (s jeho svolením), kterého dárek opravdu potěšil.
Milý pane Pospíšile,
jménem celé farnosti, její pastorační
rady i jménem svým Vám chceme poděkovat za Vaši obětavou práci a službu farnosti, které jste desítky let přinášel. Samozřejmě máme na mysli nejen
více než dvacetileté obětavé a nezištné vedení chrámového sboru, ale také
Vaši aktivní podporu hrou v orchestru
v době, kdy chrámový sbor vedl Váš
předchůdce pan Mindl. Velmi si obojího vážíme a jsme za to vděčni.
Z našeho poděkování nechceme
vynechat ani Vaši rodinu, když obě
Vaše děti spolu s Vámi opakovaně aktivně podporovaly hudební aktivity

2/2015

Lhotecký sbormistr Ladislav Pospíšil
v našem kostele, a to vše za obětavé
podpory Vaší paní.
Věříme, že sice skromný, ale slovem i obsahem hodnotný dárek – Bibli
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Reynek – jako výraz našich díků přijmete a že Vám udělá radost.
Vám i celé Vaší rodině přejeme požehnané Vánoce a požehnaný celý rok
2015.
P. MUDr. Jiří Korda,
P. Petr Šleich,
Sr. Bernarda Lacinová
a členové pastorační rady: Jakub
Hradec, Tomáš Hrouda, Prokop
Jirsa, Martin Koníček, Petr Křížek,
Lenka Kapsová, Tomáš Sixta, Jiří
Šárka, Jana Šilhavá
Milý P. Kordo, milá pastorační rado,
děkuji za překrásný dar Bible s doprovodem Reynkových obrazů. Celý soubor těchto a dalších obrazů jsem viděl
v originále, albu pro budoucí časy, začátkem 80. let při návštěvě rodiny
Reynkových v Petrkově.

Děkovat
bych
měl já za to, že
jsem mohl dirigovat
chrámový
sbor
s dlouholetou tradicí, což bylo mým
snem od mládí. Že
vše jednou musí
skončit, mi bylo
L. Pospíšil
jasné již delší dobu,
jen jsem si přál pokračovatele z řad kolegů. Sbor také
stárnul, ale plynulá výměna generací
se nedařila.
Přeji nové paní varhanici a panu
sbormistrovi hodně nadšení a vytrvalosti pro další léta a celé farnosti krásnou muziku při bohoslužbě.
Požehnané Vánoce 2014 přeje
Ladislav Pospíšil

MODRÝ FARNÍ PLES JE ZA DVEŘMI
Dovolujeme si připomenout, že náš
letošní modrý farní ples je již za dveřmi. Plesat budeme v sále Kulturního
centra Novodvorská již v pátek
6. února od 20.00 hodin. Sál bude
otevřen od 19.30. K tanci a poslechu
nám bude letos hrát taneční kapela DD
Combo Oldřicha Doležala. Naučíme se
opět jeden společný tanec,
tentokrát irský, a nebudou
chybět ani stálice jako tombola s oblíbenými obloženými
mísami, krásné předtančení
i půlnoční překvapení. Mnozí
již mají vstupenky pořízené,
ostatní tak mohou stále učinit.
Předměty vhodné jako výhry do tomboly je možné zanechat v sakristii.
8

Vstupenky jsou k dispozici po každé nedělní mši v sále sv. Václava a ve
všední dny též v sakristii u pana faráře.
Studenti a důchodci 150 Kč (na sále
200 Kč); ostatní 250 Kč (na sále
300 Kč); sponzorské vstupné 500 Kč
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
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DĚTSKÝ KARNEVAL – CESTOVÁNÍ ČASEM
Srdečně vás zveme na dětský karneval, který se uskuteční v sobotu
7. února od 15 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ Zárubova (boční vchod).
Tématem karnevalu bude letos Cestování časem. Masky historických postav
nebo oblečení z různých historických
období jsou vítány.
Děti se mohou těšit od 15 do 15.30
na písničky, tancování a představení
masek. Od 15.30 do 16.00 je na pro-

gramu divadlo. Příběh Tajemná zahrada zahrají děti z dramatického kroužku
ZUŠ Voborského. Od 16 do 17 hodin
budou probíhat soutěže pro děti a konečně v 17 hodin nastane tradiční
pouštění balónků.
Vstupné děti a dospělí 40 Kč; rodinné vstupné 150 Kč.
Více http://karneval-lhotka.webnode.cz/
(jš)

TYPICKÝ DEN V CMŠ STUDÁNKA
Mateřská
škola
Studánka začíná svůj
provoz v sedm hodin
ráno. Když děti přijdou
do šatny, převléknou
se a na tabuli mají
napsaný ranní úkol,
který
jim
rodiče
přečtou. Děti si mohou vybrat z různých stavebnic, stolních her, mohou si hrát v kuchyňce nebo si malovat, stříhat, lepit či vyrábět
něco u stolečků. Při volné hře platí pravidla. Když si půjčím hračku a už mě
nebaví si s ní hrát, tak ji nejprve uklidím, a potom si teprve mohu půjčit jinou. Dalším pravidlem je, že si hračky
půjčujeme navzájem a nepereme se
o ně.
Další program pro děti už řízený
paní učitelkou se nazývá ranní kruh.
Ten začíná mezi 8.45 a 8.55 ve třídách, do kterých děti patří. Ještě jsem
se zapomněla zmínit, že děti z prvního
patra odcházejí v 8.15 do svých tříd.
2/2015

V ranním kruhu se s dětmi povídá
o tématech, která mají paní učitelky
naplánovaná. Dále se v ranním kruhu
cvičí, zpívá, učí se básničky nebo hrají
pohybové hry. Ranní kruh trvá asi 20
až 25 minut.
Po skončení ranního kruhu děti přecházejí do koupelny umýt si ruce a jdou
ke stolečku na svačinu. Před začátkem
paní učitelka určí jedno dítě, které pro
všechny vybere modlitbu před jídlem,
všichni se pomodlíme a potom děti začínají svačit.
Po svačině dají paní učitelky dětem
na výběr centra, která jsou na daný
den naplánovaná. Děti si mohou samy
vybrat, do kterého centra chtějí jít. Ještě bych chtěla říci, že v pondělí při svačině se vybírají hospodáři. Jejich úkolem je po svačině utřít a uklidit stoleček
a po obědě utřít stoleček a zvednout
židle. Centra začínají přibližně v 9.45
a trvají asi do 10.30. Děti si vybírají
z Ateliéru, Drobných her, Tělocviku,
9
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Katecheze, Hudby, Knih a písmen, Dílny, Pokusů, Objevů, Kuchyňky atd.
Po skončení center si děti dojdou
na záchod a odcházejí se převléknout
do šatny, protože jdeme ven. Máme více možností, kam můžeme jít. Děti nejraději chodí na zahradu. Také chodíme
do kamýckého lesa nebo na procházku
okolo školky, všechno záleží na počasí.
Pokud je hezky, jsme venku i dvě hodiny. Pokud to vypadá, že bude pršet,
jdeme se jen projít kolem školky, ale
většinou jsme na zahradě.
Kolem 12.15 se vracíme do školky
na oběd. Děti z prvního patra jdou na
oběd v 11.45. Po obědě si děti vyčistí
zuby a některé jdou domů, mladší děti
jdou spát a předškolní děti odcházejí
na předškolácký úkol, kde se zdokonalují v grafomotorice, v předmatematických představách, trénují paměť, fan-

tazii, představivost, předčtenářské
představy atd.
Po předškoláckém úkolu si jdou odpočinout na lehátka. Paní učitelky dětem přečtou pohádku a děti leží potichu, jindy poslouchají relaxační hudbu
anebo pohádku z CD přehrávače. Děti
nemusejí spát, ale musejí ležet. Odpočívá se od 13.00 do 14.30. Předškolní
děti odpočívají od 13.30 do 14.30.
Po odpočinku si děti uklidí lehátka
a jdou na svačinku. Pak si opět mohou
samy určit, s čím si chtějí hrát. Hrají si
až do odchodu domů, pokud nemají
taneční kroužek nebo keramiku. Když
je hezké počasí, chodíme na přední
zahradu i odpoledne. Ve školce se zamyká v 17.15 a tím končí den v mateřské škole Studánka.
Učitelka Monika Chvojková, DiS

INTEGRACE
Pojmem integrace rozumíme postupné začleňování jednotlivce či celé
skupiny osob, které jsou určitým způsobem znevýhodněné oproti běžné
skupině osob. Integrace je jedním z nejpřirozenějších způsobů soužití lidí.
V každé společnosti se vyskytují osoby, které se určitým způsobem vymykají z běžné populace. Ať už svým způsobem chování, potřebou individuálního přístupu či svým handicapem. Míra znevýhodnění určuje způsob i průběh integrace.
Integrace je klíčovým bodem v ži- cí mentální, tělesné, emoční i sociální
votě znevýhodněných dětí. Díky inte- schopnosti. Vhodný způsob integrace
graci mají děti jedinečnou příležitost dětí je za spolupráce osobního či třídnívyrůstat a poznávat běžnou skupinu ho asistenta, který učiteli pomáhá v kodětí. Seznamují se s chováním svých munikaci a práci s tímto dítětem. V něvrstevníků a mají tak možnost od út- kterých případech je nutné, aby dítě
lého věku objevovat a učit se přizpů- mělo svého asistenta, jindy je vhodnější,
sobovat běžnému životu. Integrace aby se jeden asistent věnoval menší
samozřejmě není vhodná pro každé skupince dětí.
V naší mateřské školce v minulých
dítě. Je nutné ke každému dítěti přistupovat individuálně a velmi citlivě letech probíhala integrace jednotlivců do
posuzovat jeho celkový stav zahrnují- běžných tříd. V letošním roce se prvně
10
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uskutečnila integrace celé třídy dětí
s různými handicapy (ADHD, poruchy
Autistického spektra, Logopedické
vady…). Tato speciální třída se dle
možností dětí zapojuje do běhu
a programu celé školky. S dětmi
z běžných tříd se děti potkávají a podle možností probíhá mezi nimi vzájemná interakce.
Zajímavý pohled na integraci je
i z opačného pohledu. A to z perspektivy dětí z běžných tříd. Děti se na
kamarády ze speciální třídy ptají a zajímají se o ně. Zájem o informace
o speciální třídě vyšel i ze strany rodičů dětí z běžných tříd. Jednou ze zajímavých otázek je například, jak dě-

tem vysvětlit individuální zvláštnosti
v chování handicapovaných dětí, proč
vyžadují jiný přístup a je nutné, hodnotit
jejich chování jinými měřítky. Namístě je
častá, promyšlená a cílená komunikace
s dětmi z běžných tříd o handicapovaných kamarádech. Přičemž je dobré děti
učit tolerantnosti, úctě a vzájemnému
pochopení. Lze tak předejít nejen odcizení mezi těmito dvěma skupinami dětí,
ale i pokusit se vypěstovat v nich kladný
přístup k sobě navzájem. Tento vztah by
měl být založený na laskavosti vycházející z porozumění, což je základ křesťanské morálky a výchovy, na níž je mateřská školka Studánka založena.
Blanka Vithová

POUŤ ZAMILOVANÝCH KE SV. VALENTINU
V sobotu 14. února se v Praze na Vyšehradě uskuteční pouť zamilovaných.
Na programu bude:
● 9.00 do 15.00 hod. – Valentinské zastavení pro snoubence i pro ty, kdo ještě
zasnoubeni nejsou, ale chtějí do větší hloubky uvažovat o vzájemné lásce. Duchovní obnovou v prostorách vyšehradské kapituly (K rotundě 10, Praha 2 Vyšehrad) bude provázet P. Antonín Dabrowski, OFM.
Na tento program je nutné se předem přihlásit na adrese cpr@apha.cz.
● V 15.30 hod. – mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde se
uchovávají ostatky patrona zamilovaných – sv. Valentina. Celebrantem bude
Mons. Aleš Opatrný, Th. D.
Budeme:
– prosit za dobrá rozhodnutí
při volbě životního partnera
– děkovat za dar lásky
– žehnat lásce
– modlit se za budoucnost
rodiny.
Přijďte i vy, kterým leží na
srdci budoucí život vašich
dětí a vnoučat v láskou naplněném manželství.
2/2015
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MEZI DVĚMA SYNODAMI
ANEB EVANGELIUM PRO DNEŠNÍ RODINU?
Srdečně zveme k panelové diskuzi: 2. února
v 19 hod. v Pastoračním středisku (Kolejní 4,
Praha 6-Dejvice, sál sv. Vojtěcha)
Účastníky diskuse budou:
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph. D. - církevní historik
P. Mgr. Ing. Michal Němeček - biskupský vikář
pro pastoraci
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th. D. - morální teolog
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th. D. - pastorální teolog
Pořádá Katolická teologická fakulta Univerzity
Karlovy ve spolupráci s Pastoračním střediskem
– Centrem pro rodinu

DŮSTOJNÉ PŘEDÁVÁNÍ ŽIVOTA,
KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY
Na seminář zve Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha –
Stodůlky
Lektoři: MUDr. Lucie Šmehilová
a MUDr. Martin Šmehil
Termíny:
Neděle 15. 3. 2015, 16:00–19:00
Neděle 19. 4. 2015, 16:00–19:00
Neděle 17. 5. 2015, 16:00–19:00
Místo konání: Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice
Třídílný seminář je určen pro ty, kteří se chtějí orientovat v menstruačním cyklu,
naučit se vnímat tělo ženy a prohloubit tak úctu a respekt ke společné plodnosti
páru v různých životních obdobích. Zváni jsou nejen manželé každého věku, ale
i ti, kteří o manželství uvažují nebo se o tuto tematiku zajímají a chtějí objevovat
Boží plán pro svůj život i v této oblasti. Bude možné se prakticky obeznámit
s nejspolehlivější přirozenou symptotermální metodou kontroly početí. Jednotlivé
části semináře na sebe navazují! Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné
Přihlašujte se prosím předem - kontakt:
Daria Křivánková – 728 599 121, daria@volny.cz
12

2/2015

FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ÚNOR 2015
NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

1.2.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

2.2.

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE
Mše svatá s žehnáním svící
Kurz Alfa

ÚTERÝ
3.2.
9.00–11.00
9.15
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá se svatoblažejským požehnáním
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
4.2.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–21.00
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“
Setkání mladších náctiletých (Terka)

ČTVRTEK 5.2.
8.00
8.45
9.30
15.00
18.30

Sv. Agáty, panny a mučednice
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá a po ní modlitba chval

PÁTEK
15.00
15.45
17.00
18.30
20.00

Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, 1. pátek
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Farní ples v KC Novodvorská

6.2.

SOBOTA 7.2.
15.00–17.00
16.15
17.00
17.40
17.45-20.00
2/2015

1. sobota v měsíci
Karneval v ZŠ Zárubova
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní – přesun z pátku
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NEDĚLE
8.00
10.00

8.2.

16.30
18.30
19.00
PONDĚLÍ
8.00
17.00
19.00
20.00

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: Bc. Terezie Stehlíková: Papežové druhé
poloviny 20. století a Židé.
Mše svatá
Výjezdní zasedání PRF

9.2.
Mše svatá
Biblické setkání
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
10.2.
9.00–11.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Scholastiky, panny
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
11.2.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–21.00
18.45–20.15

Panny Marie Lurdské
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“
Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo (Prokop)

ČTVRTEK 12.2.
8.00
8.45
16.00
18.45–20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Příprava na biřmování
Nejmladší společenství mládeže (Tomáš)

PÁTEK
13.2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00
17.45

Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj
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NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

15.2.

PONDĚLÍ
8.00
19.00

16.2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá
Mše svatá
Kurz Alfa

ÚTERÝ
17.2.
9.00–11.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
18.2.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.30
19.15–20.15

POPELEČNÍ STŘEDA
Mše svatá s udílením popelce
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá s udílením popelce v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Mše svatá s udílením popelce
Setkání mladších náctiletých (Terka)

ČTVRTEK 19.2.
8.00
8.45
15.00
18.45–20.00

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

PÁTEK
20.2.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

21.2.
Mše svatá

NEDĚLE
8.00

22.2.

10.00
letos nově od 17.30
18.30
2/2015

1. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá, obřad uvedení katechumenů mezi vyvolené.
Představení biřmovanců
Křížová cesta
Mše svatá
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PONDĚLÍ
8.00
17.00
19.00
20.00

23.2.
Mše svatá
Biblické setkání
Kurz Alfa
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
24.2.
9.00–11.00
18.30
19.15
20.00–22.00
STŘEDA
25.2.
8.00
8.40–9.10
15.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Jarní prázdniny – výuka náboženství se nekoná

ČTVRTEK 26.2.
8.00
8.45
16.00

Mše svatá
Úklid kostela
Příprava na biřmování

PÁTEK
27.2.
14.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Křížová cesta
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

28.2.
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
17.30
18.30

1.3.

2. NEDĚLE POSTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Křížová cesta
Mše svatá

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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STAROZÁKONNÍ PUTOVÁNÍ IZRAELEM
Přednáškou Dr. Theol. Petra Křížka, „Po stopách zaslíbení daných Izraeli
z Uru Chaldejského až do Nazaretu – diavyprávění o jedné neobyčejné starozákonní cestě“, pokračoval cyklus přednášek v rámci naší Farní akademie, a sice dne 11. 1. 2015. Je třeba předeslat, že Dr. Křížek je na tuto problematiku odborníkem na vysoké úrovni, neboť již od roku 2009 organizuje
a po odborné stránce naplňuje (se svými spolupracovníky), v rámci své cestovní kanceláře, duchovní a poznávací cesty do Izraele, z nichž jedna je tematicky zaměřena právě na starozákonní příběhy vyvoleného národa.
V úvodu své přednášky Dr. Křížek revnou fotodokumentací (formou počístručně nastínil své aktivity, historii tačové prezentace bylo promítnuto přii současnost, zaměřené na minulost bližně 80 snímků), včetně podrobného
Svaté země především na tu, která je slovního doprovodu. Přednáška byla
popisována jak Starým zákonem, tak i Novým zákonem. Protože má podnikatelského ducha, zakládá již
v roce 2006 cestovní kancelář CK Křížek, která se od
roku 2009 orientuje také na
Izrael. Její nabídka však
neměla a nemá klasickou
turistickou náplň. Ve spolupráci s Katolickým týdeníkem začíná nabízet „duchovní a poznávací cesty do
Izraele“, v rámci kterých
Izraelská poušť
účastníci, přesněji poutníci,
mohou čas strávený na cestě věnovat rozšíření a prohloubení rozdělena do 7–8 částí, což přibližně
svých duchovních obzorů a mohou odpovídá počtu dnů putování po biblicmeditovat na místech bezprostředně ké krajině s CK Křížek.
V prvé části se Dr. Křížek věnoval
spojených s význačnými milníky na starozákonní cestě vyvoleného národa, na putování Abrahama, Sáry, Izáka a cecestě trvající nejméně dva tisíce let lého kmene z Uru Chaldejského do
před Kristem, nebo si mohou zvolit no- země Kanaán, kde se Abraham usídlil.
vozákonní cestu spojenou se životem Centrem byl Hebron (původním názvem Mamre). Zde Abraham zakoupil
Ježíše Krista.
Jak název přednášky naznačuje, ta jeskyni Machpela určenou jako hrobka
byla věnována cestě starozákonní, kte- nejdříve pro jeho ženu Sáru – později
rá ve skutečnosti celkem obnášela cca zde byli pohřbíváni členové jeho rodiny
800 km, a jejímu doložení bohatou, ba- (patriarchové) i on sám. V současné
době je hrobka rozdělena na dvě části,
2/2015
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na židovskou (Abraham, Sára, Jakub, obdivovali zvláště stavby zajišťující příLea) a na muslimskou (Izák, Rebeka), vod vody do Jeruzaléma, např. Chizkia je vedle Jeruzaléma jedním z nejpo- jášův tunel, rybník Siloah, ale také Zeď
svátnějších míst obou náboženských nářků a další historické stavby. Při nákomunit. Dalším navštíveným místem vštěvě pohoří Karmel byla připomenuta
byla Be´er Sheva, kde dle tradice doba proroků (Eliáše a Elíši), dále náAbraham s Izákem vykopali studnu sledovala návštěva Megida (původní
(voda byla nejvzácnějším artiklem v té- Megido je označováno jako Tel Megido
to polopouštní krajině). Další část – ve fázi archeologických vykopávek,
přednášky byla zaměřena na putování „Tel = pahorek“). Zhlédli jsme též
pouští s Josefem Egyptským, který se snímky pramenů Jordánu, jehož vody
díky svým nepřejícím bratrům dostal do jsou prakticky plně odčerpávány za
egyptského zajetí. Tento známý pří- účelem zavlažování a pod Galilejským
běh ovšem pokračuje úplně opačně, jezerem končí v bažinách. Závěrem
než si bratři představovali, neboť fa- jsme mohli obdivovat jednak krásné
raón nakonec svěřuje Josefovi vysoký výhledy z Golanských výšin, jednak
úřad a Josef prostřednictvím svých snímky Nazaretské Baziliky zvěstování,
bratří „zachraňuje“ jejich rodiny od hla- kde vlastně Starozákonní cesta končí.
du. Cesta vedla Negevskou pouští se zastávkami v Šivtě, v přírodní
rezervaci Ejn Avdat
a Aravském údolí. Další
„den“ byl věnován putování s Mojžíšem pouští
a výstupu na horu Sinaj
(2.285 m), na horu, kde
Hospodin předal Mojžíšovi kamenné desky
s vyrytými příkazy Desatera. Fotodokumentace
byla obzvláště působivá.
Na úpatí hory je klášter
sv. Kateřiny (1.570 m),
v podstatě pevnost, která byla vybudována v 6. Bazilika zvěstování v Nazaretě
(Fota Jan Šilhavý)
století. Přednáška poBohužel, těchto pár řádek nemůže
kračovala popisem cesty Jozua zpět do
země zaslíbené, podél Mrtvého moře přednášku Dr. Křížka plně nahradit,
do Jericha. Dále, v Jeruzalémě – Davi- neboť to nejdůležitější bylo obsaženo
dově městě – byla připomenuta doba ve fotodokumentaci – kdo nepřišel,
království, která okolo roku 1000 před může jenom litovat.
Karel Štamberg
Kristem byla pro Izraelity jednou z nejslavnějších. Na fotodokumentaci jsme
18
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FARNÍ AKADEMIE

NÁVŠTĚVA LORETY
Jednou z příjemných možností, jak
uniknout předvánočnímu stresu všude
kolem, byla adventní farní akademie,
kterou pro nás připravil Petr Křížek.
V neděli 14. prosince to ocenila početná skupina našich farníků (asi 80 osob,
pozn. red.) všech věkových kategorií,
která se za drobného mrholení sešla
před hradčanskou Loretou.
Petr nás zajímavě seznámil s historií místa, architektonickými skvosty
i generacemi předávanými legendami.
Po prohlédnutí nádvoří a Svaté chýše
nás provedl ambitem s nárožními kaplemi. Každou hodinu jsme se mohli zaposlouchat do místní zvonkohry. Po
setmění jsme si zapálili svíčky a za

zpěvu mariánské litanie došli ambitem
do kostela Narození Páně, kde měl
krátkou promluvu pater Petr Šleich.
Po skončení prohlídky jsme se přesunuli za roh do kláštera bratří kapucínů, kde pro nás tým Terezky Křížkové
připravil občerstvení, čaj a svařáček na
zahřátí a co kdo napekl na zub. Zde
jsme si mohli popovídat s přáteli
a známými.
Děkujeme Petrovi Křížkovi za krásné prožití 3. adventní neděle a už se
těšíme zase na příští advent.
Fotky z návštěvy Lorety si můžete prohlédnout ve fotogalerii na farních
stránkách.
Olga Hroudová

Lhotečtí farníci při farní akademii v pražské Loretě

2/2015
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HOST DO DOMU
Když se ohlédnu, připomíná mi setkání Taizé pestrý koberec utkaný ze
spousty barev, melodií, chutí a slov v mnoha cizích jazycích. Těžko popsat
vše, proto sdílím útržky z pomyslného deníku.
Tepve 26. prosince si na chalupě
ujasňujeme, že jsme opravdu slíbili
ubytování už od 27. 12. Jejda, honem
do Prahy chystat spaní! Pět hostů se
vejde na postele (máme po mamince
volné přízemí), ale je potřeba přistavět
tři provizorní pelíšky na zemi. Zrovna
udeřily mrazy, tak originální „doupě“
obkládáme všemi polštáři, spacáky
a dekami, které máme.
Čekání na telefonát z kostela je jako
napínavá hra. Koho dostaneme? První
čtveřice doráží z Ukrajiny vlastním autem, mluví dobře anglicky, soběstačná

skupinka. Sotva se u čaje seznámíme,
volá Lhotka podruhé: „Tak máme zase
tři kluky a jednu holku, neznají se, a jeden je opravdový Angličan!“ Druhá parta vchází k nám domů, všichni žasnou,
že jich tu je osm, ale reakce jsou pozitivní. Všímám si, že Poláci si rychle
a nenápadně „adoptovali“ nejmladšího
hosta ze Švédska, který je trochu vyplašený, má paniku, jestli dostane peřinu a kávu, na které je závislý… Angličan je na první pohled zachmuřený, ale
postupně se z něj vyklube letitý služebník Taizé, ryzí chlapík, syn angli-

Poutníci Taizé u Kapsů
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kánského pastora. Asi díky přijetí dobrovolníků jsme dostali hosty vesměs
starší a dobře vládnoucí angličtinou,
takže komunikace kvete.
Překvapuje mě pouto, které si
k hostům vytvořily naše děti – dobře
vnímají, kdo se už vrátil domů, kdo co
potřebuje, a neustále mě na to upozorňují. A co je ještě dojemnější, i hosté si
postupně všímají povah našich dětí
a dbají na to, aby byly vtažené do dění.
Denně rozebíráme podobnosti mezi
polštinou, ukrajinštinou a češtinou,
smějeme se legračním rozdílům, nacházíme koledu, která existuje ve
všech třech jazycích…
Protože máme denně zkoušky s příležitostnou „kapelou“, čím dál častěji se
hosté musejí obsloužit sami, nebo jen

s pomocí mladších dětí. Na Nový rok,
když chystám oběd, všichni spí, ale jeden z ukrajinských přátel vstane a jde
na hodinu ven s naším štěnětem. Když
přijde nahoru Polka, přinese v míse hotové těsto na polské „rogaliki“, rohlíčky
s jablky!
Poslední den mě hosté přemluví, ať
s nimi jedu na modlitbu do Letňan. Nečekala jsem, že mě sezení na dece
v hale plné tisíců modlících se lidí tak
dojme (a dočasně omladí). Během celého setkání mi opakovaně tanulo na
mysli přísloví „Host do domu – Bůh do
domu“. Pocítila jsem, že když člověk
dává – třeba i bláznivě a nepromyšleně
– ještě víc od Boha dostává.
Lenka Kapsová

VIVAT TAIZÉ
Poslední větší zážitek s komunitou
Taizé jsme s manželkou Janou měli
v roce 2005, kdy jsme moderovali český program celosvětového setkání
mládeže v Kolíně nad Rýnem. Na programu měli tehdy vystoupit dva bratři,
ale večer před tím byl v Taizé při modlitbě zavražděn vedoucí komunity bratr
Roger a celá situace se pochopitelně
úplně změnila. Před Janou ten den stála nelehká úloha. Nakonec moderování
bravurně zvládla s empatií sobě vlastní. Tím se pro nás Taizé kromě pár
zpěvů ve farnosti na delší dobu odmlčelo…
…na podzim jsme začali přemýšlet,
zda bychom nemohli ubytovat alespoň
dva poutníky. Máme sice dům, ale
obyvatelné je zatím pouze přízemí. Po
delším zvažování jsem rozhodl, že ne.
Děti mohou být v době setkání nemoc2/2015

né a s poutníky bychom museli sdílet
příliš společných zážitků v péči o ně.
Jak se setkání blížilo, bylo jasné, že
pořadatelé nemají dostatek míst pro
ubytování všech poutníků. Znovu jsme
zvažovali. Máme ještě prázdný byt, který se snažíme delší dobu prodat. Byt je
pár minut od domu. Nakonec revidujeme rozhodnutí a počítáme se dvanácti
poutníky. Deset v bytě, dva u nás. Nakonec jich bylo dvanáct v bytě, ale to
už je jen detail, který doplnil celou mozaiku pěti dnů strávených v příjemném
napětí, co se všechno během setkání
semele.
Den první: pondělí 29. 12. –
– POUČENÍ PRVNÍ: Zapoj svého souseda.
Zhruba v půl jedenácté přichází
první telefonát: „Máme pro vás tři Maďary! Jedna holka, dva kluci.“ Super,
opakuji maďarská slovíčka – jde to
21
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rychle, není co opakovat… :o). Domlouvám se, že pro poutníky dojedu.
Jeden z nich je animátor, čekáme, až
dostane speciální instrukce určené pro
pomocníky a jdeme do auta. Začínám
probouzet angličtinu…jakž takž to jde.
Vytrvale sněží, a tak se snažím o vtip,
že cesta bude jako rallyový závod. Naložíme zavazadla a usedáme do auta.
Otáčím klíčem v zapalování a … nic.
NIC! Během půl hodinky v kostele se
baterie odebrala do křemíkového nebe.
Trapnost okamžiku by se dala krájet.
Nedá se nic dělat, vyrážíme na autobus. Zjišťuji, že maďarský animátor
Andras pilně dva měsíce cvičil češtinu
a zvládl toho poměrně hodně. To nám
lehce usnadňuje situaci. Přicházíme
domů, při drobném občerstvení dostávám zprávu, že k nám míří sedm Francouzů. Ve chvíli, kdy odcházíme s maďarskými přáteli do bytu, vidím na ulici
bujarou skupinu sedmi cizinců… je mi
jasné o koho jde, vítám je a posílám za
manželkou, aby rozmrzli.
Během přivítání poutníků z Maďarska se snažím vyřešit nepojízdné auto,
odpoledne musíme se všemi nemocnými dětmi k lékaři. Soused je automechanik a hned při příchodu z autobusové zastávky ho potkávám. Domlouvám
se s ním a v průběhu rozmrzání maďarské menšiny u nás doma startujeme nepojízdný vehikl přes kabely a dojíždím domů. Domlouvám se s ním na
dalším postupu. Za půl hodiny mám
v autě novou baterii bez jakýchkoliv
starostí a práce. Není nad to mít souseda s pochopením pro Taizé. :o)
Po příjezdu od lékaře mířím znovu
na faru pro dva Poláky. Trochu nesměle vypadající kluci už mají v plánu odjezd na program, domlouvám se s nimi
tedy na ubytování až po programu.
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Den druhý: úterý 30. 12. – Nepřehnali jsme to?
Druhý den setkání je pro nás hlavní
zatěžkávací zkouškou. První snídaně –
uvidíme, jestli to zvládneme. Naštěstí
nepřicházejí všichni najednou, ale postupně po jednotlivých národech – první zodpovědní Poláci, druzí rozvážní
Maďaři a třetí místo obsazují v klidu
přicházející Francouzi. Snad bych to
ani jinak nečekal. Tento národní mentalitou přirozený rozvrh vydrží celé setkání. Postupně se střídají u stolu a vše
jde jako po másle. I naše děti se začínají osmělovat.
Přesto v nás panují trochu obavy,
jestli jsme počet trochu nepřepískli
a jestli je komfort v bytě dostačující.
Večer koukám na facebook a komentáře kamarádů k setkání mě uklidňují
(pro dokreslení atmosféry je uvádím
v autentické podobě): „Tragédie – domácí boj o koupelnu!!! To je tak, když
má 1 chlap doma aktuálně 6 žen, navíc
2 mluví slovensky, 3 polsky a 1 nemluví vůbec... „vivatTaizé“; „Ja tech zenskejch mam 9 – vsechno Italky, (plus
3 kluky) tak jsem zvedavej jak rano budou bojovat o jednu koupelnu....vivat
Taize!“; „Ty vole u nás bude v baptistickým obýváku dneska večer sloužit
mši senegalskej kněz :)))... vivat Taizé!“
Celé to završuje kamarádka sdělením: „50 ukrajincu/ek + polaku/polek –
– behem prvni pul hodiny po ubytovani
vypotrebovali vsechnu teplou vodu
v baraku, k nasemu prekvapeni se ale
sprchovali i nadale, „drsny vychod“
Po přečtení posledního jsem si
hodně jistý, že jsme to nepřehnali!
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Den třetí: středa 31. 12. –
POUČENÍ DRUHÉ: Nevysvětluj přísloví o kovářově kobyle, když neznáš slovo kovář a kobyla!
Snídaně třetího dne už probíhá
v klidu. Se všemi se dáváme více do
hovoru, především pak s Francouzi.
Ptají se, čím se živím. Po odpovědi, že
jsem architekt, se se zájmem rozhlížejí
po prostoru. Dům ale rozhodně není ve
stavu, který bych považoval podle
mých představ za konečný, a tak jim
vše okamžitě vysvětluji pomocí přísloví.
Stejně tak okamžitě po pár anglických
větách docházím k dalšímu výše uvedenému životnímu poučení… Nakonec
se ale daří smysl přísloví osvětlit pomocí rukou, slovníku, angličtiny
a drobné dávky improvizace.
Odpoledne jdu zkontrolovat byt, zda
je vše v pořádku. Všichni jsou na programu, a tak je v bytě volno. Hned po
otevření vstupních dveří a prvním čichovém vjemu mě přepadá silný pocit,
že na tomto setkání jsem už někdy byl.
Ano, je to tak – právě jsem vstoupil do
setkání mládeže Žďár 2002, Třešť
2003 i Kolín nad Rýnem 2005 najed-

nou. Inu každé setkání mladých „voní“
stejně. Delším větráním se snažím vrátit bytu obvyklou pohodu, což se zhruba po čtvrthodině intenzivního průvanu
daří. :o)
Den čtvrtý: čtvrtek 1. 1. – Jako
u babičky.
Čtvrtý den očekáváme s napětím –
oběd pro dvanáct lidí a naši rodinu bude trochu oříšek. Manželka však provedla den předem důkladnou přípravu,
a tak se po snídani a novoroční mši
vracíme k připravenému stolu. Jíme na
dvě etapy a říkám si, že si alespoň jednou trochu vyzkoušíme, jaké to bylo
u stolu mých prarodičů, kde kromě dědy a babičky sedávalo ještě šestnáct
dětí. Přemýšlím, že jednou mi to načas
asi stačilo… :o)
S Janou servírujeme oběd. Směnu,
která právě není u stolu, baví naše děti. Honí se, hrajou hokej, s Francouzi
stavíme z lega Janu z Arku a nakonec
je z poutníků nadšená i devítiměsíční
Terezka. Atmosféra je příjemná a celý
oběd perfektně uvolnil i ty poslední zábrany, které kvůli jazykové bariéře
zbyly.

Ilustrační snímek: Večerní modlitba Taizé v Letňanech 30. 12. 2014 – Jan Šilhavý
2/2015
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Den pátý: pátek 2.1. – POUČENÍ
TŘETÍ: Zapoj vlastní děti
Přichází poslední snídaně. Jeden
z Poláků kvůli polské ranní mši v kostele přichází s ještě větším předstihem
a loučí se za oba. Následně se loučíme
s Maďary, které u stolu střídají přátelé
z Francie. Ti mají jako obvykle oproti
ostatním národům nejvíce času (tajemství, jak to dělají, nám bohužel nesdělili), a tak setrváváme ještě dlouhou
chvíli v družném rozhovoru. Z ničeho
nic se najednou na scéně objevuje náš
tříletý Kryštof s lahvičkou lurdské vody
a postupně všechny obdaruje mokrým
křížkem na čelo. Tentokrát by se dala
krájet síla okamžiku. Lepší tečku za celým setkáním by člověk nevymyslel.

Po nekonečném loučení je dům najednou vylidněný – jen my a tři děti.
Večer jdu ještě zkontrolovat byt, zda
zůstal v prodeje schopném stavu –
ano, vše v pořádku.
Povedlo se. Přestože jsme se neúčastnili ani jednoho programu, cítíme
se setkáním opravdově obohacení.
Přes všechnu únavu, nechuť, přesto,
že pochopitelně nestačily jen tolik inzerované 2m2 a přes různé další překážky to mělo smysl, což podtrhl nejstarší
syn Rafael při večerní modlitbě: „Prosíme za ty Poláky, Maďary a Francouze, aby se měli dobře. A aby zase někdy přijeli a aby se naučili česky!
Prokop Jirsa

PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTOREK
Milí přátelé,
setkání Taizé je za námi. Nejen že
jsme to přežily, ale nadto se cítíme
velmi obdarovány a z mnoha stran dostáváme pozitivní zpětnou vazbu.
Podařilo se nám přijmout přes 230
poutníků z devatenácti různých zemí.
Osmdesát z nich byli dobrovolníci, co
dorazili už o dva dny dřív a pomáhali
během setkání na různých místech. Co
se týče národnostního složení, nejvíc
bylo Poláků (63), Maďarů (40), Francouzů (35) a Němců (32). O něco méně pak Litevců (13), Rusů (13), Ukrajinců (9), Rakušanů (8), Slováků (4),
Nizozemců (3), Švédů (3), Španělů (2)
a Čechů. A po jednom hostu z Anglie,
Finska, Indonézie, Kanady, Lucemburska a Vietnamu.
Velké DÍKY patří všem šedesáti rodinám, které nabídly u sebe doma místo pro hosty. Všem, kdo setkání i jeho
24

přípravy provázeli modlitbou. Všem,
kdo pomáhali během příjmu a vítání
hostů v naší farnosti, všem, kdo nosili
a připravovali občerstvení, dojeli nakoupit, pomohli s výzdobou, hudebním
doprovodem modliteb, představením
lhotecké křížové cesty, silvestrovským
vystoupením, s taxikařením po festivalu
národů, s každodenním úklidem a přerovnáváním židlí... Jistě toho bylo
mnohem víc, co by si zasloužilo dík.
V neposlední řadě si moc ceníme
i veškeré podpory, co se nám dostalo
ze strany otců Petra, Jiřího a sestry
Bernardy.
Věříme, že setkání bylo pro mnohé,
kdo se ho nějakým způsobem zúčastnili, také povzbuzením a obdarováním.
Více o Taizé: www.taize.fr/cs
za lhotecký přípravný tým
Veronika Černá, Alena Ondrušková,
Helena Polláková, Terezie Šilhavá
2/2015
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P. Jiří děkuje organizátorkám za jejich práci při setkání Taizé ve lhotecké farnosti

Večer sdílení zážitků z evropského setkání Taizé za účasti br. Paola (třetí zprava)
a jednoho z dlouhodobých dobrovolníků – permanenta Claudia (čtvrtý zprava)

2/2015
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EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V PRAZE
● Evropského setkání mladých v Praze se zúčastnilo více než 30 000 lidí
● 23 000 z nich nebyli místní
a byli ubytováni v Praze
a okolí.

Příjem poutníků byl dobře zorganizovaný

s jídlem
● Hosty přijalo více než 105
hostitelských
společenství
z různých církví.
● V areálu výstaviště v Letňanech bylo připraveno

Silvestrovský Festival národů – Večerníčci

● Mezi
účastníky
pět modlitebních
bylo
zastoupeno
míst pro večerní
65 různých
zemí,
modlitby;
jedno
dále zde byli mladí
z nich bylo umísdobrovolníci z Taizé,
těno postaveném
kteří pomáhali s přístanu, protože do
jmem a s organizací
hal se všichni nedopravy.
vešli.
● Účastníkům bylo
● K zamyšlení
Ranní modlitba v našem kostele
rozdáno
100 000
bylo
nabídnuto
mandarinek,
celkem 30 témat.
22 000 kg chleba a více než 500 palet
Zdroj: http://www.taizepraha.cz

Diskuzní skupinky seděly i na kúru
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Silvestrovský Festival národů – půlnoc
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POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Pracuji v naší Charitě už patnáct let v Praze na kánoi. A požádal nás, abya za tu dobu jsme se s kolegy setkali chom to zařídili.
Moje reakce byla asi pochopitelná,
s nepřeberným počtem „svérázných“
postaviček. Asi před rokem nás kontak- že to nepřichází v úvahu. Snadno jsem
toval pan O. zapřisáhlý starý mládenec, vyjmenovala důvody, proč to není
který žil sám na jednom z pražských možné. Jenže chlapi jsou prostě chlapi.
sídlišť. Jak sám říkal, v té hromadě be- A tak hned začali diskutovat o tom, jak
tonu se cítil ztracený. V životě projel by se to dalo zařídit. Pak se do toho
snad celý svět na palubách lodí a ji- ještě přimotal můj starší syn s poznámných dopravních prostředků. V očích kou, že lodě snadno sežene. Doma poměl dálky, když vyprávěl o svých dob- tom oba synové zajásali, že pojedeme
rodružstvích. Stárnoucí světoběžník taky. Jsem sice pro každou legraci
a zkušený vodák,
s mladým duchem,
ale
obvykle
si
uvězněný ve stárs sebou klienty na
noucím těle.
vodu neberu. Jenže
Na
návštěvy
na mé protesty, že
k tomuto svérázmi klienty topit nenému pánovi chodili
budou, nikdo nerehlavně naši pečoagoval. Pojedeme
vatelé. Pánovi jsme
v sobotu,
mimo
vozili obědy, jezdili
pracovní dobu, ve
pro nákupy a občas
svém volném čase,
s ním chlapi něco
uvařili. Pánové se Náš dobrodruh z kapitánského můst- soukromými auty,
ku vyhlíží zásobovací loď s obědem
za naše peníze. To
vždycky
vraceli
byl hlavní argument
z návštěvy rozesmátí a vyprávěli historky, které vy- zaměstnanců, kteří se pro akci nadchli.
slechli. Často jsme přemýšleli, co se A hned se zeptali, jestli jedu s nimi.
skutečně stalo a co si pán prostě při- Dospěla jsem k názoru, že bude bezbásnil. Samozřejmě jsme se na každou pečnější se přidat. Všechno jsme nanávštěvu a nový příděl historek moc plánovali na konec června.
těšili.
Znovu se potvrdilo, že mě má Pán
Jednoho dne se pečovatel vrátil Bůh rád. V polovině června pan O. teles informací, že má náš dobrodruh po- fonoval, že přerušuje služby. Prý se na
slední přání. Chtěl by ještě naposledy akci těší a ozve se za pár dní. Netuším,
usednout na loď. Naivně jsem se do- kam se náš dobrodruh ztratil. Je jedním
mnívala, že prostě pána dovezeme au- z mála klientů, o kterých jsme se už nic
tem k Vltavě a projedeme se s ním nedozvěděli. Ráda si představuji, že
parníkem. Ale to ne. Pan O. měl jasnou s radostným výrazem na tváři a kormipředstavu. Rozhodl se, že ve svých delním kolem v ruce brázdí vlny oceájednaosmdesáti letech sjede Vltavu nu, ať už v tomto nebo jiném světě.
Přeji vám pokojný únor. Eva Černá
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PLÁNUJEME
7. 3.
15. 3.
28. 3.
4. 4.

Duchovní obnova
Mše sv. upravená pro děti
Velký úklid kostela
Velikonoční vigilie 20.00 –
iniciační svátosti dospělých
12. 4.
První sv. přijímání dětí
Květen – Májové po každé mši mimo
neděle a Slavnosti
8.–10. 5. Víkend pro rodiny

17. 5.
Mše sv. upravená pro děti
29. 5.
Noc kostelů
29. 5–7.6. Dny víry
6.–7.6. Poutní slavnost P. Marie,
Královny míru
7. 6.
Zahradní slavnost
10. 6.
Poslední výuka náboženství
2. 8.–15.8. Letní chaloupky

Modlitby – malá poselství setkání Taizé v Praze 2015
Ježíši Kriste, chudí pastýři tě nalezli v jesličkách. Přijď a dej,
abychom se přibližovali k jasu tvé přítomnosti ukryté v nás. A naše srdce ti
mohou říct: Ježíši, má radosti, má naděje, můj živote.
Bože milosrdenství, osvěcuješ naše srdce nečekaným světlem. A tak
objevujeme, že i když v nás může zůstat kousek temnoty, v každém člověku je
především tajemství tvé přítomnosti.
Bože, který miluješ všechny lidi, chtěli bychom žít den co den ve
společenství s tebou, v tichu a lásce.
Duchu svatý, ty jsi stále s námi a v nás. Probouzíš v nás
schopnost údivu. Chtěli bychom přijmout vše, co nám dáváš. Naplňuješ nás
nadějí, takže můžeme být nablízku trpícím. Dej všem lidem svůj pokoj a dej,
aby nás tvůj dobrotivý dech vedl kupředu.
Ty nám žehnáš, Bože naděje, a svým Svatým Duchem nás vedeš
k tomu, abychom milovali a vyjadřovali to svým životem.
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