ČÍSLO 6 – ČERVEN 2015

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

POZNALI HO PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA
Eucharistie je zvláštní slovo. Zna- mnoha učedníků na Ježíšova slova
mená „děkování“ a najdeme ho v nej- o tom, že je třeba jíst jeho tělo a pít jestarším dochovaném svědectví o Po- ho krev: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má
slední večeři Ježíše Krista: „Pán Ježíš poslouchat? “ (srov. Jan 6,53-60)
Ježíš chtěl, abychom se živili jeho
právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal
chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: příkladem. Jeho život, žitý z lásky, se
má stát pokrmem
‚Toto je moje těnašeho
života.
lo, které se za
Proto se při mši
vás vydává. To
předčítá z evančiňte na mou
gelia příběh Ježípamátku.‘
šova
života.
Podobně vzal
Chtěl ale také,
po večeři i kalich
abychom poměra řekl: ‚Tento
ně
drastickým
kalich je nová
způsobem pamasmlouva, potvrtovali na jeho
zená mou krví.
smrt způsobenou
Kdykoli z něho
našimi hříchy. Na
budete pít, čiňte
Dal nám sám sebe za pokrm
jeho oběť za nás
to na mou památza všechny. Chtěl také, aby náš vztah
ku.‘“ (1Kor 11,23-24)
Toto řecké slovo nám připomíná, s ním rostl, když přijímáme jeho saméjak těžké je pojmenovat mimořádné ho.
Nejde jen o učedníky jdoucí do
gesto, které Ježíš učinil, když dal sám
sebe za pokrm. Už svatý Pavel v 1. lis- Emauz, kteří ho poznali právě při „látu Korinťanům používá i další názvy: mání chleba“ (Lk 24,35). Čím by byla
„večeře Páně“, „stůl Páně“, „účast víra většiny z nás, kdybychom se nev Kristově krvi“, „účast v Kristově těle“. scházeli pravidelně při nedělní mši svaLukáš pak v evangeliu a v Skutcích té? Kdybychom si vytrvale nepřipomínali Ježíšův život a jeho smrt. My sami
apoštolů mluví o „lámání chleba“.
Že jde skutečně o mimořádné ges- na své cestě životem ho poznáváme ze
to, podtrhuje i apoštol Jan v šesté kapi- všeho nejvíc díky mši svaté, díky „látole svého evangelia, když líčí reakci mání chleba“.
+ P. Petr Šleich
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PODLE PARKOVÁNÍ ČLOVĚKA POZNÁŠ…
Pět minut před zahájením květnového zasedání pastorační rady dorazila
jedna z našich sousedek. Měla hodně
otázek ohledně plánované rekonstrukce a stavby. Přestože asi nepatří
k našim příznivcům, v jedné věci jsme
jí museli dát za pravdu. A nejenom jí,
ale i dalším sousedům, kteří nás
v posledních dnech kontaktovali. Mluvila o bezohlednosti a hrubosti parkujících v ulici před kostelem. Jakých lidí?
Některých katolíků, co se ženou na poslední chvíli nebo i pozdě na mši svatou nebo jiné programy a vůbec nemají
problém zaparkovat sousedům před
vjezdem, neseberou po svých dětech
odpadky apod. Dovoluji si připomenout, že se v obytné zóně smí parkovat
jen na vyhrazených místech. V našem
případě tedy ne na straně kostela, kde
zůstalo pár zbylých zelených sloupků,
které jsme ještě nestačili auty porazit.
To není šikana od úřadů, to je nutnost,
protože sanitní nebo hasičský vůz by
tak zúženým prostorem nemusel projet.
Mrzí mě, že se možná kvůli protestům
sousedů celý proces přípravy stavby
protáhne o mnoho měsíců. Ale ještě
víc je mi líto, že se tak stane i naší vinou. Prostě i u katolíků se za absenci
moudrosti platí. Pan architekt Jirsa je
členem pastorační rady, takže se dotazujícím sousedům věnuje. Na radě
jsme se dohodli, že začneme činit konkrétní kroky k omezení bezohledného
parkování. Moc vás tedy prosím, abyste parkovali podle pravidel. Též můžete
využívat parkoviště mezi ulicemi Mariánskou a Mařatkovou.
Naštěstí na pořadu jednání nebyly
jen věci negativní. Zasedání se zúčast2

nil v rámci pravidelné vizitace pater
Zdenek Wasserbauer. Před lety tu působil jako farní vikář, lidově řečeno
kaplan, teď tu byl již v roli vikáře okrskového. Setkání s ním bylo pro nás
všechny velkým povzbuzením.

Ilustrační foto
Dále jsme na zasedání rady probrali
stav příprav Noci kostelů a Dnů víry.
Jsme zvědaví, jak celý tento misijní počin dopadne a moc prosíme o modlitby
za plody Dnů víry i po skončení této
akce. Nakonec jsme hovořili o organizaci zahradní slavnosti a letních chaloupek.
Milí farníci, těším se s vámi na viděnou v neděli sedmého června na naší pouti a již zmíněné zahradní slavnosti. Svěřuji všechno naše plánování
a konání do vašich modliteb a děkuji
jménem pastorační rady za podporu!
P. Jiří Korda
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KRÁTCE
● Křest přijali v odbdobí do 22. 5.
Dominik Marek Bek, Vojtěch Prchal,
Gabriela Slavíčková, Oliver Jaromír
Brown, Samuel Jiří Trubač, Elisa Slavíková, Hynek Benedikt Vianney Sivulka
● Do společenství katolické církve
byla přijata Julia Holubjeva.
● Tzv. Velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi činila 19 341 Kč.
Dražba dobrot z postního snažení vynesla 5 430 korun, které byly poslány
na podporu Salesiánské asociace Dona Boska v Kongu v městě Lubumbashi, kde pracují s dětmi ulice.
● Na 12. května připadlo sté výročí narození bratra Rogera. Při té příležitosti
vyzvala komunita Taizé k projevům solidarity. Do výzvy „Nezakopávej hřivnu“ (viz http://hrivna2015.webnode.cz/)
se zapojilo několik mladých z naší farnosti. „Hřivnu“, kterou dostali, rozmnožili tím, že nakoupili suroviny, napekli
dobroty a nabídli je farníkům. Výtěžek
4 633 Kč věnovali Lékořici, která zajiš-

ťuje dobrovolnickou a duchovenskou
péči v Thomayerově nemocnici.
● Jak jistě víte, ve dnech 31. 5.–6. 6.
bude v Praze probíhat evangelizační
akce zaměřená na obyvatele hlavního
města – Dny víry. Protože úspěch celé
akce je třeba podpořit modlitbou, bude
po celou dobu misií neustálá adorace
v kostele sv. Josefa na Malé Straně.
Chceme se tak společně přimlouvat za
misionáře a organizátory celé akce,
rovněž za všechny, kterým je radostná
zvěst v těchto dnech přinášena. Naše
farnost se této adorace zúčastní
v pondělí 1. 6. od 6.00 do 14.00 h.
● Vzhledem k programu Dnů víry se
večery chval v červnu přesouvají
z prvního čtvrtku na čtvrtek 18. 6.,
v obvyklém čase 18.30 mše a 19.10
modlitba chval. Děkujeme za pochopení a srdečně vás zveme!
● Pastorační rada farnosti se sejde
ve středu 10. června od 20 hodin.

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZU SVATÉ HORY

Svatá Hora u Příbrami
Foto cs.wikipedia.org
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Vážení poutníci, návštěvníci
a příznivci Svaté Hory, od 11. května
2015 je poutní areál Svaté Hory zcela
uzavřen z důvodu plánované rekonstrukce. Práce potrvají do konce roku
2015.
Bohoslužby budou probíhat v nedalekém exercičním domě: ve všední den
v 7 h, 9 h a 17 h, v neděli v 7.30 h,
v 9 h, v 11 h a v 15.30 h. Více viz web
http://svata-hora.cz
Upozorňuje Jakub Hradec
3

ZPRÁVY Z FARNOSTI

4

6/2015

ZPRÁVY Z FARNOSTI

6/2015

5

SVĚDECTVÍ

MOJE SETKÁNÍ S BOHEM
Ocitl jsem se v obrovském tmavém tunelu. Jen v dálce jsem viděl kruh
světla s bílou mlhou. Neznámá síla mne k němu přitahovala. Najednou
pak otevřu oči. Ležím na nemocničním lůžku. Ošetřující lékař mi říká:
„Byl jste v klinické smrti.“
Kdykoliv jsem se poté v životě opět ocitl v kritické situaci,
zjevila se mi moje předčasně
zemřelá průsvitná sestra, která
mně rozmlouvala všechny další
neuvážené činy. Pak jsem začal jako hobby studovat architekturu památek staré Prahy.
Do této kategorie patří také
kostely. Pracuji několik let jako
bezpečnostní pracovník.
Před mojí přípravou na
křest jsem začal pracovat
s Františkem a poznal jeho
partnerku Vlaďku. Oba mi nabídli návštěvu mše v kostele na
Mazání olejem katechumenů
sídlišti Lhotka, kde mši celebroval pater Korda. Postupně
mě zaujal výklad Bible P. Kordy a já
Všem třem z celého srdce a s křeszačal věřit v Boha. Pochopil jsem, že to ťanskou láskou děkuji. Konečně dostal
byl Bůh, kdo mne zachránil a pomáhá můj život řád a smysl. Děkuji také své
mi stále. Proto jsem přijal svátost křtu.
ženě Haně a své dceři Anně za jejich
pochopení. Konečně
začínám pomáhat
i jiným lidem.
Váš
Karel Jan Kasal

Snímek ze křtu o vigilii Zmrtvýchvstání
4. dubna 2015.
Foto: Ludvík Majer
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CMŠ STUDÁNKA

STUDÁNKA DĚKUJE ZA PODPORU
Rádi bychom
tímto poděkovali
farnosti za podporu
naší MŠ: finanční,
modlitební, osobní…
V naší mateřské
škole chceme
vytvářet příjemné
prostředí nejen pro
děti, ale i pro vás, jejich rodiče. Kromě pořádání společných
akcí s OS Studánka jsme rádi, pokud
se nám podaří navázat s rodinou bližší
vztahy. Jsou rodiče, kteří nabízejí pomoc a jsou vůči potřebám MŠ vstřícní,
všem těmto rodičům bychom rádi poděkovali za jejich dobrovolnou péči

o prostory školky – vrtání, věšení, stěhování…, o zahradu MŠ – sázení, hrabání, drcení, odvoz odpadu…, za modlitební podporu, za finanční podporu,
technickou podporu a všechny ostatní
formy podpory. Bez všech těchto projevů podpory by naše MŠ nebyla tím,
čím je, a její činnost by byla o mnoho
ochuzena. Ještě jednou všem srdečně
děkujeme.
Přejeme příjemné prožití prázdnin
a hlavně hodně odpočinku. Těšíme se
na shledání se všemi po letních prázdninách.
Magda Vlčková,
ředitelka

Jsme rádi, pokud se nám podaří navázat s rodinou bližší vztahy
6/2015
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POZVÁNKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
OS Studánka a CMŠ
Studánka zvou na letní
příměstský tábor.
Srdečně zveme děti
od 4 do 7 let na příměstský tábor do naší
mateřské
školky
Studánka ve dnech
22.–24. července (přihlášky je možné
odevzdat do 1. června) a 10.–14. srpna (přihlášky do 24. června). Pořadatelem je občanské sdružení, o děti se
budou starat zkušené paní učitelky ze
školky.
Tábor bude probíhat částečně
v prostorech Studánky (Ke Kamýku
686, Praha 4), denně se zde budeme
s dětmi scházet mezi 8.30 až 9.30, vyzvednout je bude možné mezi 15.30 až
16.30. Celková kapacita tábora je 24
dětí. Příspěvek na den je 150 Kč
(v ceně tábora jsou zahrnuty denně
dvě svačiny, oběd, pitný režim a ev.
vstupné), cena za týdenní účast je
750 Kč.

Tak jako v minulém
roce i letos chceme
uspořádat pro děti aktivity různého typu. Vloni
v létě jsme například využili krásných slunných
dní k výletům na Hradčany, do zoo koutku
v Malé Chuchli za lesními zvířátky a do
Kamýckého lesa. Nezapomněli jsme na
heslo „ve zdravém těle zdravý duch“
a připravili pro děti sportovní den. Aby
si přišli na své i umělci a tvořílci, byl pro
ně přichystán den plný kreativity.

Snímky jsou z výletů loňského tábora

Na výletě na Pražský hrad
Děti je možné přihlásit i na jednotlivé dny.
8

Bližší informace a přihlášky najdete
na našich webových stránkách:
www.cms-studanka.cz ve složce Aktuality nebo Občanské sdružení, přihlášky jsou také v tiskovinách v kostele. S případnými dotazy se obracejte
na cms.studanka@seznam.cz nebo na
tel. 734 797 564.
Rádi vás v naší školce uvidíme
a budeme se na vás těšit.
Za OS Studánka
Hanka Rundová
6/2015

FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ČERVEN 2015
PONDĚLÍ
8.00

1. 6.

ÚTERÝ
2. 6.
8.00
9.00–11.00

Sv. Justina, mučedníka
Mše svatá
Program Dnů víry

Mše svatá
Setkání maminek s dětmi
Program Dnů víry

STŘEDA
3. 6.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15

Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Program Dnů víry

ČTVRTEK 4. 6.
8.00
8.45
9.30
katedrála 17.00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá a eucharistický průvod
Program Dnů víry

PÁTEK
8.00

5. 6.

Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Program Dnů víry

SOBOTA

6. 6.

Sv. Norberta, biskupa
Program Dnů víry
Mariánské večeřadlo
Obnovení zasvěcení farnosti Neposkvr. Srdci Panny Marie
Vigilie poutní slavnosti
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti

7. 6.

POUTNÍ SLAVNOST PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU
Mše svatá
Mše svatá – celebruje strahovský opat Michael Pojezdný
Zahradní slavnost
Mše svatá

16.15
16.55
17.00
17.40
NEDĚLE
8.00
10.00
následuje
18.30
6/2015
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PONDĚLÍ
8.00
19.00

8. 6.
Mše svatá
Křesťanství v kostce – vhodné pro hledající, ne praktikující

ÚTERÝ
9. 6.
9.00–11.00
9.15
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá
Společenství nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
10. 6.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství – poslední setkání
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých (Terka)
Zasedání pastorační rady farnosti

ČTVRTEK 11. 6.
8.00
8.45
15.00
18.45–20.00
19.00

Sv. Barnabáše, apoštola
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Nejmladší společenství mládeže
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
12. 6.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00
17.45

13. 6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

14. 6

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

10
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PONDĚLÍ
8.00
20.00

15. 6.

Sv. Víta, mučedníka
Mše svatá
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
16. 6.
9.00–11.00
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Společenství nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
17. 6.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (Prokop)

ČTVRTEK 18. 6.
8.00
8.45
18.30
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá a modlitby chval
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
19. 6.
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

20. 6.
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

21. 6.

PONDĚLÍ
8.00
19.00

22. 6

ÚTERÝ
23. 6.
9.00–11.00
18.30
19.15
20.00–22.00
6/2015

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Biblické setkání
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Společenství nově pokřtěných
Zkouška chrámového sboru
11

STŘEDA
24. 6.
8.00
8.40–9.10
15.00
18.30
19.20–20.15

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Setkání středních náctiletých (Terka)

ČTVRTEK 25. 6.
8.00
8.45
15.00
19.00
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Příprava dospělých na křest
Modlitba Taizé

PÁTEK
26. 6.
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 27. 6.
15.30–16.30
17.00

Modlitební Triduum matek
Mše svatá

NEDĚLE
28. 6.
8.00
10.00
17.00–18.00
18.30

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Modlitební Triduum matek
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
18.30
20.00

29. 6.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Mše svatá
Mše svatá
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
18.30

30. 6.
Mše svatá

Upozornění: od 1. července do 31. srpna bude prázdninový provoz
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat.
12
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OHLASY

MODLITBA ZA NÁROD
U hrobu sv. Václava ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha se 28. dubna sešla početná skupina našich farníků včetně P. Jiřího Kordy. Účastnili se bohoslužby za náš národ, která se pod záštitou kardinála Dominika Duky, OP, koná každého 28. dne v měsíci od 16.15 hod. už
od listopadu 2013.
Na počátku
této iniciativy
byla novéna
modliteb za
náš národ před
volbami do PS
PČR, kdy se
po devět dnů
od 16. 10. 2013
do 24. 10. 2013
křesťané spojili
v modlitbě za
náš
národ.
V mnohých
zůstala touha
v této společné
modlitbě
pokračovat a neustávat, a tak se s požehnáním otce kardinála scházejí každého 28. dne v měsíci ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha v 16.15 h. Odtud přejdou do
baziliky sv. Jiří ke hrobu sv. Ludmily.
V rámci konceptu Modliteb za mír
v naší farnosti (viz Věstník č. 4/2015)
nás vyzval P. Jiří k tomu, abychom se
modliteb účastnili. Odezva mezi farníky
ho mile překvapila. Pokud byste chtěli
připojit k této modlitbě svůj hlas a nemůžete putovat ke hrobům našich
patronů, na webových stránkách
http://www.dominikduka.cz/ze-zivotadominika-duky/modlitba-za-narod/ najdete texty modliteb za národ ke stažení. Podle svých možností se tedy mů-
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žete zapojit na svém místě, třeba
i v průběhu měsíce.
(jš)
MODLITBA
Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti,
žes nám ji po staletí pomáhal
chránit proti nepřátelům
vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě,
dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov
a veď nás,
abychom žili
ve vzájemném
porozumění
a každý na
svém místě po
vzoru
sv. knížete
Václava zodpovědně konali
svůj úkol.
Staň se tak
skrze Krista,
našeho Pána.
Amen
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DOBYLI JSME DVA HRADY
I letos se uskutečnil tradiční farní víkend rodin, akce určená na podporu
sblížení rodin a manželských párů ve farnosti. Organizaci si na starost vzali
Jana a Martin Koníčkovi. Konala se o prodlouženém víkendu 5.–7. května
2015 v Hoješíně nedaleko Chrudimi.
Útulné ubytování nám poskytl klášter školských sester sv. Františka z Assisi. Zúčastnilo se osm rodin, celkově
šestnáct dětí, z toho jedenáct chlapců
a pět dívek ve věkovém rozmezí od tří
měsíců po deseti let. Stravování nám
zajistily řeholní sestry za příjemné ceny. Po příjezdu v pátek v 17 h jsme se
ubytovali a šli na večeři, následovalo
loutkové divadélko s názvem „Draka je
lepší pozdravit“ v podání tří dětí Terezky, Kristýnky a Maxe. Obecenstvo ani
nedýchalo, jak strhující výkon děti podaly. Následovalo uspávání dětí a okolo 21. h se rodiče sešli v jídelně, kde se
při konzumaci moravského vína a domácích buchet vzájemně seznamovali.
Další den po snídani se děti vydaly
(společně s rodiči) po barevných fáborcích na kratičkou bojovku k Sečské
přehradě. Splnily úkoly a nakonec pod
stromovým vývratem vykopaly rýčem
dřevenou truhličku se sladkým pokladem. Dobrot bylo tolik, že se dostalo
i na přihlížející rodiče. Romantiku jarního dopoledne doplňoval čerstvý
vzduch po rychlé dešťové přeháňce
a šplouchání vln v nedaleké přehradě.
Děti si postavily různé domečky z kamenů na břehu. Vzhledem k nepříznivé
prognóze počasí se cyklistický výlet
nekonal a všechny rodiny odpoledne
po obědě vyrazily auty na Kočičí hrádek u Chrudimi. Od aut jsme šli asi
2 km pěšky na místo, kde nás čekala
miniatura hrádku postavená v duchu
romantismu v letech 1898–1901 a byla
14

původně určena pro zámecké děti. Ačkoliv předpověď různých modelů tvrdila, že bude pršet s 80 % pravděpodobností, tak celé odpoledne už ani
nekáplo. Naše děti se mohly do sytosti
vyřádit při prolézání tohoto architektonického skvostu o velikosti (odhaduji)
5 x 5 metrů. Navíc měly vyžití i v areálu
rozlehlé klášterní zahrady, kluci se projížděli na odrážedlech a holky se přetahovaly o kočárek s panenkou. Přijel
i pater Jiří Korda a sloužil „májovou“
mši pod širým nebem. Seděli jsme na
lavičkách uspořádaných do kruhu a na
závěr se pomodlili litanie u sošky Panny Marie Fatimské. V neděli jsme se
zúčastnili mše svaté v Seči, kde jsme
spolu s další skupinou rekreantů z kláštera asi o 300 % zvýšili počet věřících
v kostele. Při této mši se zrovna konaly
křtiny, a tak novopečený křesťan měl
plný kostel přihlížejících a navíc ministrovalo asi osm našich dětí, většina
z nich poprvé v životě. Odpoledne jsme
navštívili opravdový hrad, tentokrát již
nešlo o žádnou miniaturu, ale o zříceninu hradu Lichnice z 2. poloviny
13. století. Hrad díky své mohutnosti
nikdy nebyl dobyt, což se mu posléze
stalo osudným. Kvůli jeho strategické
poloze vydal roku 1648 král Ferdinand
III. rozkaz nařizující pobořit hradby, aby
se Lichnice nestala opěrným bodem
nepřítele či ohniskem odporu. Od té
doby se hrad stal zdrojem levného kamene na stavbu vesnických domů
a definitivní zříceninou. Přesto nás
6/2015
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uchvátila rozlehlost celého areálu hradu a rozhled, který skýtal do okolí na
Čáslav a na část Železných hor. Po
návratu z výletu jsme poobědvali, sbalili se a rozloučili se se školskými
sestrami, které se o nás po dobu pobytu mile staraly.

Máte pocit, že znáte málo rodin ve
farnosti nebo byste rádi pobyli v příjemné společnosti na čerstvém vzduchu? Je-li vaše odpověď aspoň na jednu otázku „ano“, tak se přidejte příští
rok a určitě nebudete litovat. 
Lenka Procházková

Miniatura Kočičího hrádku potěšila i naše děti
Na další straně následuje ještě jeden příspěvek z téže akce z pohledu jiného
účastníka. Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi podělíte i vy. Příspěvky posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.
(red.)
6/2015
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PŘESUN Z HLEDIŠTĚ DO JEVIŠTĚ
Na Lhotku jsme se přistěhovali vloni v létě a se třemi malými a dost živými
dětmi jsme vždycky po mši utíkali někam na hřiště, abychom vypustili nahromaděné přebytky energie.
Je to samozřejmě i naše chyba, že
tu nikoho neznáme, myslela jsem si
vždycky, když jsem při mši podávala
ruku neznámým lidem… a byla jsem
moc vděčná, když jsem na jedné nedělní „osmé“ přeci jen objevila starodávnou kamarádku. Žádná z řady aktivit, které farnost nabízí, nám letos
z různých důvodů „nepadla“, ani když
se v ohláškách objevila pozvánka na
víkend pro rodiny s dětmi, nějak mě to
netrklo.
Teprve, když mi manžel z večerní
mše přišel tutéž zprávu zopakovat
s tím, že je to víkend koncipovaný jako
„seznamka“ pro rodiny, trochu ve mně
zablikala naděje. Přihlásili jsme se
a státní svátek strávili balením dětských odrážedel, bot a bundiček – obtíže balení a vybalování jsou určitě
jedny z důsledků prvotního hříchu –
– a cestou do Hoješína jsme se asi třikrát ujišťovali, že jsme jméno vesničky
do navigace zadali správně.
Scéna, kterou jsme uviděli při příjezdu do kláštera sester františkánek,
byla na konci té cesty větším bonusem,
než zmrzlina nebo chlazené pivo. Žádné pečlivě vypískované cestičky. Okolo
malé budovy kláštera objížděl ječící roj
kluků a holčiček na kolech a odrážedlech a tatínkové a maminky posedávali
s kávou na širokých klášterních schodech. A bude to dobrý…
A bylo. Vypustili jsme větší děti do
cyklistického roje a začali se, jak říká
můj muž, socializovat. Šlo to lehko.
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Smekám před organizátory víkendu,
Janou a Martinem Koníčkovými. Chovali se nesmírně kamarádsky a prakticky jako organizátoři všeho, co souviselo s „dospělou“ částí víkendu.
Uprostřed všech instrukcí, kde se kdo
má ubytovat a kam uložit kola, stihli
v pátek večer připravit pro děti poklad,
vyvlajkovat cestu k Sečské přehradě
a na jejím konci poklad zakopat. Krom
toho pak Martin uspořádal pro děti
loutkové divadlo, na které se první večer většina dětí dívala. Zato druhý den
už hrálo tolik dětí, že nezbyly loutky
a bezmála ani diváci v hledišti. Tenhle
obraz přesunu z hlediště do jeviště mi
utkvěl podobně silně jako obraz malých
cyklistů a hrnků kafe na schodech.
Poznali jsme za ten víkend několik
moc fajn rodin a zjistili jsme, že přes
časovou vytíženost máme kde se s nimi potkat. Zatímco se mě jednou při
večerní modlitbě naše čtyřletá dcera
ptala, co to vlastně je ta „patékolda“, za
kterou se pořád modlíme, po sobotě,
během níž se pater Korda s celou halasící skupinou zúčastnil dvou výletů, je
„patékolda“ jasný pojem a z našich ratolestí se nečekaně vyklubali ochotní
ministranti.
Pocit, že o nedělích jaksi zvenku
pozorujeme, jak živá farnost slaví
u Panny Marie mši, je konečně pryč.
Moc děkujeme za možnost nezůstat
jen diváky.
Klára Kudlová
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ÚVAHY NAD KOMPOSTEM
Osmého a devátého května jsem na chalupě přehazoval kompost. Je to práce potřebná, jak se zmenšuje původní hromada, tak i psychicky nenáročná
a dobře se při ní přemýšlí.
Pod dojmem aktuálního výročí jsem
začal myslet i na oběti války a brzy
jsem sklouzl k otázce, která mi odjakživa vrtá hlavou: jak se mohl národ mého
milovaného Johanna Sebastiana Bacha, velkých filosofů, básníků i teologů
nechat takhle zblbnout jedním psychopatem? Tohle mi nikdy nešlo do hlavy.
Hromada kompostu byla docela
velká, ale ubývala, takže jsem se dobral i nějakých závěrů. Nejde o nic světoborného ani nového, vlastně něco
podobného před časem říkal i pan kardinál Duka o kus dál v lese při svěcení
obnovené kapličky, ale připadá mi, že
do médií (alespoň celostátních) to nikdy nikdo jasně neřekl – nebo to ta
média neotiskla.
Před cca deseti lety jsem měl
nutkání napsat jiný článek, který by se
jmenoval „O perspektivách nenáboženské civilizace“. Chtěl jsem tam vyslovit názor, že ve společnosti, kde se
nevěří v Boha, nutně dojde k pomalému rozkladu všeobecné morálky
a v důsledku toho ke zhroucení ekonomiky, justice a základních funkcí státu, včetně obrany. Tu stať jsem tehdy
nenapsal. Teď u kompostu jsem propojil svoje úvahy ještě s přednáškou Jiřího Fuchse o současné západní filosofii, kterou nedávno vysílali na Noe,
a výsledek si vám dovoluji stručně
předložit.
Vždy jsem považoval za naivní
představy o samospasitelnosti demokracie. Jsem přesvědčen, že podmínkou jejího fungování je stálá výchova
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a vzdělávání voličů, kteří musí: a) cítit
se občany státu; b) sdílet minimum
společných hodnot; c) ve volbách odlišit populisty a prospěcháře od poctivých kandidátů.
Nevím, asi se takové výchově v některých školách věnují, ale obávám se,
že jich není mnoho. Pak se tomu snad
někdy učíme v kostele, ale určitě ne
v každém.
Osobně vidím problém ve všech
uvedených bodech, a vůbec největší
v těch společných hodnotách. Pokud
se prosazuje multikulturalismus a bere
se jako platné, že každý člověk má
svoji vlastní přirozenost – může si tedy
myslet a v rámci zákonů i dělat, co
chce – a stát ho v tom má podporovat,
pak společné hodnoty zmizí tak, jak se
bude uvolňovat legislativa a lidé se ani
nebudou cítit občany státu. Vychovávat
nebude k čemu a dříve nebo později
vyhraje volby zase nějaký psychopat.
Idea vlastní přirozenosti každého
člověka a z ní plynoucí mravní relativismus – před kterým tolik varoval Benedikt XVI. – jsou tedy pro společnost
zničující. Uznání obecné lidské přirozenosti je naopak nutným předpokladem pro dlouhodobé fungování demokratické společnosti.
Víc filozofovat se už pokoušet nemohu, vím však, že člověk neuznávající Boha má ambice zaujmout Jeho
místo a sám rozhodovat o dobru
a o zlu, takže buď spěje k tyranii – pokud toto právo nárokuje jen pro sebe –
nebo k tomu relativismu – pokud je při17
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zná i ostatním. A navíc jsem přesvědčen, že respekt k 1. přikázání pomáhá
dříve rozeznat ty populisty a prospěcháře.
Můj závěr? Tvrdím, že ve společnosti, která jako celek odmítá Boha,
nemůže demokracie vydržet moc dlouho. Naopak, demokracie má šanci ve
společnosti, která se hlásí ke křesťan-

ství. Jiná náboženství ani jejich hodnotovou slučitelnost s křesťanstvím zde
neřeším.
Pokud jde o ty Němce, myslím, že
jejich příklon k nacismu byl nejspíš
přímo úměrný ztrátě jejich křesťanské
víry, samozřejmě nezblbli všichni.
Jiří Vavřík

KVĚTNOVÉ STŘÍPKY
Letošní květen je měsíc plný událostí. Například 12. května jsem měla
krásnou příležitost navštívit poutní mši
v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Košířích. Mše byla na poděkování za
70 let života v míru po ukončení
2. světové války s požehnáním a uctěním Paladia země České. Tyto děkovné mše se konaly v devíti pražských
kostelích. Začínaly v katedrále. Kostel
v Košířích je jedním ze dvanácti, které
měly být postaveny kolem Prahy, tak
jako hvězdy kolem hlavy Panny Marie
ze strženého mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v roce 1918.
Dvanáctý květen je zároveň svátkem
posvěcení pražské katedrály.
V homilii zazněla slova: „Člověk se
může stát příbytkem Boha. Kristus je
ten nejdůležitější v kostele. Což nevíte,
že jste chrámem Božím? Panna Maria
s Ježíškem na Paladiu je tím největším
lidským chrámem pro Krista. Nesmíme
zanedbávat svůj vztah k Bohu.“
Na mši v tomto kostele sv. Jana
Nepomuckého jsem mohla Bohu poděkovat za všechna dobrodiní a zároveň
jsem vzpomínala na svou maminku,
kterou před osmnácti lety k sobě Bůh
povolal právě ve svátek sv. Jana Ne18

pomuckého. Při odchodu z kostela mě
zaujal dobový historický nápis u dveří:
„Odcházíš? Pán Bůh tě svým požehnáním provázej! Matka Boží Tě ochraňuj! Svatí andělé, stůjte při tobě! Přijď
zase! Navštívit svého Boha a Pána.
Čeká na tebe, aby ti poradil, aby tě potěšil a posílil, aby ti pomohl. S Bohem –
– Na shledanou.“ Sv. Jene Nepomucký, sv. Václave, oroduj za nás!“ Líbí se
mi, že je tento nápis nadčasový.
O Letnicích 24. května přijala v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
biřmování paní Marie Huppertová, se
kterou jsem se seznámila před dvěma
lety, když jsem tři měsíce ležela v Krčské nemocnici se zlomeným kotníkem.
Ona byla též nechodící po úrazu nohy.
Ležely jsme spolu na pokoji, a tak
vzniklo přátelství, setkávání se sestrou
Bernardou a P. Šleichem, ctitelem
Pražského Jezulátka. A paní Marie mi
vyprávěla, jak se během života utíkala
v modlitbách k Jezulátku. Paní navštěvovala Alfa kurzy, připravila se na
1. sv. přijímání na Lhotce a poctila mě
prosbou, abych jí šla za kmotru při biřmování. Takové jsou cesty Boží, a tak
působí Duch svatý v našich životech.
Bohu díky.
Eva Kocmanová
6/2015
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POSTEL, JAK MÁ BÝT
Před nedávnem se na nás obrátila
rodina, která si chtěla vzít z nemocnice
domů maminku. Zdravotní stav paní
Jany se při hospitalizaci výrazně zhoršil. Paní Jana není bez pomoci schopna vstát z postele, po bytě se šourá
s pomocí chodítka. Paní Jana je diabetička léčená inzulínem. Rodina si přála,
abychom zajistili polední inzulín a asistenci po dobu, kdy je zbytek rodiny
v práci nebo ve škole.
Sociální
pracovníci
navštívili paní Janu ještě
v nemocnici. Ta se moc
těšila domů. Její syn ji
chtěl uchránit před umístěním na LDN, k dohodě
došlo rychle a paní Jana
jela domů.
Hned první den hlásily
pracovnice, že není nic
připraveno a péče je náročná. Rodina nezajistila
prakticky žádnou ze slíbených pomůcek, které
k péči potřebujeme. Především chybělo
polohovací lůžko. Paní Jana ležela na
nízkém gauči v obývacím pokoji, chyběla antidekubitní matrace, dokonce
neměla ani chodítko. V bytě nebyl dostatek plen. Děvčata mají problém
zvednout paní Janu z gauče. Doprovodit ji na záchod je pro samotnou pečovatelku fyzicky nezvládnutelné.
Posbírali jsme ve skladu pleny,
i chodítko jsme našli. Začali jsme se
synem vyjednávat o pořízení kvalitního
lůžka. Syn se bránil, že se jim lůžko do
bytu nehodí, bude překážet a hlavně je
zbytečné. Pořizovací cena jen doplnila
výčet důvodů, proč lůžko neshánět. On
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přeci péči o maminku zvládá bez problémů. Naše námitky, že na rozdíl od
našich pečovatelek má zdravých metr
devadesát, k tomu váží metrák a síly
má na rozdávání, milý pán neposlouchal. Paní stále leží nebo zhrouceně
sedí na gauči, odkud není schopna
sama vstát. Prozatím jsme posílili služby, takže na část dne jsou v bytě dvě
pracovnice, které si navzájem pomohou a zajistí paní Janě
kvalitní a hlavně bezpečnou pomoc.
Nevzdáváme se. Vysvětlujeme rodině stále
znovu, že lůžko je možné
získat na poukaz a uhradí ho pojišťovna. Pro paní Janu bude daleko pohodlnější a bezpečnější,
když bude ležet na kvalitním lůžku. Teď je ohrožena vznikem dekubitů
a samozřejmě
obrovským rizikem pádu. Vysvětlili jsme rodině, jaké pomůcky jsou
potřeba a kde je možné je obstarat.
Z lůžkových zařízení nám propouštějí domů klienty ve velmi vážných stavech. Přitom se často nikdo nestará,
jestli mají doma vše potřebné, aby byla
zajištěna kvalitní péče a bezpečí. Rodina se chce postarat, ale často netuší,
co je čeká. Péče je náročná fyzicky,
psychicky i finančně. A tak naše péče
často začíná složitým vyjednáváním
bezpečného prostoru pro naše klienty
i zaměstnance.
Přeji vám krásný červen.
Eva Černá
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28. 6., 28. 7., 28. 8.
Modlitby za národ u hrobu
sv. Václava v 16.15 h.
2. 8.–15. 8. Letní chaloupka v Horní
Plané, přihlášky do 31. 5.!
15. 10.–17. 10. Národní eucharistický
kongres. Hlavním dnem NEK bude
sobota 17. října. V Brně na náměstí
Svobody proběhne v 10.30 hodin bo-

hoslužba s následným eucharistickým
průvodem a s velmi bohatou nabídkou
doprovodných programů v centru Brna.
Pro tuto bohoslužbu bude třeba si předem ve farnostech zajistit bezplatné
vstupenky. Podobně, jako tomu bylo
např. při papežské návštěvě. Vstupenky bude možné objednat po Velikonocích 2015 do poloviny srpna 2015.
Další informace viz www.nek2015.cz.

MILOSRDNÍ JAKO OTEC – TAKOVÉ BUDE MOTTO SVATÉHO ROKU
V milosrdenství máme důkaz toho, jak miluje Bůh. Dává se cele, navždy, nezištně, a aniž by něco žádal na oplátku. Přichází nám na pomoc, když jej vzýváme. Krásná je denní modlitba církve, která začíná slovy: „Bože, prosím, vysvoboď
mě. Bože, pospěš mi na pomoc“ (Žl 70,2). Pomoc, kterou vzýváme, je prvním krokem Božího milosrdenství směrem k nám. On nás přichází vyprostit ze slabosti,
v níž žijeme. A jeho pomoc spočívá v tom, že nám umožní vnímat jeho přítomnost
a jeho blízkost. Den po dni, zasaženi jeho soucitem, se můžeme také my stávat
soucitnými se všemi.
Papež František
Misericordiae vultus, Tvář milosrdenství v plném znění ke stažení na
http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/bula-kterou-papez-vyhlasil-mimoradne-jubileummilosrdenstvi/
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