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CO VYJADŘUJÍ NAŠE GESTA 
 V těchto dnech prožíváme největší 
křesťanské svátky. Musím se přiznat, 
že jsem jako dítě neměla Velikonoce 
moc ráda. Především to bylo kvůli, pro 
děvčata nepříjemnému, velikonočnímu 
pondělí, ale také proto, že jsme pořád 
museli chodit do kostela, a mně se to 
zdálo všechno moc dlouhé a nepocho-
pitelné. Samozřejmě, postupem času, 
kdy člověk získává jakýsi vhled do ta-
jemství, se mění i postoj k liturgii Sva-
tého týdne a Velikonoc. A protože jsem 
také vedla scholu, měla jsem celé dění 
z kůru jako na dlani. Člověk není jen 
rozum a vůle, ale má také tělo, které 
svým vlastním způsobem vyjadřuje to, 
co se děje uvnitř. 
Jen se zkuste ve 
svém pokoji postavit 
před Boha a vztáh-
nout k němu ruce 
v  modlitbě (1. Král 
8,22). Nebo, pokud 
ho o něco intenzivně 
prosíte, nebo cítíte 
silně  svou hříšnost, 
vyjádřete to také tě-
lem v leže tváří 
k zemi. Ostatně jsme 

to celou postní dobu dělali tím, že se 
naše tělo zapojovalo osobním postem 
do naší snahy o obrácení.  
 Tedy, každé gesto, každý postoj 
v liturgii, lze vnímat a prožít jako zin-
tenzivnění toho, co vyjadřujeme slovy. 
 Můžeme se o to více pokusit v těch-
to dnech. A nepochybuji o tom, že také 
vyjádření velikonoční radosti ze vzkří-
šení u slavnostního božíhodového sto-
lu naše tělo přivítá s nadšením.  Dopo-
ručuji však nenechat stranou rozum…  
 Pokojné Velikonoce! 

Sr. Bernarda 
Foto Jakub Šerých 

 

 
 

Bohoslužby ve Svatém týdnu najdete v Příručníku viz str. 10 

Gesto prostrace – symbol pokory před Bohem
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AŤ MÍR DÁL ZŮSTÁVÁ S TOUTO KRAJINOU… 
 

 Pastorační rada se sešla čtvrtého 
března. Při reflexi uplynulého období 
jsme vyjádřili zvláštní poděkování or-
ganizátorům Tříkrálové sbírky, farního 
plesu a karnevalu. Diskutovali jsme, 
zatím bez konkrétního závěru, jak při-
stoupit ke skupině náctiletých farníků, 
kteří jsou již velcí na program letních 
chaloupek, ale (zatím) s nimi nelze po-
čítat jako se staršími kamarády (ve-
doucími). Dohodli jsme se, že opět po-
prosíme Hanu Stehlíkovou o organizaci 
Zahradní slavnosti. Předložil jsem radě 
návrh jarního dopisu našim sousedům 
a návrh modliteb za mír v naší farnosti. 
Dopis byl podroben mnoha připomín-
kám, v tuto chvíli je již přepracován 
a s vaší pomocí i roznesen. Připomí-
nám, že jsme se rozhodli občas zaslat 
lidem v okolí kostela pozvání na někte-
ré akce. Návrh modliteb byl naopak při-
jat téměř bez výhrad. 
 Myšlenka modliteb za mír vznikla při 
úvahách, jakým způsobem by šlo ve 
farnosti pracovat se zvláštním zasvě-
cením našeho kostela a farnosti Krá-
lovně míru. Navíc, když zde máme mi-
mořádnou křížovou cestu, doslova 

zvoucí k modlitbám za pokoj a mír mezi 
lidmi. Shodli jsme se, že spíše než se 
zaměřit na jednu modlitbu, bude lepší 
pojmout věc šířeji. Více v článku níže.  
 Letos na noc kostelů navážou Dny 
víry, misijní týden v ulicích Prahy a ve 
farnostech (viz str. 18 a 19). I my se 
přidáme, farní organizační tým se po-
prvé sešel 22. března.  
 Rada též vyslovila souhlas, aby Ve-
ronika Zemanová byla přijata jako 
hlavní varhanice. Hraje u nás od Vánoc 
a jsou na její službu pozitivní reakce.  
 Petr Křížek přišel s originální myš-
lenkou nabídnout srozumitelným způ-
sobem naši křížovou cestu hledajícím 
i těm, kteří se považují za „bezvěrce“. 
Více rámeček na straně 3.  
 Na závěr připomínám, že letos má 
být o Vigilii Zmrtvýchvstání pokřtěno 
jedenáct dospělých. O týden později 
pak ke svatému přijímání přistoupí 
pravděpodobně sedmnáct dětí, jeden 
mládežník a dva rodiče. Prosím pama-
tujte na ně v modlitbách. Bohu díky za 
takovéto požehnání pro farnost! 

P. Jiří Korda

 

MODLITB Y ZA MÍR V NAŠÍ FARNOSTI 
 

NÁZEV 
 Modlitby za pokoj v našich srdcích 
a mír ve světě. 

KONCEPT 
 Jsme kostel zasvěcený Královně 
míru, Matce Knížete pokoje. Přidáváme 
se tedy k jejím prosbám a prosíme za 
pokoj v našich srdcích, v mezilidských 
vztazích a za mír ve světě.  

Nejde o jednu modlitbu nebo aktivitu, 
ale o soubor, který dává dohromady 
celek. Ten jako takový má větší šanci 
na existenci. Když se jedna věc neo-
svědčí, nepadá tím celý projekt. 

NÁPLŇ 
Adopce ulic 
 Žijeme spolu, věřící i ateisté, lidé 
různých příběhů, různých radostí i bo-
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lestí. Nechceme mentorovat, chceme 
se za nás a za své sousedy modlit, vy-
prošovat nám všem Boží požehnání 
a ochranu. Adopce je ve stavu přípra-
vy. 

Ostrov pokoje 
 Uprostřed vřavy velkoměsta je malý 
ostrov, náš kostelík. V něm je možné 
každý pátek večer na dvě hodiny v ti-
chu spočinout, usebrat se, nabrat no-
vých sil. 

Modlitby za mír 
 Pokorný evangelický bratr Roger 
shromáždil během 2. světové války ve 
francouzské vesnici Taizé skupinu 
křesťanů z různých církví, která se do-
dnes modlí mimo jiné za mír ve světě. 
Komunita dnes působí na různých mís-
tech světa. O Vánocích 2014 jsme 
v Praze hostili třicet tisíc mladých, kteří 
přijeli na evropské setkání vedené prá-
vě touto komunitou. Připojujeme se 
k těmto nadšeným křesťanům a mod-
líme se každý čtvrtý čtvrtek v měsíci 
večer za mír.  

Křížová cesta Karla Stádníka 
 Originální a jedinečné ztvárnění kří-
žové cesty. Celou cestu prostupuje té-
ma nepřijetí, násilí a války, není ale je-
jím definitivním vyjádřením. Tím je 
vítězství Knížete pokoje, Ježíše Krista, 
a lidí dobré vůle. Nabízíme skupinám 
výklad a duchovní doprovázení při po-
znávání tohoto sakrálního díla. 

Přímluvy Královny míru za národ 
 Každou první sobotu v měsíci se 
schází v našem kostele mariánští ctite-
lé ke společným modlitbám a účasti na 
mši svaté obětované za dar víry pro 
náš národ. 
Ke hrobu svatého Václava 
 Kardinál Dominik Duka zve všechny 
občany, kterým není osud našeho ná-
roda lhostejný, každého 28. dne v mě-
síci v 16.15 hodin na bohoslužbu za 
náš národ do Svatováclavské kaple ka-
tedrály. Odtud přejdou do baziliky sv. 
Jiří k hrobu sv. Ludmily. Této boho-
služby se od dubna bude účastnit také 
skupinka z naší farnosti.  
Ora et labora! Modli se a pracuj! 
 Pomáháme v budování pokoje kon-
krétními skutky. Naši kněží a pastorač-
ní referentka pomáhají lidem řešit růz-
né osobní problémy, vztahové krize. 
V  rámci jednotlivých společenství 
(maminky, muži, manželé, mládež…) si 
lidé pomáhají jak slovem, tak konkrét-
ními skutky. Přispíváme na vzdělání 
indickému chlapci, podporujeme fi-
nančně děti v Ekvádoru. 
Vejdi do svého pokojíku a modli se 
 Farnost vydá kartičky s modlitbou 
nebo modlitbami za mír. Ty bychom se 
modlili například v rámci pravidelné 
modlitby růžence přede mší svatou. 
 Současně budou věřící vyzýváni, 
aby přinesli tuto modlitbu do svých do-
movů, aby se stala součástí modliteb 
společenství, rodin i jednotlivců. 

P. Jiří Korda 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO HLEDAJÍCÍ 
Považujete se spíše za duchovně hledající nebo dokonce za „bezvěrce“? V tom 
případě Vám nabízíme civilní formou podaný výklad jedinečné Křížové cesty od 
sochaře Karla Stádníka, která je umístěna ve lhoteckém kostele. Koná se 4. dub-
na na tzv. Bílou sobotu od 14 hodin. 
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JEDEN NAPLNĚNÝ ŽIVOT 
 

V březnu jsme se na Lhotce rozloučili s naší devadesátiletou farnicí paní 
Annou Lokajíčkovou. Byla to moje třídní učitelka na základní škole a dlouho-
letá kamarádka mých rodičů. Vzácná žena. Požádal jsem jejího zetě Václava 
Procházku o pár řádků o ní.                (Jan Šilhavý) 
 

 
 
 Anna Lokajíčková (rozená Hošková) 
14. 1. 1925–25. 2. 2015 
 Narodila se v Rokycanech, byla 
z chudých poměrů, rodiče museli vy-
stačit s málem, matka měla mandl 
a otec, italský legionář, dostal dělnické 
místo na dráze. Finanční situace rodiny 
byla velmi omezená, ale rodiče přesto 
dokázali dát každému ze tří dětí vzdě-
lání, na které mělo nadání. Jak by se 
dnes řeklo, priority v rodině byly nasta-
veny jasně a dobře. Anna vychodila 
gymnázium v Rokycanech a po válce 
v  Praze ještě Pedagogickou fakultu 

UK, učitelský obor tělesná výchova 
a ruský jazyk. Jako učitelka pak půso-
bila např. v Těškově u Rokycan nebo 
v Nučicích a nakonec v Praze. Na zá-
věr své kariéry učila v ZDŠ Jílovská.  
 Víru získala v rodině a udržela si ji 
po celý život. V Praze se účastnila vy-
sokoškolského křesťanského hnutí 
včetně studentského pochodu Nerudo-
vou ulicí na podporu prezidenta Bene-
še v únoru 1948 na Pražský hrad, 
a zejména kroužků „Rodina“, organizo-
vaných jezuitským knězem prof. Tomi-
slavem Kolakovičem, dnes již legen-
dární osobností válečného i pová-
lečného období v Evropě. Zde se přes 
svého bratra Josefa Hoška, později od-
souzeného v politickém procesu ke 
dvanácti letům vězení, seznámila se 
svým pozdějším manželem Milošem 
Lokajíčkem. V r. 1949 je oddal P. Josef 
Zvěřina a v prosinci 1951 krátce před 
svým zatčením stačil ještě pokřtít jejich 
nejstarší dceru. 
 Následující 50. léta nebyla pro Annu 
Lokajíčkovou nijak snadná. Nejen bratr 
Josef, ale také manžel Miloš byl pozdě-
ji též zatčen a ona zůstala sama se 
třemi dětmi, strachy a starostmi. Tedy 
ne úplně sama, bratr Jiří Hošek a další 
přátelé pomáhali, co mohli, ale přesto 
to byly pro všechny těžké časy, ve kte-
rých ale ona obstála se ctí matky 
i  křesťanky. Jen ona a Bůh vědí, jaký 
kříž obav a odpovědnosti musela v té 
době nést. Za všechny třeba: "A co 

Anna Lokajíčková 
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když mě také zavřou, co pak bude 
s dětmi?"  
 Přesto i zde obstála a ještě dokáza-
la konkrétními činy pomáhat a povzbu-
zovat ostatní. Od ní nikdo neodcházel 
bez pomoci. Co se doma naučila, dá-
vala dál. Každému z pěti dětí dali 
s manželem vzdělání, jaké potřebova-
lo, víru v rodině udrželi.  
 Oporou jí vždy byla pevná víra 
a osobní vztahy ke Kristu a Panně Ma-
rii. Byla velkou ctitelkou Panny Marie 
a milovala zpěv mariánských písní. Žila 
s vírou ve vzkříšení, když tragicky 
v mládí zahynul syn Jiří, k P. Marii se 

obracela v písních ještě jako ležící pa-
cient v nemocnici, ty písně s ní šly do 
konce jejích dnů. Její životní cesta byla 
rovná, dlouhá a zcela vyplněna láskou 
ke druhým a starostmi o ně.  
 Jak málo je dnes takových lidí a jak 
moc jsou potřeba. Oni jsou tou solí 
země, která činí život krásným a svět 
obyvatelným.  
 Díky Bohu, že nám dal Annu Loka-
jíčkovou, ať jí na věčnosti vše oplatí. 

Václav Procházka 

 
Prof. ThDr. Josef Zvě-
řina (1913–1990) 
kněz, teolog, historik 
umění, filozof a vyso-
koškolský pedagog, 
signatář Charty 77. 

Čtrnáct let byl v komunistickém vězení. 
Pak sloužil jako teolog v podzemní 
církvi, věnoval se výuce i duchovnímu 
vedení řeholnic a studentů, kteří se při-
pravovali na kněžství. Roku 1988 mu 
byl udělen čestný doktorát teologie na 
univerzitě v Tübingen. 

Stjepan Tomislav Kolako-
vič, rodným jménem Po-
glajen (1906–1990 v Paříži 
– datum úmrtí je nejisté) 
chorvatský kněz, člen jezu-
itského řádu. Výrazně se 

angažoval v evangelizační činnosti, 
kladl zásadní důraz na aktivně žité 
křesťanství. Usiloval o větší zapojení 
laiků do života církve, na Slovensku 
i v českých zemích zakládal kroužky 
věřících zvané Rodina, významně se 
podílel na rozvoji katolického disentu. 

 
 
 

 
 

K R Á T C E 
 

●  Pokřtěn byl Tadeáš Valent. 
● Rozloučili jsme se s Annou Lokajíč-
kovou, Jiřinou Holou a Petrem Eliášem.  
● Upozorňujeme na Kurz pro lektory, 
který každoročně pořádá Pastorační 
středisko Arcibiskupství pražského. Le-

tos se uskuteční v sobotu 25. dubna od 
9 do 12 hod. v sále sv. Vojtěcha 
v Dejvicích, kurzem bude provázet 
P. Michal Němeček a herec Jan Horák. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
8. dubna ve 20.00 v sále sv. Václava. 
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VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ RODIN 
Právě jste se přistěhovali do lhotecké farnosti? Nebo docházíte do našeho 
kostela už delší dobu, ale s žádnou další rodinou se dosud neznáte? Anebo 
byste jen chtěli prožít hezký víkend s dalšími rodinami z farnosti na čer-
stvém vzduchu? Pak je následující pozvání určeno právě vám!  
 V měsíci květnu lhotecká farnost již 
tradičně pořádá duchovně – sportovně 
– relaxační víkend. Tento víkendový 
pobyt je primárně určen právě pro rodi-
ny z naší farnosti. Letos vás zveme ve 
dnech 8. až 10. května do srdce Želez-
ných hor, konkrétně do kláštera Škol-
ských sester sv. Františka v Hoješíně 
u Seče. Cílem víkendu je umožnit rodi-
nám s dětmi i bez dětí, ale i samotným 
maminkám (nebo tatínkům) s dětmi, 
navázání kontaktu s dalšími rodinami 
ze lhotecké farnosti. Zároveň se nabízí 
možnost společného prožití dnů napl-
něných odpočinkem na čerstvém vzdu-
chu s několika málo duchovními impul-
zy. 
 Program víkendu je utvořen tak, že 
umožňuje účast i rodičům s malými 
miminky, předškoláky, školáky i odrůs-
tající mládeží. Můžete se těšit na pá-
teční pohádku pro děti na dobrou noc, 
sobotní dopolední vycházku k Sečské 

přehradě, odpolední relaxaci nebo cyk-
listický výlet pro sportovně založené. 
Sobotní večer zakončíme táborákem 
a v neděli dopoledne se ještě společně 
vydáme na výlet. Povzbuzením pro du-
ši bude jistě nejen páteční večerní 
modlitba v místní kapli, ale i společná 
„májová“ na sobotním výletě či nedělní 
bohoslužba s místními sestrami. 
 Cena za ubytování a společnou 
stravu činí na víkend 460 Kč za osobu, 
děti do dvou let mají pobyt zdarma. 
Bližší informace stejně jako podrobný 
program víkendu naleznete na našich 
stránkách www.lhoteckafarnost.cz. 
 Přihlašovat se můžete u Martina 
Koníčka na tel.: 603 404 546 nebo na 
e-mailu m.konicek@email.cz. Rádi 
zodpovíme případné dotazy. Takže na 
shledanou v květnu v Hoješíně! 

Martin Koníček 

 

ÚKLID KAMÝCKÉHO LESA 
 Občanské sdružení 
Studánka ve spolupráci 
s Církevní mateřskou škol-
kou Studánka zve všechny 
přátele školky a příznivce 

přírody v Praze 12 na tradiční jarní 
úklid Kamýckého lesa. 
 Sejdeme se v sobotu 11. 4. 2015 
v 9.30 v Kamýckém lese u dětského 
hřiště „u koziček“ (přístup z Šatrovy uli-
ce). K dispozici budou pytle na odpad 
a  rukavice. Odvoz odpadu je zajištěn. 

Po úklidu bude na místě 
připraveno občerstvení a 
odměna pro děti. Závěrem 
nás na zahradě školky ještě 
čeká táborák s opékáním 
buřtů. 
 Přijďte si s dětmi do Kamýckého le-
sa užít radost z jara a smysluplné prá-
ce. Těšíme se na Vás! 

Eva Neudertová 
Kontakt: os.studanka@centrum.cz 
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NEŽ PŮJDE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Všechny děti nejsou schopné se adaptovat na stejný způsob vzdělávání, 
proto je dobré zvážit povahu vašeho dítěte při výběru mateřské školy. U vět-
šiny dětí jsou kolem třetího roku věku nastartovány procesy pro úspěšnou 
socializaci, přesto se stává, že některé děti mají při adaptaci obtíže. U dětí 
mladších tří let to může být ještě častější a jistě je lepší postupná adaptace, 
nejdříve na půl den. 
 

 U dětí může jít jen o krátkodobé ob-
dobí, které dítě překoná, ale může jít 
i o dlouhodobější problém. Ten může 
pramenit i z nadměrné péče matky, dí-
ky níž se dítě ještě neosamostatnilo, 
není si jisté samo sebou a je pro ně 
nepředstavitelné být bez maminky. 
Může jít také o aktuální nevhodnou 
konstelaci v rodině. Dítě se bojí, že za 
jeho nepřítomnosti dojde k nějaké vý-
znamné nevratné změně. Problémem 
může být i to, když má dítě mladšího 
sourozence, se kterým maminka zů-
stává doma, nemusí to být jen projev 
žárlivosti, ale prostě touha být v rodině. 
Potíže mohou nastat samozřejmě i na 
straně mateřské školy, dítě si nemusí 
porozumět s paní učitelkou nebo dětmi, 
které s ním chodí do třídy. S paní uči-
telkou si také nemusí porozumět rodič 
dítěte, čímž se většinou celý adaptační 
proces velmi komplikuje. V těchto pří-
padech je možné věc řešit přeřazením 
do jiné třídy, pokud je to v systému MŠ 
možné, ale ani to nebývá všelék. Může 
jít i o nezralost dítěte, když ještě není 
připraveno strávit většinu dne mimo 
domov, a to ještě v kolektivu dalších 
dětí. Vstup dítěte do společnosti dal-
ších dětí, má vliv na jeho další sociální 
vývoj. 
 V současné době dítě vstupující do 
mateřské školy opouští matku, se kte-
rou zpravidla do té doby trávilo většinu 
času. Do jeho života vstupuje další do-

spělý, kterého ovšem nezná z rodin-
ných vztahů. Tento dospělý rozděluje 
svou pozornost mezi další děti ve třídě, 
což některé děti špatně nesou, když do 
té doby byly středem pozornosti. Ma-
teřská škola je pro dítě většinou ne-
známé prostředí, kde přichází do kon-
taktu s větším množstvím dětí, které 
nezná. Jsou zde také kladeny jiné po-
žadavky na samostatnost, než je tomu 
doma, musí se samo umýt, svléknout 
(obléknout), najíst, uklidit si hračky. 
 

 
 
 Děti, pro které je tato změna vý-
znamná, často reagují pláčem, ale pří-
činy mohou být různé. Dítě projevuje 
nesouhlas s odchodem rodiče, může to 
být i reakce na požadavek vyšší samo-
statnosti nebo nového řádu. Někdy vy-
volá pláč sama matka, protože se sa-
ma od dítěte ještě neodloučila, 
přehnanou úzkostí a neodůvodněnou 

Dítě přichází do styku 
s jinými dětmi, které nezná
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obavou. Dítě také pláče proto, že mu 
v kolektivu není věnována taková po-
zornost dospělého, na jakou bylo 
z domova zvyklé. Někdy se může re-
akce zhoršovat i proto, že pláč, který 
funguje doma, ve školce nefunguje. 
Zcela výjimečně může jít i o strach 
z  kolektivu. Velký podíl na úspěšném 
zvládnutí přechodu do MŠ mají i rodi-
če, především postoj matky, s níž má 
dítě pevně navázaný vztah. Rozporu-
plné prožitky, vnitřní neklid, nejistotu 
matky dítě intuitivně vycítí. Po nějaké 
době dítě pochopí, že je v nové situaci, 
která bude trvat delší dobu, musí se 
ztotožnit s pravidly fungování MŠ 
a změnit rytmus života. I zde je pod-
statný přístup rodiče, který dítě buď 
podporuje, nebo vědomě proces přeru-
šuje a tím komplikuje. Dítě si pak pro-
chází opakovanou adaptací stejně jako 
po dlouhé nepřítomnosti kvůli nemoci. 
Adaptace trvá běžně tří týdny, pokud 
dítě do kolektivu dochází po tuto dobu 
pravidelně, i když jen na kratší dobu. 
Je třeba si uvědomit, že se nemůže zo-
rientovat v nových podmínkách hned, 
je třeba mu dát čas, stejně jako si na 
čas dáváme někdy také my dospělí. Po 
jedné, dvou nebo třech návštěvách dí-
těte v MŠ, i když v rozpětí měsíce, nel-

ze ještě činit žádné jednoznačné závě-
ry o jeho možnostech adaptace na no-
vé prostředí. (Článek vychází z odbor-
ných textů v Informatoriu a Učitelských 
novinách.) 

Magda Vlčková 
Foto autorka 

 

 
 
PS: V MŠ Studánka proběhne den ote-
vřených dveří ve čtvrtek 16. dubna od 
15.15 h. Pro školní rok 2015/2016 mů-
žeme přijmout patnáct dětí. 

 

VIDEA PRO MINISTRANTY 
 Doporučujeme pozornosti ministran-
tů i jejich rodičů krátká instruktážní vi-
dea. Najdete je na webových stránkách 
Liturgie.cz anebo na kanále youtube 
"Videa pro ministranty". Jedná se 
o  jednoduchou a srozumitelnou po-
můcku pro přípravu liturgie. První série 
obsahuje osm videí na témata: přípra-
va oltáře, příprava darů, okuřování, dr-
žení misálu, hlásání evangelia, aj. Vi-

dea byla natočena v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi 
v červenci 2014. Komentáře namluvil 
ve Studiu Kristián Radia Proglas Daniel 
Pražák. Pro web Liturgie.cz připravila 
společnost ElmiPictures. Portál litur-
gie.cz vzniká za podpory Pastoračního 
střediska Arcibiskupství pražského pod 
vedením liturgisty P. Radka Tichého.  

 jš 

Většina dětí se v kolektivu  
časem úspěšně adaptuje 
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – DUBEN 2015 
STŘEDA  1. 4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
  8.00 Mše svatá 
  9.00–12.00 Katecheze pro školy 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30 Možnost svátosti smíření pro děti a rodiče 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých (Terka) 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 

  
ČTVRTEK  2. 4. ZELENÝ ČTVRTEK 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
16.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá 
19.30–21.00 Bdění v Getsemanské zahradě 
19.30–21.00 Možnost svátosti smíření 

  
PÁTEK   3. 4. VELKÝ PÁTEK 
13.00 Křížová cesta – Krčský les 
14.00 Křížová cesta v kostele 
15.00 Velkopáteční obřady 
17.30 Křížová cesta v kostele 
18.30 Velkopáteční obřady s pašijemi chrámového sboru 
19.30–21.00 Bdění u Božího hrobu 
19.30–21.00 Možnost svátosti smíření 

  
SOBOTA  4. 4. BÍLÁ SOBOTA, VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ 
10.00–10.30 Matutinum – modlitba se čtením 
10.30–18.00 Návštěva Božího hrobu 
10.30–12.00 Možnost svátosti smíření 
14.00 Křížová cesta pro „hledající“ ty, kdo se považují za „bezvěrce“
20.00 Vigilie, udílení iniciačních svátostí 
po Vigilii Agapé 

  
NEDĚLE  5. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
  8.00 Mše svatá, žehnání pokrmů 
10.00 Mše sv. s doprovodem chrámového sboru, žehnání pokrmů
18.30 Mše svatá  

  
PONDĚLÍ  6. 4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá 
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ÚTERÝ   7. 4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA   8. 4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 „Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (Prokop) 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
20.00 Zasedání PRF 
  

ČTVRTEK   9. 4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
  8.00 Mše svatá  
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
  8.45 Úklid kostela 
16.00 Příprava na biřmování 
18.45–20.15 Nejmladší společenství mládeže (Tomáš) 
  

PÁTEK   10. 4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
16.30 1. svátost smíření dětí 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  11. 4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
16.15 Mariánské večeřadlo  
17.00 Mše svatá  
17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní 
  

NEDĚLE  12. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, první svaté přijímání dětí i dospělých 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  13. 4.  
  8.00 Mše svatá 
19.00 Biblické setkání 
  

ÚTERÝ   14. 4.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá 
19.15 Setkání nově pokřtěných 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
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STŘEDA  15. 4.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých (Terka) 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
  

ČTVRTEK  16. 4.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
18.45–20.00 Lhotka Youth 
  

PÁTEK   17. 4.  
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  18. 4.  
17.00 Mše svatá 
17.45 Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj 
  

NEDĚLE  19. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
19.30 Společenství mládeže 
  

PONDĚLÍ  20. 4.  
  8.00 Mše svatá 
20.00 Setkání mužů a otců 
  

ÚTERÝ   21. 4.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá  
19.15 Setkání nově pokřtěných 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  22. 4.   
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 „Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (Prokop) 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
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ČTVRTEK  23. 4. Sv. Vojtěcha, biskupa a mučed., hl. patrona pražské arcidiecéze 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
16.00 Příprava na biřmování 
18.45–20.15 Nejmladší společenství mládeže (Tomáš) 
20.00 Modlitby Taizé 
  

PÁTEK   24. 4. Sv. Jiří 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
 

SOBOTA  25. 4. Sv. Marka, evangelisty 
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  26. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
19.30 Společenství mládeže 
  

PONDĚLÍ  27. 4.  
  8.00 Mše svatá 
19.00 Biblické setkání 
  

ÚTERÝ   28. 4.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
18.30 Mše svatá 
19.15 Setkání nově pokřtěných 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  29. 4. Sv. Kateřiny Sienské, panny a učit. církve, patr. Evropy 
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých (Terka) 
18.45–21.00 Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“ 
  

ČTVRTEK  30. 4.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
18.45–20.15 Nejmladší společenství mládeže (Tomáš) 

 

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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DĚTSKÝ KARNEVAL VE ZNAMENÍ 

 
 

 Letošní farní karneval proběhl opět 
těsně před začátkem postní doby ve 
velké tělocvičně Základní školy Záru-
bova a byl ve znamení historie a bu-
doucnosti. Z historických postav jsme 
měli možnost vidět římského legionáře, 
princezny a prince různých rodů, pasá-
ky krav, tradičně oděné indiány, kteří, 
jak věříme, žili ještě mimo rezervace. 
Navštívilo nás také několik historických 
obyvatel Divokého Západu a další po-
stavy. Z dětské fantazijní 
historie dorazily čaroděj-
nice, skřítci, čarodějové 
nebo světle zelený, 
téměř fosforeskující vod-
níček. 
 Ani budoucnost ne-
zahálela a na karneval 
poslala své mnohé vy-
slance – z dětské fanta-
zijní budoucnosti dorazili 
krabicoidní roboti, spider-
mani, víly Winx, batman 
a mnozí další. Velice nás 

potěšilo, že ze zářivě reálné budouc-
nosti dorazil zatím pouze na návštěvu 
papež Jiří Korda a jáhen Prokop Jirsa – 
přestože se nám nesvěřili, z jak vzdá-
lené budoucnosti se na karneval pře-
sunuli, věříme, že se jich dočkáme 
i v přítomnosti. 
 Pro všechny návštěvníky byly při-
praveny soutěže. Tak jako každý rok 
nápadité a neotřelé – mohli jsme se 
naučit základy šermu, či postavit 

HISTORIE    A    BUDOUCNOSTI 

Václav Kapsa jako mušketýr a pater Jiří jako papež 

Děti měly rozmanité převleky
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egyptskou pyramidu a dozvědět se ně-
co o architektuře obdobných staveb. 
Abychom uspokojili i své konzervativ-
nější já, nechyběly již tradiční oblíbené 
soutěže – házení míčků na cíl či 
klouzání po skluzavce z lavičky. Rov-
něž podle staré dobré tradice úspěšní 
účastníci soutěží dostali za své výkony 
(či snahu) sladkou odměnu s překva-
pením. Už teď se těšíme na další roč-
ník, v němž určitě nebude chybět vy-
pouštění balónků se jmény, abychom 
mohli čekat na to, čí balónek doletí 
nejdál či nejblíž místu svého vzletu.  

Eva Pavlíková 
 

Dolety balónků 
● První zpráva přišla o balónku Radky 
Šedivé. Byl nalezen 8. února v Ernst-

hofenu v  Ra-
kousku a uletěl 
256 km. 
●  Balónek 
Magdaleny 
Nedbalové byl 
nalezen taky 
8. února ve 
Štěpánovicích 
u Českých Bu-
dějovic. Uletěl 
145  km. Na-
lezli ho Tůmovi 
Lenička (14) 
a Štěpánek (2). 
● Při procház-
ce lesem našel pes Gino balónek 
Pavlínky Koníčkové na kameni hned 
vedle potoka. Zprávu nám zaslala paní 
Žaneta Drahovzalová z Louňovic 

(okres Praha–východ). Ba-
lónek uletěl 31 km. 
● Balónek Miládky Rundo-
vé doletěl do Horní Radou-
ně u Jindřichova Hradce 
(142 km) 
● V Haagu v Dolním Ra-
kousku (261 km) byl nale-
zen balónek Emmy Boudo-
vé. 
● Balónek brášků Bartíka 
a Matěje Hroudových dole-
těl do obce Blažejov u Jin-
dřichova Hradce (141 km). 

Fota 
z www.lhoteckafarnost.cz 

 
 
 

 
 
 
 
 

16. FARNÍ „MODRÝ“ PLES – AUTOMATICKÁ ZPOVĚDNICE 
 

Doporučujeme pro zasmání půlnoční překvapení našeho farního plesu natočené 
a zveřejněné na https://www.youtube.com/watch?v=wShF_e0rIwA 
 

Příprava balónků s dopisy před vypuštěním 

A jde se na to 
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NA KURZECH ALFA JE OPĚT ŽIVO 
 

 Od 5. ledna do 30. března probíhají 
v naší farnosti opět alfa kurzy. Ještě 
krátce před zahájením měl organizační 
tým v ruce pět přihlášek, a tak dokonce 
váhal, zda kurz nezrušit. První pondělí 
však přišlo přes dvacet zájemců!  
 A tak jsou v kapli každé pondělí 
v plné permanenci tři diskusní stoly pro 
sedmnáct účastníků a osmičlenný tým. 
O občerstvení se starají dvě farnice 

a  dalších několik farníků připravuje 
pravidelné hudební entrée večera. 
Každý z nich je věnován jednomu té-
matu, např.: Jde v životě ještě o víc?, 
Kdo je Ježíš?, Jak získat víru?, Proč 
a  jak se modlit?, A co církev? ... atd. 
 Více o kurzech alfa na wikipedia.org 
nebo na www.kurzyalfa.cz . 

Blanka Strouhalová 
Foto autorka 

 

 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA S P. NOSKEM 
Sobotní dopoledne s P. Noskem SJ mi více připomínalo farní akademii než 
duchovní obnovu, přesto jsem si odnesla řadu cenných myšlenek a několik 
tipů na zajímavé knížky. 
 

 Postní doba nám nabízí možnost 
uvidět Krista i sebe v jiném pohledu. 
Znovu si máme připomenout, že to ne-
jsme my, okolo kterých se vše točí, ale 
že ve středu našeho života stojí Pán 
Ježíš. Jeho tvář máme hledat, ne svoji.  
 Člověk si často hledá náhradní zá-
klady, na kterých staví svůj život – ma-
jetek, úspěch a závislost na tom, co si 
o nás myslí ti druzí. My máme vystavět 

svůj život na jistotě, že jsme milovaný-
mi dětmi Božími. 
 Nejvíce citované knížky byly: 
● Kevin Leman: Ani to nejlepší nesta-
čí? Perfekcionismus a jeho důsledky. 
● D. S. Peguesová: Jak zkrotit svůj ja-
zyk za 30 dní. 
● Marie Ancilla: Ve škole otců pouště 
● Timothy Keller: Svoboda sebezapo-
mnění.     Martina Sixtová 

Promítání úvodního filmu k inspiraci pro následující diskusi 



POZVÁNÍ 

16  4/2015 

PAŠIJOVÉ HRY  
Vážení bratři a sestry, dovolujeme si vás, vaše přátele a farníky pozvat na 
tradiční zbraslavské pašijové hry. Těšíme se na setkání v sobotu 18. dubna 
ve 14.30 v zámecké zahradě před kostelem sv. Jakuba staršího na Zbraslavi. 
 

 Zbraslav u  Prahy je místo posvátné 
a promod-
lené gene-

racemi  
cisterciác-

kých bratří. 
Je to také 
místo po-
sledního 

odpočinku 
českého 

a  polského krále Václava II. a Elišky 
Přemyslovny, matky císaře Karla IV. 
 Máme to štěstí, že i my můžeme 
obracet mysl k Bohu na těchto posvát-
ných místech v chrámu svatého Jaku-
ba staršího, v místech, kde stával od 
12. století nejstarší kostel katedrálního 
typu v Čechách, než ho o dvě století 
později pobořili husité. 
 Závazek využít místa k větší slávě 
Boží a zpřístupnit ho co nejširšímu ok-
ruhu věřících vyústil (kromě aktivního 
podílu na Noci kostelů) v akci prezen-
tace příběhu všech příběhů: V zrcadlo 
umučení a vzkříšení našeho Pána Je-
žíše Krista, což je podtitul „lidové paši-
jové hry“. Hra je již pátým rokem s vel-
kým úspěchem provozována ve 
velikonočním období před kostelem 
v prostoru zámecké zahrady. 
 Letošní jediné představení připadá 
na sobotu 18. dubna ve 14.30. Prostor 
je ozvučen profesní agenturou PRO 
MUSIC s. r. o., vstupné je dobrovolné. 
 Inscenace se zúčastňuje na 30 ak-
térů v čele s profesionálními herci. 

 Ježíše Nazaretského představuje 
Radúz Má-
cha, člen 
činohry Ná-
rodního di-
vadla. Pan-
nu Marii 
Simona 
Postlerová, 
členka Di-
vadla na 
Vinohradech. Marii Magdalskou Lucie 
Žáčková,  postavu Smrtky ztvárňuje 
Jana Pidrmanová, postavu Anděla vy-
tváří Jaromíra Mílová, Veroniku zpo-
dobňuje Pavla Beretová, všechno 
členky činohry Národního divadla 
a mnoho další jejich kolegů. Předsta-
vení trvá 1 h 15 min. 
 

 
 
 Spousta místních nadšenců, ochot-
níků i laiků a farníků, slouží pašijovému 
příběhu. Všichni zúčastnění účinkují 
v představení bez nároku na honorář.  

www.pasije.webgarden.cz 
Petr Megela 

 

R. Mácha jako Ježíš 

J. Pejchal jako farizej Joram 

J. Novotný jako Pilát
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STAČILO KOUPIT BATERIE 
 

 Před pár týdny nás po telefonu kon-
taktovala paní až z USA. Žádala nás, 
abychom zajistili péči o její maminku, 
jejíž zdravotní stav se v poslední době 
velice zhoršil. Maminka byla v té době 
v nemocnici na geriatrickém oddělení, 
kde se zotavovala po zlomenině krčku. 
Dcera si stěžovala,  
že se mamince po chi-
rurgickém zákroku 
výrazně prohloubi-
la senilní demence. 
S maminkou prý ne-
může ani telefonovat, 
takže všechny infor-
mace má od sestřiček 
na oddělení a sociální 
pracovnice. Právě so-
ciální pracovnice jí 
doporučila, aby nás 
kontaktovala k zajiště-
ní domácí péče. 
 Sociální pracovníci 
se vypravili za paní do 
nemocnice, aby zjistili, 
jak se věci mají. 
V nemocnici je ošetřující lékařka se so-
ciální pracovnicí z nemocnice ujistily, 
že paní může jít domů. S naší asistencí 
by měla pobyt v domácím prostředí bez 
problémů zvládnout. Komunikace s kli-
entkou nebyla úplně jednoduchá, bylo 
ale poznat, že se paní domů moc těší. 
Kolegové vymysleli první návrh posky-
tovaných služeb a po dohodě byla kli-
entka z nemocnice propuštěna. 
 Naše pečovatelka klientku navštívila 
hned po návratu z nemocnice. Společ-
ně začaly řešit, co budou vařit a jak se 
to udělá s nákupem. Společně strávily 
většinu odpoledne, pečovatelka jen 

odběhla naproti do obchodu na nákup. 
Večer potom pečovatelka volala kole-
gům, aby jim sdělila první dojmy z nové 
klientky. Její hodnocení situace nás 
všechny zaujalo. Pečovatelka totiž vy-
slovila podezření, že klientka nemá 
problém s demencí, ale se sluchem. 

Jen ji zaráželo, že kli-
entka má v uchu na-
slouchátko, takže by 
mělo být vše v pořád-
ku. Druhý den ráno se 
další pečovatelka za-
čala o nastavení na-
slouchátka zajímat. 
A  přišla na zajímavou 
věc, baterie byly vybi-
té. Zašla tedy koupit 
nové a vyměnila je. 
A   najednou bylo 
všechno v pořádku. 
Klientka začala komu-
nikovat, rozhodovat 
o  všem, co se týká 
domácnosti, nadšeně 
se spolu s pečovatel-

kou vrhla na vaření a úklid domácnosti. 
Samozřejmě, jde o starší dámu, která 
už zapomíná a pomoc potřebuje, ale 
díky funkčním naslouchátkům může být 
zase paní svých záležitostí. 
 
 Začátkem března nastoupila nová 
koordinátorka našich zdravotních slu-
žeb, jmenuje se Lucie Rabeseiferová. 
Kontakty na ní jsou stejné, jako na její 
předchůdkyni a najdete je na našich 
webových stránkách. Přejeme Lucii, 
aby se jí u nás dobře pracovalo. 
 Přeji vám požehnané Velikonoce.  

Eva Černá 
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DNY VÍRY 2015 V PRAZE 
První červnový týden, od 29. května do 6. června, se v Praze uskuteční 
městská misie s názvem Dny víry. V centru i v okrajových částech Prahy se 
bude konat množství kulturních, vzdělávacích a duchovních aktivit, které 
jsou primárně určeny pro lidi, kteří křesťanství neznají, nebo se ke křesťan-
ským církvím nehlásí. 
 

 „Chceme lidem představit 
křesťanství, které není uza-
vřeno v kostelech, ale nao-
pak komunikuje s veřejností. 
Naším cílem je setkat se 
s obyvateli Prahy a moder-
ními způsoby jim přiblížit zá-
kladní informace o křesťan-
ství a představit životní styl 
současných křesťanů,“ vy-
světlil vedoucí organizačního 
týmu projektu Dny víry P. Michal Ně-
meček. Projekt přímo navazuje na Noc 
kostelů, která vznikla po obdobné 
městské misii ve Vídni v roce 2003. 
„Tak jako při Noci kostelů zveme lidi do 
našich chrámů, tak chceme během 
Dnů víry naopak vyjít z našich kostelů 
ven a setkat se s lidmi, kteří v Boha 
nevěří, ve veřejném prostoru,“ upřesnil 
P. Němeček. Dny víry navazují na 
městské misie, které se v posledních 
letech uskutečnily v jiných evropských 

hlavních městech, jako Paříž, 
Vídeň či Bratislava. 
 Program se připravuje po 
dvou liniích. V centru Prahy 
bude probíhat tzv. „centrální“ 
program, který připravuje or-
ganizační tým ve spolupráci 
s  komunitami františkánů, 
dominikánů a dalších dobro-
volnických skupin. V rámci 
centrálního programu se 

uskuteční například Festival křesťan-
ských filmů pod záštitou režiséra Jiřího 
Stracha, celotýdenní workshop italské-
ho sochaře Guida Dettoniho, nebo zá-
věrečný koncert Hradišťanu v sobotu 
večer s následným průvodem světla 
v centru Prahy. 
 Pro kvalitní představení křesťanské 
víry obyvatelům Prahy je nezbytné za-
pojení pražských farností. Je možné 
připravit celotýdenní program, nebo ak-
tivitu na jediný den či večer. Jedinou 

prosbou je, aby 
veškeré programy 
byly cíleny na lidi, 
kteří do našich 
kostelů pravidelně 
nechodí. Více na 
http://dnyviry.evan

gelizace.cz. 
Vojtěch Jurásek, 

organizační tým 
Dnů víry 

Foto clovekavira.cz 
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EVANGELIZACE S ODVAHOU A CITEM 
Blíží se Dny víry a možná si taky kladete otázku: Jak na to? Kde máme za-
čít? Základní informace o tom, jak se na sdílení víry připravit najdeme v útlé, 
ale velmi přínosné knížečce Michelle Moranové. 
 

 Dozvíme se 
v ní nejen, jak 
nadšená evan-
gelizátorka koná 
svoji službu, ale 
může posloužit 
i jako návod pro 
ty, kdo se chtějí 
pro úkol evan-
gelizace připra-
vit. Učení církve 
nám připomíná, 
že „evangeliza-
ce je základní 

povinností Božího lidu“(Ad Gentes 
čl. 35) 
 Naše odpověď na povolání k evan-
gelizaci by neměla být motivována jen 
tím, že to od nás žádá církev, ale pře-
devším vědomím, že hlásat evangeli-
um uložil Ježíš svým učedníkům. On je 
s námi a posílá nás, abychom šli. Aby 
celý náš život byl svědectvím Kristu.  
„Evangelizací myslíme situaci, kdy je-

den žebrák ukazuje druhému, kde najít 
chléb života.“ 
 A jaká kvalifikace je pro evangeliza-
ci potřeba? „ Potřebuješ jen, aby z tebe 
zářila radostná zvěst evangelia a abys 
byla připravena lidem představit Ježí-
še, svého přítele.“ Základními pravidly 
jsou otevřenost a být sám sebou.  
 Není potřeba čekat, až se staneme 
misionáři, je možné začít hned teď 
s těmi, které máme kolem sebe, tj. do-
ma, na pracovišti a v místě bydliště. 
Pro svědectví v rodině je klíčovým slo-
vem „služba“, tedy obyčejná láska 
a ohleduplnost vůči druhým. „nikdy ne-
smíme podceňovat hodnotu svého 
křesťanského života. Naše domácnosti 
mohou sloužit jako majáky, odkud by 
evangelium mělo zářit do okolí a osvě-
covat okolní temnotu.  
 Michele Moran povzbuzuje k tomu, 
abychom se učili sdílet zkušenosti 
s Bohem jednajícím v našich životech. 

jš 
 
 

VÝZVA FARNÍKŮM 
Děkujeme všem přispě-
vatelům a těšíme se, že 
se zapojí i  další. Poděl-
te se se svými zážitky, 
radostmi a zkušenost-
mi. Příspěvky posílejte 
na adresy uvedené v ti-
ráži nebo předávejte 
osobně v sakristii. (red.) 
 

 
 

Základním pravidlem evangelizace je otevřenost
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PLÁNUJEME 
 
Květen – Májové po každé mši mimo 

neděle a slavnosti 
7. 5.  Večer chval se z důvodu 

velikonočního programu 
v dubnu neuskuteční, další 
už bude opět pravidelně, 
tedy 1. čtvrtek v květnu. 

8.–10. 5.  Víkend pro rodiny v Hoješí-
ně u Seče 

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 chaloupka opět 

v Horní Plané 
 

 

BŮH O NÁS SNÍ 
 „Bůh myslí na každého z nás v dobrém, má nás rád, »sní« o nás. Sní o radosti, 
kterou z nás bude mít. Proto nás chce znovu stvořit, znovu utvořit, tj. rekreovat 
naše srdce, aby dal zvítězit radosti. 
 Pomysleli jste na to? Pán sní o mně. Myslí na mne. Jsem v mysli, v srdci Páně! 
Pán je schopen mi změnit život! A má spoustu plánů. »Vystavíme domy, vysadí-
me vinice a budeme jíst jejich plody« (Iz 65,21). Takovéto sny má pouze zamilo-
vaný. A tady Pán ukazuje, že je zamilovaný do svého lidu. A když svému lidu říká: 
Nevyvolil jsem tě proto, že jsi nejsilnější, největší a nejmocnější, ale proto, že jsi 
nejmenší ze všech, lze říci nejubožejší ze všech. Takového jsem si tě vyvolil. A to 
je láska.“ 
 Myslím, že neexistuje teolog, který by to mohl vysvětlit: O tom lze pouze přemí-
tat, snít a plakat radostí. Pán nás může změnit. Co mám tedy dělat? Věřit. Věřit, 
že Pán mne může změnit, že On je mocný, jako onen člověk z evangelia, který 
měl nemocného syna (Jan 4,43–54): Pane, přijď, než moje dítě umře... Jen jdi, 
tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Uvěřil. Uvěřil, že 
Ježíš má moc změnit, uzdravit jeho dítě. A zvítězil. Věřit znamená dávat prostor 
lásce Boží. Dělat prostor moci Toho, kdo je do mne zamilovaný a chce se ze mne 
radovat. To je víra. Věřit znamená dělat prostor Pánu, aby přišel a změnil mne.“ 

Papež František, kázání z Domu sv. Marty 16.3. 2015 
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