ČÍSLO 11 – LISTOPAD 2015

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

POHLED Z JINÉ PERSPEKTIVY
Uplakaný podzim může být pro nás
příležitostí zamyslet se nad tím, co je
v životě důležité. Za slunného a teplého počasí máme jinou náladu, než
když je venku neútulno. To, co se zdálo
být snadné, je obtížnější, unavenější…
Zdá se mi
velice
vhodné
umístění Památky
zemřelých na toto
období. Vzpomínka
na ty, kteří nás
předešli a „dívají“
se na náš život již
z jiné perspektivy,
může být pro nás
příležitostí zkusit to
také.
Co je vlastně
z pohledu věčnosti
v životě opravdu
důležité? O co se
snažil v životě ten,
k jehož místu posledního odpočinku přicházím, a jak asi
hodnotí svou snahu teď? Zdá se to
snazší pochopit u světců. Usilovali o to,
dosáhnout Božího království, a církev
potvrdila, že ho skutečně dosáhli.
Zkusme se z naznačené perspektivy podívat na naše vlastní starosti, na

časté „žabomyší“ války, zbytečná
a zraňující slova, která mnohdy bez
rozmyslu proneseme. To všechno jednou bude minulostí a před námi se
otevře věčnost, v níž se nějakým způsobem bude odrážet to, co zde
prožíváme. Připodobnění smrti
k dvojtečce je přiléhavé. Úvodní věta je současný život, pak následuje
smrt, tedy dvojtečka, a za ní přijde to
podstatné: život
věčný. Jaký ale
bude, závisí právě
na té úvodní větě.
Pokusme se tedy
svoji „úvodní větu“
pokud možno naplnit láskou a co
nejvíce z ní vyloučit
všechno negativní
a zraňující. Potom možná v budoucnu
někdo nad naším hrobem řekne: to, co
ho/ji motivovalo v životě, byl pohled na
Boží království, (i když to nebude na
žádném církevním dekretu černé na bílém).
Sr. Bernarda
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PŘÁTELÉ ZE SOUSEDSTVÍ, SULICKÉ I ZE SÝRIE
Pastorační rada zasedala sedmého
října. Začátek školního roku jsme
zhodnotili jako bezproblémový, zdařil
se též výlet pro rodiny. Delší diskuze
byla ohledně dopisu sousedům. Připomínám, že jsme už potřetí s pomocí
některých z vás roznesli tisícovce sousedů dopis, ve kterém je zveme mezi
nás, na různé programy a setkání. Reakce jsou zatím pozitivní. Nicméně
zvláště naposledy, tedy 27. září, nastaly problémy s distribucí. Poprosíme vás
proto před Vánoci o tolik potřebnou
pomoc.
Stavba a rekonstrukce stojí
Příprava stavby a rekonstrukce stále stojí. Odvolání od jediného spoluúčastníka řízení, doputovalo na magistrát Hl. m. Prahy. I přes tyto problémy
jsem se spolu s architektem Prokopem
Jirsou zúčastnil v Dejvicích setkání ohledně společného postupu arcibiskupství a těch, kteří tak jako my, chtějí stavět, nebo už staví nová farní centra.
Dohodlo se, že bude respektována autonomie
jednotlivých
projektů
a současně zahájíme užší spolupráci
na poli propagace a shánění potřebných financí.
Volby do pastorační rady
Dále jsme probírali blížící se volby
nové pastorační rady. Bylo rozhodnuto,
že se uskuteční o víkendu 9. a 10.
dubna. Podrobnosti o průběhu voleb
a možnostech kandidovat nebo navrhnout kandidáty vyhlásíme v únoru. Již
nyní ale můžete rozvažovat, koho byste v radě rádi viděli.
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Nová spolupráce
Naše zamýšlená pomoc utečencům
dostává jasnější kontury. Kontaktovali
jsme českou křesťanskou organizaci
Generace 21. Na stránkách 5–6 najdete další informace.
Kromě této spolupráce jsme navázali ještě jednu velmi milou. Možná ani
nevíte, že na území naší farnosti se
nachází také Dům pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Přitom
v něm a na detašovaném pracovišti
v Murgašově ulici bydlí dohromady více
než sto čtyřicet klientů s různým stupněm mentálního, fyzického nebo kombinovaného postižení. Od dětí až po
seniory. Pozvali mě tam na návštěvu
a dohodli jsme další spolupráci: Jednou měsíčně povídání s klienty, jinak
návštěvy v Domě podle potřeby a při
různých programech. Zapojení farníků
do dobrovolnické služby. Umožnění
návštěv kostela včetně bohoslužeb klientům a jejich doprovodu.
Knihovna a ples
Od listopadu bude opět fungovat
farní knihovna, veliké díky patří novým
knihovnicím Jaroslavě Danielové a Ireně Kacvinské. Pochopitelně veliké díky
také zakladatelce naší farní knihovny
PhDr. Mileně Horňákové, která musela
ze zdravotních důvodů tuto službu
opustit.
Na závěr ještě k farnímu plesu.
Z organizačních důvodů se přesouvá
z pátka na sobotu, tedy ten další bude
šestého února. Myslím si, že sobota je
vhodnější než pátek, obecně postní
den. Prosím Vás i nadále o modlitby za
naši farnost a díky za podporu!
P. Jiří Korda
11/2015
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FARNÍ KNIHOVNA OPĚT V PROVOZU
Rádi bychom vás informovali, že od
listopadu je opět možné si půjčovat
knihy v naší farní knihovně. Seznam
knih bude zveřejněn na internetových
stránkách farnosti.
Nebudeme mít stálou otvírací dobu,
ale je možné nám napsat na e-mail
knihovnalhotka@googlegroups.com
nebo emote@seznam.cz a knihy vám

připravíme k vyzvednutí. Také je možné oslovit osobně nás, P. Jiřího Kordu,
P. Petra Šleicha nebo sestru Bernardu
a knihu si půjčit. Během úterního setkání maminek se můžete obracet na
paní Hanku Rundovou.
Jaroslava Daielová,
Irena Kacvinská

POZVÁNÍ PRO MINISTRANTY
Srdečně zveme všechny malé
i starší ministranty, kluky od 6 do 30 let,
na setkání, které se uskuteční v sobotu 14. listopadu. Sraz bude v 9 hodin
v budově Arcibiskupského paláce. Na
mši svatou v 10.00 h v katedrále s panem kardinálem Dominikem Dukou srdečně zveme rodiče i ostatní farníky.
Po společném obědě je pro účastníky připraven zajímavý program (hry,
soutěže atp.).
Ukončení v 16.30 h před budovou
arcibiskupství.
Setkání je připravováno ve spolupráci se seminaristy.

Podrobnosti najdete na plakátku, viz
http://www.apha.cz/ministranti.
Prosím spolubratry kněze, aby vybídli ministranty k účasti, a pokud je to
možné, aby je sami doprovodili. Rádi
bychom při tomto setkání opět pamatovali v modlitbě na křesťanské rodiny
a z nich plynoucí nová duchovní povolání.
Předem děkuji za Vaše modlitby
i podporu.
P. Benedikt Hudema,
zodpovědný za péči o ministranty v AP

KRÁTCE
● Za uplynulé období byli pokřtěni Antonín Prchal, Dávid Hric a Diana Frank.
● Svátost manželství v našem kostele
přijali Štěpán Vašek a Mária Vavreková.
● Výuku náboženství navštěvuje 57
dětí. Skupinku Hanky Stehlíkové osm,
P. Petra Šleicha jedenáct, Jarmily Klingerové osm, sr. Bernardy osm11/2015

náct, Terezie Křížkové a patera Kordy
(příprava na první sv. přijímání) dvanáct.
● Příští zasedání pastorační rady farnosti je 4. 11. od 20.00 hodin.
● Žehnání adventních věnců bude
probíhat při bohoslužbách první neděle
adventní 29. listopadu (včetně sobotní
večerní vigilie).
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CMŠ STUDÁNKA

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Jsem ráda, že vám
mohu představit sportovní
projekt,
který
bychom
chtěly během tohoto školního roku realizovat v naší
školce. Co nás k tomu
vedlo? Jsou to sportovní
události, které se uskutečnily v první
polovině roku 2015 v České republice.
Příkladem může být Halové mistrovství
Evropy v atletice, Mistrovství světa
v ledním hokeji, Mistrovství Evropy
hráčů do 21 let ve fotbale a jiné.
V projektu jde o to, že každý druhý
měsíc pozveme do školky sportovce
z různých sportovních odvětví, kteří
nám svůj sport přiblíží. Přinesou dětem
ukázat vybavení, výstroj. Dále bude
probíhat beseda, ve které se děti
dozví, jak probíhají tréninky, jestli se
host pro svůj sport rozhodl už v dětství,
nebo se zabýval ještě jinými sporty,
a proč si vybral právě tenhle sport. Děti
se budou moci ptát na vše, co je zajímá. S pomocí sportovce pak připravíme soutěže a různé úkoly. Například

průběh tréninku, kdy si ho samy děti
mohou vyzkoušet. Setkání se po domluvě se sportovcem uskuteční v dopoledních hodinách ve školce místo
tzv. center, nebo v odpoledních hodinách na zahradě školky.
Prvním sportovcem byl na začátku
října Viktor Ujčík, hokejista, reprezentant, který už sice aktivní hokejovou kariéru ukončil, ale hokeji se nadále věnuje jako trenér žáků v Jihlavě. Pro děti
měl připravenou dětskou hokejovou
výstroj, do které se mohly obléknout.
V listopadu by do Studánky měla
přijít Amálie Hilgertová. Další sportovní
okénka se uskuteční v únoru, dubnu
a v červnu. Prosíme rodiče a přátele
Studánky, pokud máte mezi přáteli
sportovce, zeptejte se, jestli by byli
ochotni přijít do školky představit dětem
svůj sport. Mohou dětem přinést ukázat
i své trofeje, medaile nebo poháry. Děkujeme Vám za pomoc.
Za CMŠ Studánka
Monika Chvojková

Společné foto s hokejistou Viktorem Ujčíkem
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SYNODA O RODINĚ
Zasedání biskupské synody nad
tématem Povolání a poslání rodiny
v současném světě ve dnech 4. až 25.
října uzavřelo proces, který trval dva
roky. V článku Ondřeje Mléčky na
http://tisk.cirkev.cz/zezahranici/zakladni-informaceo-biskupske-synode/ se můžeme dočíst, proč byla synoda o rodině svolána a jaký byl
její dosavadní průběh.
Co je to vlastně biskupská
synoda? Je to shromáždění
biskupů, kteří mají za úkol
pomáhat papeži svou radou
při vedení celé katolické
církve. Jako stálá instituce
byla biskupská synoda ustavena papežem Pavlem VI. v roce 1965. „Synoda
je místem, kde se biskupové setkávají
mezi sebou, kolem papeže a s ním,
místem sdílení informací a zkušeností,

společného hledání všeobecně platných pastoračních řešení,“ uvádí se na
stránkách rádia Vatikán.
V čase, kdy jsme připravovali Věstník, byli biskupové shromážděni kolem
papeže a intenzivně pracovali. Výjimečnou událostí se
v rámci synody stalo svatořečení prvních manželů Ludvíka
a Zélie Martinových, rodičů
sv. Terezie z Lisieux, v neděli
18. října.
Karmelitánské nakladatelství pohotově vydalo novénu,
která může pomoci všem
manželským párům předkládat svatým manželům Martinovým všechny obtíže rodinného života
a chce nás povzbudit, abychom přijali
a žili vzájemný vztah jako společnou
cestu ke svatosti.
(jš)

NADAČNÍ FOND GENERACE 21
Hlavním projektem NF G21 je úsilí dostat do bezpečí do České republiky
křesťanské a jezídské rodiny s dětmi. Právě křesťané jsou hlavní skupinou
obyvatel, kteří jsou cílem vyhlazování a genocidy ze strany tzv. Islámského
státu, a jediným řešením jejich budoucnosti je vystěhování.
Aktuálně bylo vybráno 152 osob,
u kterých je bezpečně potvrzeno, že
jsou křesťané, patří mezi pronásledované a na životě ohrožené lidi, kteří
strádají mimo své domovy v uprchlických táborech a v dočasných ubytovacích prostorech na pro ně cizím kurdském území. Mají zájem dostat se
právě do ČR a v ČR i zůstat. Je potvrzeno, že své příběhy vyprávěli beze
změny již před tím, než existovala
11/2015

možnost dostat se do ČR. Pokud se
tento projekt podaří, pomoc dalším
křesťanským,
případně
jezídským
uprchlíkům bude pokračovat. Odpovědi na otázky a aktuální informace najdete na www.gen21.cz.
V současnosti se shromažďují
nabídky na případné ubytování rodin
a finanční prostředky na náklady
s projektem spojené. Byl zřízen speciální účet č.: 216 459 128 / 0600 u GE
5

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Money Bank. Všechny dary budou použity výhradně na tento projekt. V případě, že se nepodaří dostat uvedené
uprchlíky do ČR, budou peníze použity
na efektivní pomoc pronásledovaným
křesťanům přímo na Blízkém východě.
Na vyžádání bude všem dárcům zasláno potvrzení o přijetí daru pro účely
snížení daně z příjmu.

Naše farnost se přihlásila ke spolupráci s NF G21, a proto nám byl zaslán níže uvedený dotazník. Obsahuje
různé druhy pomoci a je na nás, zda
chceme, nebo můžeme poskytnout
všechny, nebo jen vybrané. Prosíme
o vyplnění a předání do sakristie, nebo
zaslání emailem. Dotazník je též uveřejněn na farním webu.
(jš)

DOTAZNÍK O POMOCI NABÍZENÉ UPRCHLÍKŮM
1. Vaše kontaktní údaje:
Příjmení, jméno, datum narození, telefon, e-mail, adresa: ulice, číslo domu, číslo
bytu (je-li), PSČ, město, okres, nejbližší město.
Církevní příslušnost. Komunikujete anglicky? Komunikujete arabsky?
2. Nabízíte pomoc:
Měsíční finanční částka po dobu jednoho roku, nebo jednorázová částka?
Nabízíte ubytování pro rodinu na jeden rok?
Nabízíte zaměstnání?
Nabízíte jinou péči – jakou (zdravotník, překladatel, odvoz autem, jednání na úřadech, doučování jazyka dospělých i dětí, pomoc s nákupy, hledání práce, pohlídání dětí, služba, pozvání atd.)?
Preferujete církevní příslušnost rodiny?
Připouštíte i jinou možnou církevní příslušnosti rodiny?
Musí být rodina později schopná se osamostatnit (vadilo by prodloužení pobytu)?
Nabízíte stravu, ošacení a předměty denní potřeby na kolik měsíců?
Je v místě ubytování zajištěna lékařská péče?
Odhadovaná hodnota vámi nabízené pomoci?
3. Informace o nabízeném ubytování:
Druh ubytování – dům, byt, místnosti v přízemí, v patře
Počet místností a jejich orientační výměra
Počet osob od – do
Druh vytápění
Lze v bytě umístit dvě menší rodiny do max. limitu osob?
Lze v bytě umístit navíc také jednotlivce?
Jaká je finanční hodnota měsíčního provozu nabízeného ubytování?
Adresa poskytovaného bytu (lze dodat později), nejbližší město, okres, PSČ, ulice, číslo domu, číslo bytu (je-li).
Poznámka (napište, zda budou ubytovaní muset něco platit, zda preferujete pouze celou rodinu nebo naopak jednotlivce, pro jak staré děti, povolání – kvůli nabízené práci atd.)
S přáním Božího pokoje za NF Generace 21 Eva Řepková
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NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

1.11.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
18.30
20.00

2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše svatá
Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
3.11.
9.00–11.00
9.15
18.30
19.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
4.11.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.15
20.00

Sv. Karla Boromejského
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“
Zasedání PRF

ČTVRTEK 5.11.
8.00
9.30
17.00

Mše svatá
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
6.11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

První pátek v měsíci
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
8.30
16.15
17.00
18.00
18.30

První sobota v měsíci
Velký úklid kostela a zahrady
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní
Vernisáž výstavy: Obrazy Tomášovy tchyně
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NEDĚLE
8.00

8.11.

SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU
Mše svatá
Mše svatá, celebruje P. ThLic. Jan Kotas, rektor kněžského
semináře
Posvícenské sdílení
Mše svatá

9.11.

Svátek Posvěcení Lateránské basiliky
Mše svatá
Setkání Alfa-týmu
Biblické setkání

10.00
po mši sv.
18.30
PONDĚLÍ
8.00
17.00
19.00

ÚTERÝ
10.11.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
11.11.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–20.00

Sv. Martina, biskupa
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Nejmladší společenství mládeže
Setkání mladších náctiletých

ČTVRTEK 12.11.
8.00
8.45
15.00
17.00

Sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
13.11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Anežky České
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00
17.45

Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj
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NEDĚLE
8.00
10.00

15.11.

16.30
18.30
PONDĚLÍ
8.00
20.00

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: PhDr. Radim Cigánek a Mgr. Tomáš Kábele, Dis.: Jan Hus – mýty a fakta
Mše svatá

16.11.
Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
17.11.
9.00–11.00
18.30

Sv. Alžběty Uherské
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá

STŘEDA
18.11.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.00

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“

ČTVRTEK 19.11.
8.00
8.45
17.00

Mše svatá
Úklid kostela
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
20.11.
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
18.00

21.11.

Vigilie Slavnosti Ježíše Krista Krále
Mše svatá
Přátelské posezení (nejen) muzikantů naší farnosti

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

22.11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

23.11.

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Mše svatá
Biblické setkání

11/2015
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ÚTERÝ
24.11.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
25.11.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Nejmladší společenství mládeže
Setkání mladších náctiletých

ČTVRTEK 26.11.
8.00
8.45
15.00
17.00
20.00

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

PÁTEK
27.11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA 28.11.
10.00–15.00
16.30 katedrála
17.00

Adventní setkání pro děti, pořádají skautky
Přijetí do katechumenátu
Mše svatá, žehnání adventních věnců

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

29.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá, žehnání adventních věnců
Mše svatá upravená pro děti, žehnání adventních věnců
Mše svatá, žehnání adventních věnců

PONDĚLÍ
8.00
20.00

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Mše svatá
Společenství mužů a otců

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat.
10
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FARNÍ AKADEMIE

NOVÉ OBJEVY O VZNIKU EVANGELIÍ
Říjnová farní akademie v neděli 11. 10. byla věnována otázkám vzniku evangelií a především nově datovaným papyrům, které posouvají dobu nálezu
písemných památek Nového zákona prakticky až do prvé poloviny 1. století
po Kristu. Přednášel a svá slova dokládal fotografickými dokumenty
P. Mgr. Jan Pata, který svoji přednášku nazval: „Doba a okolnosti vzniku
evangelií. Nové objevy při zkoumání některých papyrů.“
V úvodu stručně zmínil historii „bojů“ o pravost textů knih Nového (NZ)
i Starého zákona (SZ). Tyto „boje“ reflektovaly rozvoj historických věd, archeologické bádání i rozvoj textové kritiky starých textů vůbec. Docházelo
k nim hlavně s nástupem osvícenství,
jež bylo vedené snahou po maximálně
možném vědeckém přístupu k posuzování pravosti biblických knih. Na straně
katolických biblistů to vyvolávalo
mnohdy značnou nelibost. Považovali
Bibli jako celek za historickou literaturu,
navíc inspirovanou Duchem svatým.
Archeologie v 19. a 20. století udělala
obrovský pokrok, a to jak v oblasti metodologické (komplexního posuzování
historie vykopávek, dění v dané oblasti,
vzájemného srovnáváním typů písma,
jazyků a jiných dokumentů atd.), tak
i v oblasti vývoje nových přístupů a metod používaných především při zkoumání historických textů. Zde je třeba
především jmenovat papyrologii, která
se zaměřila na studium textů zapsaných na různých materiálech: na kůži
nebo na měděném plechu – viz např.
nálezy v kumránských jeskyních –
– zejména ale na papyrových a pergamenových listech.
Samostatnou, velmi důležitou disciplínou se stalo datování textů. Jím bylo
ve druhé polovině 20. století (1976)
s konečnou platností bezpečně prokázáno, že vznik evangelijních textů lze
11/2015

datovat do období 40. až 70. let našeho letopočtu. Rovněž je možné považovat za prokázané, že tyto texty sepsali lidé, kteří byli velmi dobře
obeznámeni se situací v Jeruzalémě
i v Palestině. Je pravděpodobné, že informace čerpali přímo od Ježíše, pokud
nebyli přímo jeho učedníky.
Vyjmenujme alespoň některé z nejvýznamnějších pramenů. Za nejstarší
text byl dlouho považován tzv. Rylandsův zlomek (označovaný jako „P52“).
Je sice o ploše jen několika desítek
centimetrů čtverečních, nicméně prokazatelně s textem Janova evangelia
(18,31-33). S ohledem na dřívější textovou kritiku byl datovaný do roku 125
po Kr. Vzhledem k jeho podobnosti
s jinými starověkými rukopisy je pravděpodobnější doba vzniku původního
textu kolem r. 91–96 po Kr. Z mnoha
papyrů, jejichž původ (místo nálezu)
nebyl vždy bezpečně známý, lze jmenovat např. papyry Chestera Beattyho
a Bodmerovy, ve kterých byly rozpoznány texty NZ. Je možné ovšem uvést
i papyry s texty SZ. Mezi nejstarší
a zřejmě i nejvýznamnější patří papyrus „7Q5“ obsahující část 6. kapitoly
Markova evangelia a „7Q4“ s 1. epištolou Timotejovi od sv. Pavla s nejpravděpodobnější datací do roku 50 po Kr.
Dále papyry Barcelonský „P67“ obsahující úryvky z třetí a páté kapitoly Matoušova evangelia a papyrus „P64“
11

OHLASY
Magdalen Greek obsahující několik
úryvků z 26. kapitoly Matoušova evangelia – porovnáním stylu písma úředního listu egyptského sedláka (papyrus
„P.Oxy.II.246“) jsou oba dva datované
na rok 66 po Kr.
Ve 3. a 4. století se objevují komplexně sepsané texty SZ i NZ, tzv. kodexy – jsou to knihy již moderního typu
sestávající z listů svázaných do sady
mezi dvě desky. Z nich jsou nejvýznamnější Codex Vaticanus a Codex
Sinaiticus, které vznikly přibližně ve
stejném období. Zajímavá je historie
druhého z nich. Ten objevil v roce 1844
německý profesor a teolog C. Tischendorf (1815–1874) v klášteře sv. Kateřiny pod horou Sinaj. Mniši po dlouhém

vyjednávání souhlasili s tím, že jej darují ruskému carovi Alexandru II., jakožto představiteli ruské pravoslavné
církve. Tak se tento kodex dostal do
Ruska a zůstal zde i za vlády sovětů.
Z důvodů potřeby devizových prostředků jej sovětská vláda nakonec prodala
po Vánocích roku 1933 britskému muzeu za 100 000 liber, což při tehdejším
kurzu bylo půl milionu amerických dolarů.
Přednáška byla bezesporu velmi
zajímavá a vymezený čas relativně
krátký…
Chtěl bych poděkovat P. Mgr. J. Patovi za konečnou redakci a korekturu
uvedeného textu.
Karel Štamberg

ŽEHNÁNÍ ZVÍŘÁTEK
Dne 4. 10. proběhlo před lhoteckým kostelem žehnání zvířátek, které se setkalo s velkým ohlasem. Podle P. Petra Šleicha se sešlo asi třicet zvířátek, z toho polovina pejsků, dále kočičky, králíček, morčátka a další, také dva potkani.
(jš)

Foto: M. Procházka

VÝZVA FARNÍKŮM Děkujeme všem přispěvatelům. Posílejte své příspěvky na
adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii. (red.)
12
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NEDĚLE, JAK SE PATŘÍ
Několik lhoteckých rodin oslavilo neděli 4. října svátek sv. Františka výletem
do Toulcova dvora v pražské Hostivaři.
Sešlo se nás třináct rodin, to je 22
dospělých a 30 dětí od miminek v kočárku po větší školáky. Výlet jsme zahájili mší svatou v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Mši celebroval

náš P. Jiří Korda a promluvu měl velmi
výstižně věnovanou rodině a právě
probíhající biskupské synodě. Po mši
nám místní jáhen Josef Bernard řekl
pár střípků z historie kostela. Bylo to
zajímavé i pro místní farníky, kteří zůstali s námi v lavicích. Ještě jsme si
prohlédli dřevěnou zvonici se dvěma
zvony, na které jsme si mohli zazvonit,
a pak jsme se už vydali do zmíněného
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Toulcova dvora. Tam jsme si nejdřív
udělali piknik z dovezených zásob, někteří si k obědu dali i pivo z místní jídelny. Posilněni jsme se vydali na naučnou stezku, kde jsme si mohli
prohlédnout i hospodářská zvířata,
městským dítkům leckdy již neznámá.
Počasí nám mimořádně přálo, a tak
jsme si mohli výlet opravdu užít. Měli
jsme dost prostoru si popovídat a děti
si spolu pohrát a proskotačit se. Výlet
jsme zakončili krátkou modlitbou a požehnáním P. Jiřího.
Martin Koníček
Foto: Tomáš Hofrajtr
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POZVÁNÍ

VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI
Začátkem školního roku bývá na některých školách zvykem, že noví žáci jezdí
na seznamovací pobyt. Studánka tradičně pořádá víkend pro celé rodiny. Proto jsme 9.–11. října strávili společně s dalšími dvanácti rodinami v jihočeské
Štěkni u sester z Congregatio Jesu, dříve známých jako Anglické panny.
Z ubytování jsme byli
nadšení. Klášter se nachází
v bývalém zámku, i přes
stáří budovy a rozlehlost
prostor však bylo všude
teplo. Předpověď nám neslibovala zrovna ideální počasí, ale díky milé společnosti ostatních
a veliké vstřícnosti sester jsme nevlídné
počasí venku vůbec nevnímali. Mohli
jsme s kočárky doslova všude, kam jsme
potřebovali a s výtvarnými činnostmi plánovanými na ven jsme zakotvili v klášterních chodbách. Ocenili jsme i místní
kuchyni.
Mottem školního roku ve Studánce je
letos věta: „Všichni jsme na jedné lodi“.
Jako společnou plavbu jsme tedy prožívali i seznamovací víkend. Každá rodina
kreslila a poté představovala svou loď,
na kterou si vzala všechno, co má ráda.
Následovaly výtvarné činnosti. Paní učitelky připravily pro děti tvoření několika
typů lodí a před obědem zbyl čas i na

krátkou procházku parkem. Po poledním
klidu jsme vyrazili na procházku do bývalého lomu. Děti se zápalem zdolávaly
kamenné překážky a cestou zpět společně s rodiči vytvářely v lese zvířátka
z přírodních materiálů. Po návratu nás
čekal táborák a děti pohádka na dobrou
noc, dospělé pak ještě společné povídání. V neděli jsme společně se sestrami
prožili mši svatou v jejich kapli a zájemci
se zúčastnili prohlídky kláštera.
I když máme ve Studánce děti již pátým rokem, na seznamovací víkend jsme
se dostali poprvé. Rozhodně jsme zde
ale nebyli naposledy. Poznali jsme blíž
kamarády naší Marušky i jejich rodiče,
se kterými se ve školce většinou stihneme jen pozdravit. Také jsme si mohli
v klidu popovídat s učitelkami. Pro naši
dcerku pak víkend znamenal nejen příjemné chvíle s kluky a holkami ze školky,
ale také zážitek, že „spinká na zámku,
kde bydlely princezny“.
Hana Rundová

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Marie Weberová – MADZEJKA si vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů nazvanou
BAREVNÉ OBRAZY TOMÁŠOVY TCHYNĚ,
7. – 29. listopadu 2015 v kostele Panny Marie
Královny míru, kapli Nejsvětějšího Srdce Páně
– Ve Lhotce 330, Praha 4. Vernisáž se uskuteční 7. 11. 2015 v 18.30 hod.
Výstava bude přístupná v čase
bohoslužeb, ev. po dohodě s autorkou.
www.madzejka.cz
www.lhoteckafarnost.cz
14
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CHARITA

PŘÁTELÉ V NAŠICH VZPOMÍNKÁCH
Na začátku listopadu slavíme svátek Všech svatých a Památku zesnulých,
a tak mi dovolte, abych zavzpomínala na pár klientů, kteří nás letos opustili.
Pan doktor. Starali jsme se o něj asi v posledních týdnech života jsme pana
pět let. Když jsme ho přijímali, dávali doktora navštěvovali 3x denně. Pomu lékaři pár měsíců. Bojoval s Parkin- slední měsíce už byl slabý, jakoby se
sonovou nemocí, sotva se šoural po nám ztrácel před očima. Nakonec zepokoji. Doma začal zase mít chuť do mřel po obědě, doslova v náruči jedné
života. Střídaly se u něj naše sestřičky z našich pečovatelek.
Pan inženýr. O toho jsme se starali
i pečovatelky. Nakonec s námi chodil
sotva pár dní. Z nena procházky. Byl to
mocnice
ho
pustili
velký svůdník, který
v poslední fázi onkolopravidelně loudil na
gického onemocnění.
pracovnicích pusu na
Manželka i dcery si
rozloučenou. Do popřály, aby mohl dožít
slední chvíle byl fit a při
poslední týdny doma.
smyslech. Jeho obor
Sestřičky u něj zajišťobyl jeho koníčkem.
valy léčbu bolesti a poSledoval všechny nodávaly infuze. S krmevinky s velikou chutí.
ním a osobní hygienou
Zemřel ve své posteli,
pomáhaly pečovatelky.
při odpoledním šlofíku.
Pan inženýr měl velké
Petr. Starali jsme se
bolesti, takže jsme muo něj, co si pamatuji.
Další
z
krásných
vzpomínek
seli situaci neustále
Po těžké autonehodě
zůstal upoutaný na lůžko. Nikdy se ne- konzultovat s paní doktorkou. Doporuvzdal, nejdřív studoval, aby změnil čovali jsme rodině lůžkový hospic, ale
obor, potom začal pracovat, aby po- pan inženýr o tom nechtěl ani slyšet.
mohl manželce uživit rodinu. Držel se Nakonec zemřel ve spánku ani ne týmnoho let, chtěl vidět děti vyrůstat. Na- den po propuštění z nemocnice.
še sestřičky ošetřovaly proleženiny
Možná se může zdát, že naše služa pečovatelky pomáhaly s hygienou. ba je smutná. Lidé se často ptají, jak to
V posledních týdnech života měl veliké můžeme vydržet? Pro nás všechny,
potíže s dechem. Zemřel doma, když kteří v domácí péči pracujeme, je smrt
už neměl sílu bojovat s druhou vlnou přirozenou součástí života. Dobrá smrt
doma pro nás pak není prohra, ale veletošních letních veder.
A další pan doktor. I o něj jsme se liké vítězství. Provází nás tak mnoho
starali asi čtyři roky. Trpěl těžkou for- přátel, kteří nám odešli do království
mou Alzheimerovy choroby. V době, nebeského a kteří navždy zůstanou
kdy jsme zahájili péči, byla rodina vy- v našich vzpomínkách.
Přeji vám pokojný listopad.
čerpaná dlouhodobou péčí. Péči jsme
Eva Černá
v průběhu let postupně navyšovali,
11/2015
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PLÁNUJEME
5. 12. – adventní duchovní obnova
pod vedením P. Petra Havlíka. Zahájení rorátní mší svatou v sedm
hodin, pak bude společná snídaně
a po ní, v 8.30, program s paterem
Havlíkem. Zakončení okolo poledne.
6. 12. – Farní akademie s Petrem
Křížkem v Emauzích.
12. 12. v 10 hod. – zahájení jubilejního roku Božího milosrdenství mší
sv. v katedrále sv. Víta.

V roce 2016
6. 2. – Ples farnosti Lhotka. Chystejte
si růžovou garderobu!
7. 2. – Dětský karneval s tématem Ze
života hmyzu se bude konat od 15
do 17 hod. v ZŠ Zárubova 977/17,
142 00 Praha 4 – Kamýk.
13. 2. – Postní duchovní obnova pod
vedením P. Davida Boumy.
28. 2.–5. 3. – zimní chaloupka
7.–20. 8. – letní chaloupka, místo bude upřesněno.

28. 12. – modlitby za národ u hrobu
sv. Václava v 16.15 hod.

MODLITBA – MÍSTO SETKÁNÍ
Dříve, než se naše modlitba stane setkáním s Bohem, může být dlouhou dobu
jen jeho hledáním. Ať už je čímkoli, vždy nás staví před jeho tvář, pod jeho pohled, k jeho sluchu. Malý pozemský červík jde kupředu, aby se postavil před Nekonečného…, a to proto, aby spolu rozmlouvali. Jako kdysi, když spolu v neposkvrněných dobách před pádem Bůh a Adam v dokonalé samotě rozmlouvali
o své vzájemné lásce.
Pokud jakýkoli společný rozhovor předpokládá, že svému partnerovi vycházíme vstříc, pak tím spíše modlitba musí být místem, kde se stáváme tím, kým
jsme: lidmi stvořenými „k obrazu Božímu a k Boží podobě“!
otec Pierre-Marie od Kříže OCD
Modlitba chudého, Karmelitánské nakl. 2015.

Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
adresa: Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4–Lhotka; telefon: 725 797 561
e-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz; jmkorda@seznam.cz
internet: http://lhoteckafarnost.cz; bankovní spojení: číslo účtu 74326329 /
0800 (Česká spořitelna). Redakce: P. Jiří Korda, sr. Bernarda Lacinová, Jana
Šilhavá. Příspěvky posílejte na adresu farnivestnik@gmail.com, nebo je můžete nechat v sakristii. Redakce si vyhrazuje právo texty krátit.
Sazba: Jan Šilhavý. Tisk: Jan Macek, Jablonec N. Nisou www.tiskem.cz.
Číslo vychází 25. 10. 2015.
Uzávěrka příštího čísla je 13. listopadu 2015. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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