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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

MILOSRDENSTVÍ. CO TO JE?
„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží
dobrota a něha!“ Tato slova píše papež
František v bule, kterou vyhlásil právě
začínající mimořádný Svatý rok milosrdenství. Motem tohoto roku bude „Milosrdní jako Otec“. Co to ale milosrdenství je? Asi tušíme, ale běda, aby po
nás chtěl někdo bližší vysvětlení.
Adolf Novotný ve svém Biblickém
slovníku říká, že milosrdenství znamená „pospolitost, zavázanost, solidaritu,
které jsou očekávány tam, kde dvě
strany uzavřely smlouvu.“ V biblickém
podání se smlouvou myslí vztah mezi
Bohem a jeho lidem. Novotný pokračuje: „Ovšem teprve proroci pochopili milosrdenství ve vší jeho hloubce. Spojují
ho se slitováním, jež se týká zvláště
těch, kteří pro svůj hřích vypadli nebo
byli vyloučeni ze stavu smlouvy, avšak
činí pokání.“
Bůh je věrný, i když my jsme nevěrní. On je ochotný nám odpustit třeba

Repro obrázku
z twitterového účtu J. M. Olaizoly, SJ,
https://twitter.com/jmolaizola/status/4797
33845760438272

sedmasedmdesátkrát. Stačí jen jako
marnotratný syn se k němu obrátit, vydat se na cestu. Jestliže milosrdenství
neodmyslitelně patří k Bohu, a my
máme být „jako nebeský Otec“, je nám
jasné, proč Ježíš tak zdůrazňuje milosrdenství. Zkusme si více všímat projevů Božího milosrdenství v Písmu,
v církvi, ve společnosti i v našem
osobním životě. To je totiž nejlepší
způsob, jak se mu sami naučit.
+ P. Jiří Korda
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OTEVŘOU SE SVATÉ BRÁNY
Mimořádný Svatý rok milosrdenství
zahájí papež František 8. prosince. Na
otázku, jak na ten nápad přišel, odpověděl: „Od Pavla VI. církev stále více
zdůrazňovala odkazy k Božímu milosrdenství. Během pontifikátu Jana Pavla II. se tento důraz projevil ještě větší
silou v encyklice Dives in misericordia,
ustavením slavnosti Božího milosrdenství, svatořečením Faustýny Kowalské.
Po úvaze a modlitbě za pokračování
v tomto směřování jsem se domníval,
že by bylo krásné vyhlásit mimořádný
Svatý rok, Jubileum milosrdenství.“
Svatý rok je na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. Můžeme se
toho účastnit letos a počátkem roku
2016 na různých místech. V pražské
arcidiecézi to jsou tato místa:
 Praha, katedrála sv. Víta, Vojtěcha
a Václava 12. 12 2015, 10.00 h.
 Praha, kostel Nejsvětějšího Srdce
Páně 27. prosince 2015; zvláštní
poutní program vždy na první pátek

od 5. února 2016, mše svatá, adorace, svátost smíření.
 Praha, kostel Panny Marie Vítězné
a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) 27. prosince 2015.
 Stará Boleslav, kostel Nanebevzetí
Panny Marie 27. prosince 2015.
 Hrádek u Vlašimi, kostel sv. Matouše 27. prosince 2015.
 Slaný, klášterní kostel Nejsvětější
Trojice 27. prosince 2015.
 Svatá Hora u Příbrami, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie 29. květen 2016.
 Zvláštní jubilejní chrám: Kostel
Panny Marie a sv. Benigny (Svatá
Dobrotivá v Zaječově) poutním
kostelem ustanoven na období
1. července až 31. srpna 2016.
Více
na
http://tisk.cirkev.cz/zdomova/otevrenymi-branami-dosvateho-roku-milosrdenstvi/
(jš)

MODLITBA OTCE
Synu můj, který jsi na zemi.
Učiň, aby tvůj život byl co nejlepším
odleskem mého jména.

Odpouštím ti tvé chyby, tvé pády,
tvé nedbalosti..., ale dělej totéž i ty
s křehkostí svých bratří.

Pronikej do mého království každým
svým krokem, každým rozhodnutím,
každou laskavostí a každým gestem.

Bojuj za to, abys šel životem
po správné cestě, budu po tvém boku.

Buduj ho namísto mě a se mnou.
Taková je má vůle na zemi i na nebi.
Ber si každodenní chléb s vědomím,
že je to výsada a zázrak.

A neměj strach, protože zlo nemusí mít
ve tvém příběhu poslední slovo.
Modlitba k obrázku na titulní straně,
José Mª Rodríguez Olaizola, SJ,
překlad Terezie Šilhavá,

http://www.rezandovoy.org/images/stories/rv%202013-06-20%20hijo%20mio.pdf
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Čtvrtek 24. 12. Štědrý večer
15.00 mše svatá upravená pro děti
17.00 mše svatá – Česká mše vánoční J. J. Ryby
24.00 mše svatá – doprovází skupina „Jiříkovo vidění“
00.45 přátelské setkání pro nespavce
Pátek 25. 12. Narození Páně
8.00 mše svatá
10.00 mše svatá – chrámový sbor
18.30 mše svatá
Sobota 26. 12. Sv. Štěpána
8.00 mše svatá
10.00 mše svatá
17.00 mše svatá, nedělní formulář,
bez obnovy manželských slibů
Neděle 27. 12. svátek Svaté rodiny

8.00, 10.00, 18.30 mše svaté, každá
s obnovou manželských slibů
Pondělí 28. 12. až středa 30. 12.
mše sv. jako obvykle
Čtvrtek 31. 12.
17.00 mše svatá na poděkování
za uplynulý občanský rok
Pátek 1. 1. 2016 slavnost Matky Boží
Panny Marie, Nový rok
8.00, 10.00, 18.30 mše svatá
Sobota 2. 1.
17.00 mše svatá, vigilie slavnosti
Zjevení Páně
Neděle 4.1. slavnost Zjevení Páně
8.00, 10.00, 18.30 mše svatá, každá
s žehnáním vody, kadidla a křídy
Dále bohoslužby v obvyklém pořádku.

Možnost návštěvy betlémů

Svátost smíření před Vánoci

Čtvrtek 24. 12. od 12.00 do začátku
odpoledních bohoslužeb a od 23.30 do
začátku půlnoční
Pátek
25. 12. od 13.00 do 18.30
Sobota 26. 12. od 13.00 do 17.00
Neděle 27. 12. od 13.00 do 18.30
Pondělí 28. 12. od 13.00 do 17.00
Úterý
29. 12. od 13.00 do 18.30
Středa 30. 12. od 13.00 do 17.00
Čtvrtek 31. 12. od 13.00 do 17.00
Pátek
1. 1. od 13.00 do 18.30
Sobota 2. 1. od 13.00 do 17.00
Ostatní dny vždy hodinu přede mší
svatou do začátku bohoslužby.

Středa 16. 12. od 17.15 do 18.00
(zvláště pro děti a rodiče)
Čtvrtek 17. 12. od 18.00 do 21.00
(oba kněží)
Pátek 18. 12. od 19.15 do 21.00
(pater Petr)
Sobota 19. 12. od 8.00 do 10.00
(pater Petr)
Středa 23. 12. od 18.00 do 21.00
(pater Jiří),
Jinak v obvyklé časy.
Upozornění:
Před obřady 24. 12. se nezpovídá.

12/2015
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Z PASTORAČNÍ RADY

Rada zasedala 4. listopadu.
Jak jsem informoval minule, začíná
opět fungovat farní knihovna. Při té příležitosti jsme se dohodli na oficiálním
poděkování bývalé paní knihovnici,
doktorce Mileně Horňákové, formou
dopisu a dárku.
Jako každoročně jsme probírali akce blížícího se adventu a Vánoc. Již
teď je jasné, že zájem škol o program

v našem kostele – Proč křesťané slaví
Vánoce – je ještě větší než loni.
Sestra Bernarda připomněla, že od
ledna opět poběží Alfa kurz, tedy možnost, jak se nenásilnou formou seznámit se základy křesťanství. Prosím, neváhejte a pozvěte své známé.
Naše spolupráce s českou křesťanskou organizaci Generace 21 je ve fázi,
kdy od vás vybíráme dotazníky ohledně vaší možné pomoci (dotazník najdete v minulém Věstníku i na našem webu).
Dále jsem seznámil přítomné s příspěvkem do Pastoračního mzdového
fondu. Pastorační rada, a dodávám, že
i rada ekonomická, souhlasí s tím, abychom i přes výši příspěvku do tohoto
fondu měli i nadále pastorační asistentku. Více o fondu i dalších záležitostech financování na straně 6.
P. Jiří Korda

K R Á T C E
■ Svátost křtu přijali Emma a Jonáš
Beštovi.
■ Sňatek uzavřeli Tomáš Sobek a Marta Salavová.
■ Rozloučili jsme se s Františkem
Šlencem, Miroslavem Rusem a Václavem Kopečným.
■ Prodej vánočních pohlednic, knih
a kalendářů u nás v kostele již tradičně
probíhá o první až třetí neděli adventní.
■ Rorátní mše svatá se bude konat
každou adventní sobotu v 7.00, mše
svatá v 17.00 zůstává.
■ Adventní duchovní obnova 5. 12. pod
vedením P. Petra Havlíka bude zahá4

jena rorátní mší svatou v sedm hodin,
pak bude společná snídaně a po ní,
v 8.30, program s paterem Havlíkem.
Zakončení okolo poledne.
■ Od 9. do 18. prosince budou v našem kostele opět probíhat katecheze
pro školy, prosíme o modlitbu!
■ Pastorační rada rozešle jako loni
tzv. dopis sousedům s pozváním
na vánoční programy farnosti. Úryvek
z dopisu přinášíme na str. 24.
■ Připomínáme 28. 12. – modlitby za
národ u hrobu sv. Václava v 16.15 hod.
■ Pastorační rada farnosti se sejde
2. prosince a 6. ledna ve 20.00 hodin.
12/2015
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ADVENTNÍ ODPOLEDNE V EMAUZÍCH
Adventní farní odpoledne se pomalu
stávají tradicí. Po dobrodružné prohlídce chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, návštěvě chrámu sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě a chrámu Narození Páně v Loretě se tentokrát pod vedením
Petra Křížka a P. Jiřího Kordy vydáme
6. 12. do Emauz.
Sejdeme se v 15.30 před vchodem
do chrámu a nejprve si představíme
Emauzský klášter benediktinů s jeho
duchovním poselstvím. Následně budeme slavit bohoslužbu slova v chrámu
P. Marie a slovanských patronů. Poté
se zahřejeme u horkého čaje a cukroví
v refektáři kláštera. Čeká nás i překvapení, které nebudeme dopředu prozrazovat.
(jš)
Foto cs.wikipedia.org

BETLÉMSKÉ SVĚTLO PŘINÁŠÍ POKOJ
Rozdávání Betlémského světla se
stalo milou skautskou tradicí i v naší
farnosti. Moto letošního ročníku zní
Pokoj ve mně – pokoj s tebou (Friede
in mir – Friede mit
dir).
V předvánočním čase opět poputuje
napříč Evropou symbol pokoje – světlo
slavnostně zažehnuté v Betlémské bazilice Narození. Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského
světla ve Vídni se letos uskuteční v sobotu 12. prosince v katolickém kostele
ve farnosti Neusimmering na náměstí
12/2015

Enkplatz. Pro Betlémské světlo se
z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví
do České republiky. Vloni je doprovázeli reportéři České televize. Odkaz
na reportáž a další zajímavosti o této
tradici najdete na internetových stránkách www.betlemskesvetlo.cz.
V sobotu 19. prosince bude Betlémské světlo rozváženo vlaky po naší
vlasti a rozdáváno při místních akcích.
U nás v kostele budou skautky z oddílu Dobromysl rozdávat Betlémské světlo na Štědrý den před a po obou odpoledních bohoslužbách. Přijít si pro něj
ale můžete i dřív, v kostele bude hořet
už od neděle 20. prosince.
(jš)

5

ZPRÁVY Z FARNOSTI

SEDÍME NA MILIARDÁCH?
Letošním rokem začala povinnost
farností, které mají pastorační asistenty, odvádět příspěvek do Pastoračního
mzdového fondu. Pro naši farnost to je
první citelnější krok na cestě církve
k úplné
hospodářské
nezávislosti
na státu. Přestože média jsou plná nenávistných zpráv o zbohatlé církvi, která neví co s penězi, realita je trochu jiná. Peníze, pozemky i stavby, často
v neutěšeném stavu, tvoří základnu pro
hospodaření diecézí, farností, řeholních institutů, zdravotních, sociálních,
vzdělávacích institutů...
Dalším zdrojem financí pro chod
církve a její službu budou sami věřící.
V některých protestantských církvích
od pradávna odevzdávají členové deset procent svých výdělků. U nás to
takto nebude. Ale přesto bude snaha
vás ještě více povzbudit k pomoci.
V souvislosti s tím se začínají více ozývat hlasy, že v takovém případě by měli
mít laici větší možnost vidět do financování farností i biskupství a mít také
významnější podíl na rozhodování. Určitě to jsou oprávněné požadavky. Již
nyní existují určité možnosti vhledu,
kontroly a spolurozhodování, např. skrze ekonomické rady farností a diecézí.
Dá se z logiky věci předpokládat, že
časem přibydou i další mechanismy
podílu na správě financí a majetku
církve.
Protože se liší farnosti mezi sebou
co do množství věřících, majetku, veli-

kosti sbírek, počtu spravovaných kostelů apod., vytváří se systém solidarity,
který má zajistit, aby na jedné straně
nebyly strádající farnosti a kněží, a na
druhé místa, kde se bude mrhat pro
nadbytek. Tento systém má také zajistit
pomoc tam, kde jsou nějaké mimořádné výdaje. Ať kvůli stavebním pracím,
nebo nečekaným událostem.
Už léta každá farnost přispívá
do tzv. Svépomocného fondu deseti
procenty ze sbírek. Čerpají z něj prostředky ty farnosti, které řeší materiální
záležitosti přesahující jejich možnosti.
Dalším fondem je právě již zmíněný
Pastorační mzdový fond, do kterého se
začíná přispívat letos. Zatím jen na platy pastoračních asistentek, časem
i na platy kněží.
Pro Vaši představu, letos jsme odeslali
do
Svépomocného
fondu
91 851 Kč, do Pastoračního mzdového
fondu 141 588 Kč. Tato čísla na první
pohled mohou vypadat děsivě, ale je
třeba si začít více uvědomovat reálné
náklady. Tak jako provoz rodiny, firmy,
školy, nemocnice, kulturního zařízení je
náročný, proč by tomu mělo být jinak
u farnosti, biskupství?
Pokusil jsem se ve stručnosti nastínit danou problematiku. Pokud byste
chtěli víc informací, pokud to bude
možné, rádi vám je poskytneme.
Veliké díky vám všem, kteří se podílíte na podpoře fungování farnosti, potažmo naší církve!
P. Jiří Korda

DARY PRO FARNOST – měsíční příspěvek pro potřeby farnosti nebo jednorázový dar můžete posílat na účet číslo: 74 326 329 / 0800. Ve zprávě pro příjemce
uveďte účel daru buď „pro potřeby farnosti“ nebo „fond investic – Kominice“.
Potvrzení o přijetí daru pro odečet z daní je samozřejmostí.
(jš)
6

12/2015

ZPRÁVY Z FARNOSTI

PRABHU, ADOPTOVANÝ STUDENT V INDII
Farnost opět podpoří indického chlapce Prabhu částkou 4 900 korun. Své
příspěvky můžete přinést do sakristie. Případně je doplníme z peněz
v kasičce černouška u betlému, která je každoročně určena na misijní účely.
Ráda bych vás po roce informovala
o pokračující podpoře studia pro adoptivního syna Prabhu naší farností.
Adopce probíhá přes program Adopce
na dálku Arcidiecezní charity Praha.
Myslím, že můžeme mít radost z jeho
studijních výsledků. Od roku 2012, kdy
nám byl svěřen do péče, studuje s dobrými výsledky. V létě složil závěrečné
zkoušky v 10. ročníku školy. Výsledky
zkoušek mu umožnily pokračovat
ve studiu a nastoupil do 11. ročníku
tzv. předuniverzitního studia. Je to
skvělý výsledek a dobrý vklad do jeho
života.
Prabhu letos 24. dubna oslavil
15. narozeniny. Bydlí u příbuzných
a do školy dochází. Jeho otec stále
pracuje jako řidič náklaďáku. Jeho malá sestra letos také nastoupila do školy.
Prabhu samostatně napsal dopis
v angličtině hezkým vypsaným rukopisem. Opět zaslal fotografii. Zajímá ho,
jaké zde máme počasí. U nich byla letos ohromná vedra, ale díky dešťům
v monzunovém období očekávají dobrou úrodu.

Prabhu
Můžeme se společně radovat z jeho
úspěchu, který je vlastně i naším společným úspěchem, neboť bez finanční
podpory jeho studia naší farností, by
šanci dobře studovat nejspíš nedostal.
Věnceslava Svobodová
18. 11. 2015

Začátek dopisu
od „našeho“
Prabhu
12/2015
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
V pražské arcidiecézi
(a tudíž i v naší farnosti) proběhne Tříkrálová sbírka v roce
2016 od soboty 2. ledna do neděle
10. ledna.
Sháníme koledníky i vedoucí skupinek. Kontaktní údaje jsou stejné.
Částka, kterou farnost může získat
zpět, je ve výši 65 % z vybraných peněz a opět půjde na podporu farní charity Chodov, Modrého klíče a CMŠ
Studánka (rozdělení ještě není definitivní, může doznat změn).
POZOR, změna oproti minulým letům: Všechny, kdo se Tříkrálové sbírky

zúčastní, včetně rodičů dětí, které budou koledovat, zveme v neděli 3. ledna 2016 ve 14.00 hodin na slavnostní
požehnání a vyslání do kostela sv.
Tomáše v Praze 1 (Malá Strana),
Josefská ulice. Koledníkům požehná
kardinál Dominik Duka.
Ve 14.30 vyjde Tříkrálový průvod
s velbloudy od kostela sv. Tomáše,
půjde přes Karlův most na Staroměstské náměstí.
Tomáš Hrouda, koordinátor sbírky
kontakt: tel. 777 050 953;
mail: tomas@hroudovi.cz

Foto Olga Hroudová

PODĚKOVÁNÍ FARNÍKŮM. Děkujeme všem přispěvatelům a spolupracovníkům za společnou tvorbu našeho farního Věstníku v roce 2015. Těšíme se na
spolupráci i v příštím roce a doufáme, že se zapojí i další. Příspěvky posílejte na
adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.
(red.)
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FARNÍ PLES V BARVĚ RŮŽOVÉ
Milí farníci, tradičně k vám přicházíme v adventu s prvními informacemi
o našem farním plese. V roce 2016 to bude již náš 17. ples, jehož termín byl
stanoven na sobotu 6. února.
Termín vychází přímo na masopustní víkend, který sice my dospělí
nebudeme mít v maskách (masky přenecháme dětem na následné nedělní
odpoledne), ale všichni se jistě dostavíme v růžové barvě. Mnozí si dobře
pamatují, jak minulý rok po vylosování
této „oblíbené“ barvy přítomní v sále
„zajásali“, a to především muži. Takže,
milé dámy, laďte již večerní róby
a šperky do růžova. Pánové, růžové
barvy se nebojte! Nosil ji i Jean-Paul
Belmondo a lá Bruno Ferrari ;-) … Nenechte si tedy ujít příležitost, aby ve
vás vaše partnerky viděly Belmonda.
V každém případě si rezervujte ten-

to termín všichni, kdo se rádi pobavíte
ve společnosti přátel tancem či jen příjemným posezením. Na programu budou osvědčené stálice jako tombola
s oblíbenými cenami pro mlsné jazyky,
předtančení, opět si nacvičíme a zatančíme nový společný tanec a nebude
chybět ani půlnoční překvapení. K tanci
bude hrát kapela Fénix. Připomínáme
však malou změnu, ples se bude konat
v sobotu. Ke změně jsme byli nuceni
přistoupit z organizačních důvodů, ale
přemýšleli jsme o ní již delší dobu.
Doufáme, že díky volnému dni před
plesem se budete moci dostavit odpočatí a večer si užijete v růžové náladě.

Ilustrační foto Jakub Šerých
12/2015
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POZVÁNÍ
Vstupné zůstává od minulého roku
nezměněné. Základní plné vstupné
a snížené vstupné pro studenty a důchodce bude za 250/150 Kč před plesem, na místě za 300/200 Kč. Stejně
jako v minulém roce bude možné koupit si také sponzorskou vstupenku
v ceně 500,- Kč. Jejím zakoupením
mohou movitější farníci podpořit ples
mírně nad rámec základního vstupného. Sponzorské vstupné je opět plně
dobrovolné a tradiční symbolickou odměnou za větší podporu z vaší strany
bude pět lístků do tomboly zdarma.
Vstupenky budou k dispozici v rámci
adventního prodeje duchovní literatury,
po Novém roce před blížícím se plesem vždy po mši svaté v sále sv. Václava či v sakristii u pana faráře.

Jako každý rok předpokládáme, že
se nám s vaší pomocí opět podaří
shromáždit zajímavé ceny do tomboly,
které udělají výhercům radost. Vždy se
ozývají hlasy pro zatraktivnění tomboly.
Myslete tedy na to, abyste nabízeli ceny, které byste sami rádi vyhráli. Ceny
bude možné opět nosit do sakristie po
Novém roce. Pokud byste však již nyní
věděli o sponzorovi ochotném věnovat
významnější cenu do tomboly či podpořit ples jiným způsobem, budeme
moc rádi za zaslané tipy či za vaši
osobní iniciativu. Další informace
upřesníme s blížícím se plesem.
Za organizátory
Petr a Lenka Pollákovi
775 314 605, 775 314 612
pollak@fel.cvut.cz,
lenka.pollakova@gmail.com

KARNEVAL
ZE ŽIVOTA HMYZU
Děti společně s rodiči srdečně zveme na masopustní karneval v neděli
7. února od 15 do 17 hodin.
Místem konání bude opět Základní
škola v Zárubově ulici č. 977/17,
142 00 Praha 4-Kamýk.
Jak už titulek napovídá, tématem je
život hmyzu, a tak budou masky broučků, komárů, berušek, mravenců, housenek či světlušek vítány!!!
Vstupné: děti a dospělí 40 Kč, rodinné vstupné 150 Kč.
Můžete se těšit na hry, písničky, divadlo a soutěže.
Jana a Jindřich Váňovi
10

Ilustrační foto Martin Bouda
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – PROSINEC 2015
ÚTERÝ
1.12.
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
2.12.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.15
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“
Zasedání PRF

ČTVRTEK 3.12.
8.00
8.45
9.30
17.30
18.30

Sv. Františka Xaverského
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Vernisáž výstavy Modrého klíče
Koncert Modrý klíč a hosté

PÁTEK
4.12.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 5.12.
7.00
7.00–12.00
16.15
17.00
17.40

Rorátní mše svatá
Adventní duchovní obnova pro farnost
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti

NEDĚLE
6.12.
8.00
10.00
15.30 Emauzy
18.30

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Adventní farní odpoledne v Emauzích
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Mše svatá
Biblické setkání
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7.12.
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9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu, začátek Roku milosrdenství
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
9.12.
8.00
9.00–12.00
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–20.00

Mše svatá
Program pro školy
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Nejmladší společenství mládeže
Setkání mladších náctiletých

ČTVRTEK 10.12.
8.00
9.00–12.00
12.00
15.00
17.00
17.00

Mše svatá
Program pro školy
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Příprava dospělých na křest
Koncert Dětských studií

PÁTEK
11. 12.
9.00–12.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 12.12.
7.00
10.00 katedrála
17.00
17.45

Panny Marie Guadalupské
Rorátní mše svatá
Otevření jubilejní brány, zahájení Roku milosrdenství v ČR
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
13.12.
8.00 a 10.00
15.00
17.00
18.30

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá
Program sdružení Dlouhá cesta
Předvánoční vzpomínkový koncert sdružení Dlouhá cesta
Mše svatá za zemřelé děti a jejich rodiče

PONDĚLÍ 14.12.
8.00
9.00–12.00
17.00
20.00

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Mše svatá
Program pro školy
Koncert ZŠ Písnice
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
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ÚTERÝ
15.12.
9.00–11.00
9.00–12.00
14.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Program pro školy
Předvánoční program MÚ Prahy 4 pro seniory
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
16.12.
8.00
9.00–12.00
15.00
16.30–17.15
17.15–18.00
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Program pro školy
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Svátost smíření zvláště pro děti a rodiče
Zpívání s dětmi
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“

ČTVRTEK 17.12.
8.00
9.00–12.00
12.00
17.00
18.00–21.00

Mše svatá
Program pro školy
Úklid kostela
Příprava dospělých na křest
Svátost smíření (oba kněží)

PÁTEK
18.12.
9.00–12.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00
19.15–21.00
Poličany, do neděle

Program pro školy
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Svátost smíření (pater Petr)
Víkend pro biřmovance – mládež

SOBOTA 19.12.
7.00
8.00–10.00
17.00

Rorátní mše svatá
Svátost smíření (pater Petr)
Mše svatá

NEDĚLE
20.12.
8.00, 10.00, 18.30
17.00

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá
Koncert Byzantion

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Mše svatá
Biblické setkání

12/2015

21.12.
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ÚTERÝ
22.12.
18.30
po mši svaté
20.00–22.00

Mše svatá
Příprava betlémů a výzdoby kostela
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
23.12.
8.00
8.40–9.10
15.00
18.00–21.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Svátost smíření (pater Jiří)

ČTVRTEK 24.12.
15.00
17.00
24.00
00.45
PÁTEK
8.00
10.00
18.30

25.12.

Štědrý den
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá – Česká mše vánoční J. J. Ryby – doprovází
chrámový sbor
Mše svatá – doprovází sbor Jiříkovo vidění
Přátelské setkání pro nespavce
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Mše svatá
Mše svatá – doprovází chrámový sbor
Mše svatá

SOBOTA 26.12.
8.00, 10.00
17.00

Sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svatá
Mše svatá (formulář Svátku Svaté rodiny, bez obnovy slibů)

NEDĚLE
27.12.
8.00, 10.00, 18.30

SVATÉ RODINY
Mše svatá s obnovou manželských slibů

PONDĚLÍ
8.00

28.12.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Mše svatá

ÚTERÝ
18.30

29.12.
Mše svatá

STŘEDA
30.12.
8.00, 8.30–9.10
15.00

Mše svatá a po ní Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici

ČTVRTEK 31.12.
17.00

Sv. Silvestra I., papeže
Mše svatá na poděkování za uplynulý občanský rok

PÁTEK 1. 1. 2016
8.00, 10.00, 18.30

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Mše svatá

■ Zpřístupnění betlémů, viz strana 3.
■ Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.
■ Změna programu vyhrazena.
■ V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat.
14
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FARNÍ AKADEMIE

MÝTY A FAKTA O JANU HUSOVI
Farní akademie v neděli 15. listopadu byla věnována pro tento rok aktuálnímu tématu – postavě Mistra Jana Husa. Velice obsáhlou a odborně fundovanou přednášku nazvanou Jan Hus – mýty a fakta připravili PhDr. Mgr. Radim Cigánek (t. č. administrátor v kostele sv. Prokopa v Sázavě)
a Mgr. Tomáš Kábele, DiS (administrátor u sv. Jakuba ve farnosti Čechtice).
V prvé části přednášky podrobně
referoval P. Cigánek o historickém pozadí Kostnického koncilu a o krizi hospodářského a společenského rozvoje
v období pozdního středověku. Ve druhé části přednášky se P. Kábele zaměřil na osobu Jana Husa.
P. Cigánek, mimo jiné, zmínil morovou epidemii v Evropě (1347–52)
a v Čechách v roce 1380, kdy zemřelo
i mnoho vzdělaných a zbožných kněží,
kteří ošetřovali nemocné. Na jejich místa pak mnohdy nastupovali kněží bez
zkušeností i ti, jejichž chování a konání
nebylo v souladu s představami a požadavky tehdejších obyvatel království.
Docházelo ke snižování výnosu Kutnohorských dolů, snižování počtu obyvatelstva, rozrůstala se „lapkovská bratrstva“, zpomaloval se obchod, zhoršila
se hospodářská situace aj. Rostlo napětí mezi církví a státem, konkrétně za
krále Václava IV., který se obklopoval
nižší šlechtou a měšťany, zatímco jeho
otec, Karel IV., dával přednost církevním hodnostářům (např. arcibiskupovi
Arnoštu z Pardubic). Dokladem napětí
byla násilná smrt sv. Jana Nepomuckého v r. 1393.
Pokud jde o historické pozadí Kostnického koncilu, je třeba za příčiny
označit „boj o investituru“, tedy spor
mezi církevní a světskou mocí o vliv
jmenování vysokých církevních hodnostářů a zasahování světské moci do
volby papeže, atd. Boj začal již za pa12/2015

peže sv. Řehoře VII. r. 1077 a následkem bylo postupné zhoršování vztahů
mezi církevní a světskou mocí v celoevropském měřítku. Přesídlení papeže
do Avignonu, tzv. Avignonské papežství trvalo 70 let (1309–1377). Papežské schizma, kdy v úřadě byli tři papežové včetně sporného Jana XXIII.,
který byl spíše žoldnéřem, než papežem, skončilo až Kostnickým koncilem
v roce 1415. V tom byl hlavní účel svolání tohoto koncilu, vedlejším cílem pak
bylo odsouzení Wiklefova (J. W. 1320–
1384) a Husova učení. Koncil byl
shromážděním duchovních elit pozdního středověku – 29 kardinálů, 3 patriarchů, 33 arcibiskupů, přes 300 biskupů a opatů, dále řady laiků, císaře
Zikmunda, říšských knížat aj. V čele
stál kancléř Sorbonny Jean Charlié
de Gerson.
Mistr Jan Hus se narodil roku 1371
v jihočeském Husinci, studoval teologii,
stal se Magistrem sedmi umění a knězem (v r. 1400 nebo 1401). V roce
1402 byl kazatelem v Betlémské kapli.
Dopracoval se až na rektora Univerzity,
takže měl přístup i ke králi. Přiklonil se
k učení J. Wiklefa, i když ne stoprocentně. Wiklefovo učení přinesl do
Čech např. Jeroným Pražský, který
v letech 1399–1401 pobýval v Oxfordu.
Hus kritizoval zejména prodávání odpustků, konkrétně Odpustkovou bulu
Jana XXIII., samého papeže i učení
církve. To vedlo k akci Husových od15
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půrců i českých teologů, kteří se postavili proti Husovým tezím a proti 45
článkům Wiklefovým. Papež Jan XXIII
vyhlásil interdikt (klatbu) nad Prahou
v září 1402, což znamenalo zákaz veškerých bohoslužeb v daném území.
Hus proto odešel z Prahy na Krakovec
u Rakovníka a údajně pobýval i na Kozím hrádku u Tábora a věnoval se sepisování knih (O svatokupectví, Postila,
De ecclesia aj.). Na podzim 1414 se
s glejtem podepsaným samotným císařem Zikmundem vydal z Krakovce do
Kostnice, aby své učení obhájil.
Část obvinění proti Husovi byla nepravdivá či nadsazená. Avšak podle
historických pramenů, byl proces veden korektně, Husovi bylo několikrát
nabídnuto odvolání jeho tezí, ale nakonec odmítl i formulaci mírně kompromisní od kardinála Zabarelly. Pak se
Husa zřekl i císař Zikmund. Hus byl vydán „světskému rameni“ a 6. 7. 1415
upálen.

Mistr Jan Hus byl celebritou své doby. Jeho pojetí církve bylo založeno na
tezi, že všechny „špatné“ je třeba
z církve vyloučit, neboť ta je společenstvím vyvolených a čistých. Byl zastáncem čistoty, nikoliv jednoty. Podobné
bylo i pojetí úřadu, podle kterého smrtelný hřích „ruší“ úřad církevní i světský. Církev má být chudá, statky patří
králi. Papežství neviděl jako tradiční
úřad a papeže označoval za antikrista.
Doplňme (T. Halík, Obnovíš tvář
země, str. 300), že v prosinci 1999, na
závěr „husovské konference“ papež
Jan Pavel II. prohlásil, že lituje kruté
smrti Jana Husa i následných obětí
a rozdělení v českém národě a vyzval
k usmíření a historickému hodnocení
jeho osobnosti bez předsudků. Mistra
Jana Husa označil za jednoho z nejvýznamnějších mistrů pražské Univerzity
Karlovy a reformátora církve.
Karel Štamberg

SMÍRNÉ PROCESÍ ZA ZVUKU BUBNU
Od stržení Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí uplynulo
3. listopadu 97 let. Jako každý rok se
v refektáři kláštera Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou konala valná hromada Společnosti pro
obnovu Mariánského sloupu. Poté
následovalo procesí s Palladiem
Panny Marie Rynecké za pokoj a mír
v České zemi a za obnovu sloupu.
Procesí vedl dómský kaplan Jiří
Koníček z katedrály sv. Václava
v Olomouci. Zahájení průvodu proběhlo
u oltáře sv. Václava v Týnském chrámě. Následovalo zastavení u pomníku
Mistra Jana Husa, kde zazněla jeho
16

modlitba ke cti Panny Marie. Letos
uplynulo 600 let od smrti tohoto kněze.
U Staroměstské radnice na popravišti
českých pánů jsme se modlili za odpuštění, smíření a vzájemnou toleranci.
Procesí pokračovalo smírnou modlit12/2015
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bou na místě stržení Mariánského
sloupu, kde v současné době probíhá
archeologický průzkum jeho základů.
Mariánský sloup byl gnómonem, tj.
udával místní pražský čas. Stín, který
sloup vrhal v pravé poledne, je vyznačen v dlažbě Staroměstského náměstí
jako poledník. Sloup byl jedním z nejstarších v Evropě a zároveň byl chápán
jako její duchovní střed.
Skoro po celou dobu, co jsme se na
náměstí modlili, tam nějaký mladík mlátil do bubnu a další kolemjdoucí vykřikoval – žádná Panna Maria, jedině
Kristus! Jakmile modlitby skončily, narušovatelé ztichli.
Následovala mše svatá v krásném
starobylém chrámu Panny Marie před
Týnem, kterou celebroval plzeňský arcibiskup Mons. František Radkovský.

Krátce také zavzpomínal, jak do Týna
chodíval jako student a v roce 1970
tam byl vysvěcen na kněze. Na závěr
se účastníci smírného procesí odebrali
do kouta před Týnským chrámem, kde
stojí a čeká připravená socha P. Marie.
Tam jsme zpívali Loretánské litanie
a modlili se za Prahu a celou Evropu.
Mariánské kněžské hnutí a Mariina
legie ve spolupráci se Společností pro
obnovu Mariánského sloupu zvou věřící a lidi dobré vůle v českých městech,
která mají mariánské sloupy, k modlitbám za pokoj a mír v naší vlasti. Modlitby se budou konat vždy třetí den
v měsíci. Akce je uskutečňována s vědomím pražského arcibiskupa a primase českého Dominika kardinála Duky.
Informace na www.marianskysloup.cz.
Eva Kocmanová

MÍSTO PLNÉ ŽIVOTA
Slavnost výročí posvěcení našeho chrámu se letos opět vydařila. Zasloužilo
se o to nejen krásné počasí, které dovolilo hodování a sdílení venku před
kostelem. Ke slavnostní atmosféře jistě přispěl chrámový sbor. Opravdu rodinnou atmosféru však navodil hlavní celebrant mše svaté v 10 hodin P. Jan
Kotas, rektor kněžského semináře. Přinášíme pár myšlenek z jeho kázání.

Hlavní celebrant P. Jan Kotas
12/2015

Hned v úvodu mše svaté nám
P. Jan prozradil, že ho ke lhoteckému
kostelu a k naší farnosti pojí kus života.
Žil tady jeho dědeček a babička a část
rodiny tu stále je. „Pokud dobře počítám, kostel tu stojí 78 let, to znamená,
že 78 let a vlastně asi ještě déle je tady
Kristova církev, společenství Ježíšových učedníků. Tolik let se tu otevírá
Písmo a slaví eucharistie, tolik let tu
k lidským srdcím přichází Boží království. To je velký důvod k radosti, k díkůvzdání a taky k důvěře, že když tak
dlouho tady s námi Pán je, i naše bu17

OHLASY
doucnost je poznamenána jeho přítomností,“
povzbudil nás.
Ve své homilii pak
vyšel z textu o Eliášovi
a jeho přijetí chudou
vdovou se synem. Připomněl i další místa
z Písma, která ukazují
na to, že okamžiky Boží
hojnosti přišly tam, kde
to člověk vůbec nečekal:
nasycení zástupů, zázračný rybolov, svatba
v Káni, vdova, která dala všechno, co měla.
„Lidé, kteří vyjdou k Pánu s velkorysostí, vždycky zakusí ryzost a přítomnost Jeho království,“ zdůraznil P. Kotas a pokračoval: „Myslím,
že život Kristovy církve na tomhle místě také začínal prostě, ale s odvahou,
a díky tomu po letech můžeme vnímat
Boží hojnost, která je zároveň příslibem
budoucnosti, když vidím spoustu vašich dětí kolem Kristova stolu.“
Nesme v sobě tohle velké vědomí,
že svět není jenom místem bloudění,
bolestí, problémů a konfliktů. Že tak,
jako po něm kráčíme my, hříšní, omezení, otlučení a zchudlí
lidé, že tímto světem také kráčí náš Pán. A všude tam, kde mu s důvěrou
otevřeme
dveře
a dáme mu k dispozici
to, co jsme a co máme,
ne pár drobných z našeho nadbytku, ale svou
existenci, ať je v očích
světa impozantní nebo
maličká, on nás navštíví
a bude navštěvovat se
svým požehnáním. Bu18

deme vidět radost Jeho
království a budeme ji
moci přinést jako světlo
také těm, kteří jsou okolo nás. Vaše přítomnost
tady na tomhle místě
velkého města pražského a všechno bohatství
života, které se tu rozvíjí
a ve kterém je vidět Boží požehnání, je určitě
také znamením pro ty,
kdo žijí okolo. Možná,
že je někdy provokuje,
ale nepochybně si je také získává.“
V závěru P. Kotas
promluvil jako kněz, který má na starosti výchovu nových pastýřů, však také s sebou přivedl našeho bohoslovce
Petra Buriana a další jeho kolegy.
Do všedních dnů nás provází jeho
přání: „Přeji vašemu společenství bratří
a sester a tomuto kostelu, aby se u vás
vždycky našlo dost otevřených dveří
a srdcí pro Boží věci a aby tu požehnání od Hospodina mohlo v hojnosti,
o které čteme z Písma svatého, znovu
a znovu zářit.“
Jana Šilhavá

Agapé před kostelem
Foto Jan Šilhavý
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NADAČNÍ FOND

BETLÉM NENAROZENÝM
Dobrý den, jmenuji se Klára, mám problém. Jsem ve druhém měsíci těhotenství a kluk, se kterým dítě mám, nás nechce. Šla jsem k mamce, ale ta mě
doma taky nechce. Chce, abych šla na potrat, ale to neudělám. Mám nějaké
zdravotní potíže a jsem ráda, že jsem vůbec otěhotněla. Mamka mě vyhazuje
z domu, nevím, kam mám jít bydlet ani co dělat dál… Prosím poraďte mi, co
mám dělat, jak dál… už jsem v koncích, nezvládám to… Děkuji za odpověď,
případně radu.
Podobné příběhy slyší
od matek v nouzi pracovnice Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který
provozuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu.
Matky, které přicházejí do
azylového domu, pocházejí
často z rodin, ve kterých
nemohly zažívat pocity bezpečí a radosti, mají za sebou dětství prožité v podmínkách nepříznivých pro
jejich osobnostní vývoj a aktuálně se nacházejí v náročné životní situaci. Pracovnice azylového domu je
doprovázejí při hledání řešení v jejich konkrétní situaci. Služeb tohoto azylového
domu využilo letos od ledna
do konce října již 19 maminek a 31 dětí, z toho 14
děvčátek a 17 chlapců. Od
zahájení provozu azylového
domu v roce 2008 pomohly
pracovnice již 102 matkám
a 140 dětem z různých koutů ČR. Těhotné matky
a matky s dětmi zde nacházejí nejen dočasný domov,
bezpečí a zázemí, ale i prostor pro své další zrání
a rozvoj. Také v letošním
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roce se mohly setkávat
s psychologem, videotrenérem, dozvědět se informace
z oblasti péče o dítě, výchovy i finančního hospodaření apod. Mohou získat
pracovní zkušenosti a drobný přivýdělek tréninkovým
zaměstnáváním formou dohody o provedení práce. To
vše jim pomáhá v jejich
snaze postarat se o své děti a zajistit jim potřebné zázemí.
Chcete-li v předvánočním čase podpořit provoz
tohoto domu v rámci kampaně Štědrý dar pro betlémské děti, můžete zaslat
dar na účet veřejné sbírky
Nadačního fondu Betlém
nenarozeným, který provoz
tohoto domu finančně podporuje, číslo účtu: 210 040
9371/2010, variabilní symbol: 1215, do poznámky
u platby uveďte jméno
a adresu (pošleme vám
potvrzení o daru). Děkujeme vám.
Marcela Holeňová
tel. 732 171 373,
holenova@nfbetlem.cz.
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CMŠ STUDÁNKA

ADVENT A VÁNOCE VE STUDÁNCE
V adventní a vánoční době budu s dětmi pracovat
podle náboženské pedagogiky Franze Ketta a Esther
Kaufmannové. Pomocí této
pedagogiky dětem přiblížím život
sv. Martina, sv. Barbory, sv. Lucie,
sv. Mikuláše. V pěti setkáních, která
mají název Nejvzácnější dar, si
s dětmi povíme, co je nejvzácnější dar,
což je také název prvního setkání. Ve
druhém setkání si povíme o Marii a andělovi Gabrielovi. Ve třetím setkání se
děti dozvědí, že Marie je jako brána.
Ve čtvrtém setkání se potkává Marie
s Alžbětou a v pátém setkání si budeme povídat o Ježíšově narození. K adventu jsou připravena setkání s názvem Hvězda vede k jesličkám.
V prvním adventním setkání zjistíme,
že advent je čas ticha. Ve druhém, že
je to čas naděje, ve třetím, že je to čas
srdcí a ve čtvrtém, že advent je čas
hvězd. V posledním, pátém setkání si
budeme povídat o tiché a svaté noci.
V pátek 27. listopadu nás čeká
zdobení stromečku na Sofijském
náměstí v Modřanech. Proto během
listopadu budeme vyrábět vánoční ozdoby. Do výroby se zapojí děti z prvního patra, ze speciální třídy a předškoláci. Strom bude vysoký šest metrů.
Podle informací, které jsme zatím obdržely, by pod tímto stromkem měl stát
betlém.
V pondělí 30. listopadu navštíví
naši školku pan kaplan Petr Šleich
a bude si s dětmi povídat o adventu.
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V pondělí 7. prosince proběhne
stejně jako v předchozích dvou letech
netradiční Mikulášská nadílka. Nadělovat budeme pomocí příběhu o sv. Mikuláši, zpracovaného do náboženské
pedagogiky Franze Ketta.
Protože půjdeme zdobit stromeček
také do katedrály, mimo jiné neustále
pokračujeme ve výrobě vánočních ozdob z různých materiálů a tvoříme je
různými technikami. Ozdobíme si také
stromečky ve třídách a připravíme výzdobu tříd vánočními motivy. Připravujeme se na 17. prosince, kdy nás
v dopoledních hodinách navštíví pan
biskup Václav Malý. Odpoledne pak
čekáme rodiče a příbuzné, pro které
chystáme vánoční besídku s malým
občerstvením po jejím skončení. Program na besídku nacvičujeme už od
listopadu v ranním kruhu. Konečnou
podobu besídky i se scénkami začneme zkoušet od prosince. Tímto zveme
všechny rodiče, aby se přišli podívat. V prvním patře besídka začne
v 16.00 hodin a v přízemí v 16.30.
Monika Chvojková
učitelka ze třídy předškoláků

Vánoce 2014 ve Studánce
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DÍVAT SE JE TAK PROSTÉ
Úryvek z evangelia sv. Marka 10,46-52 se mne vždy hluboce dotýká. Obraz
slepce na okraji cesty prosícího o slitování. Otec Jiří prosil, ať zkusí napsat
ti, co hůře vidí. Zkusil jsem…
Neměl jsem nikdy vynikající zrak.
Brýličky od dětství, ale šlo to. Dokonce
jsem fotografoval a moje jedna fotografie se dostala na titulní stránku Mladého světa. Pak mi dioptrie zmařily cestu
na vytouženou fotografickou školu, ale
našel jsem si tehdy začínající nový
obor počítače, a ten mi vystačil na dalších 35 let.
Přepadení
Až v Norsku najednou přišla nečekaně rána zezadu do vazu. Jen pocit,
že padám na zem. Po procitnutí se mi
podařilo vstát a v tom jsem dostal do
ještě vidícího oka pěstí, druhé už bylo
v té době zalité krví. Po příjmu v nemocnici hodiny na lehátku ve studené
chodbě bez šance se dovolat pomoci
a bez čehokoliv na přikrytí. Jediné, co
mi zbývalo, byla modlitba. Následovalo
postupně deset očních operací. Tady
se už dostávám k tomu, jak jsem viděl,
či neviděl svět kolem sebe.
Vrávoravá chůze nemusí být opilost
První šok jsem zažil, když jsem dostal na pravé oko brýle se dvanácti dioptriemi. Člověk se učí jako malé dítě.
Neodhaduje vzdálenosti, ztrácí rovnováhu. Možná jste mne potkali mezi vilkami na Lhotce a říkali jste si, co ten
chlap dělá? Proč se tak motá, obchází
malý schůdek, vráží hlavou do převislých větví? Možná stojí za to podívat
se, jaké má brýle. Pokud jsou jako
lupa, nemusí to být opilost.
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Po několika měsících jsem si zkusil
samostatně cestu autobusem. Ještě
teď vidím káravý pohled paní, které
jsem přišlápnul dlouhou sukni na
schůdcích. Nebo když se nějaký pán
divil, proč se neprotáhnu na volné místo u okýnka, on se přece kvůli mně nebude posouvat. Je to takový paradox.
Pokud se práce chirurgů podaří, dotyčný může vidět s tak silnými skly poměrně ostře, ale jen v malém úhlu, asi
jako byste si udělali z dlaně kornoutek
a přiložili k oku. Malý ostrý obraz a kolem tma.
S modlitbami na rtech
Pak přišla další fáze. V 58 letech
jsem se učil dávat do oka kontaktní
čočku. Zpočátku to není lehké, ale pokud to nejde a nejde, stačí se od tohoto
lidského neštěstí odpoutat krátkou
modlitbou a určitě to půjde. Seniorům
vzkazuji, pokud je potřeba, zkuste to.
S kontaktními čočkami s patnácti
dioptriemi je to už něco úplně jiného.
Člověk znovu vidí. V mém případě dokonce lépe než dříve. Ale jen na dálku.
Ať mhouříte oči, jak chcete, blízké
předměty jsou rozmazané. Proto znovu
brýle, tentokrát na blízko.
Ještě teď vzpomínám, jak si mne
Otec Radim vybral ke čtení, nic netuše
o mém problému. Přečetl jsem, byť trochu klopýtavě. Jsou lepší lektoři, ale
pro mne bylo podstatné, že se to vůbec
podařilo a že jsem byl schopen před
shromážděním předčítat Slovo. V synagoze je to obřad pro dvanáctileté
21

POZVÁNÍ
chlapce. Já měl pětkrát tolik, ale nikdy
není pozdě.
Kde je spravedlnost?
Může se stát, že najednou se vše
změní a člověk nevidí. Vůli Páně neznáme. Je zbytečné se rozčilovat,
vzdychat a do nekonečna se ptát, proč
se tak stalo. Jak to, že pachatel dostal
za napadení trest jen devadesát dní,

zatímco já jsem po operacích proležel
desítky týdnů a to často v předepsané
nepohodlné poloze zcela odkázaný na
pomoc blízkých. Lépe je poddat se Jeho vůli, slabost zahnat modlitbou a na
sobě podle možností zapracovat. Děkovat za dar víry.
Milan Šárek
Mezititulky redakce

POZVÁNÍ PRO MANŽELE
Každý rok na svátek Svaté rodiny v kostelech manželé obnovují své manželské sliby. Upevňuje to jejich vzájemný vztah a obnovuje snahu vytrvat
spolu i nadále v dobrém i zlém. Arcibiskupství pražské – Centrum pro rodinu pořádá 12. prosince v pastoračním středisku Kolejní 4 přípravnou půldenní duchovní obnovu pro manžele – viz plakátek níže. Hlásit se můžete na
e-mailové adrese cpr@apha.cz nebo osobně u Jany Šilhavé.
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FARNÍ CHARITA

DO ADVENTU S ÚSMĚVEM
A zase zvoní telefon: „Dobrý den, Farní charita Praha 4 – Chodov, Eva Černá.“ „Dobrý den, paní ředitelko, já si chci stěžovat. Vaše zdravotní sestra
ukradla mamince mobilní telefon!“ ozval se ze sluchátka rozlícený hlas dcery jedné z našich klientek.
– „To mi přijde nepravděpodobné. Jak
se to stalo?“ divím se a současně se
dívám do rozpisu, která z našich sester
ke klientce tento týden chodí.
– „Telefonovala jsem s maminkou
zrovna v té chvíli, kdy sestřička zazvonila. Maminka musela hovor ukončit,
aby jí mohla otevřít. Chvilku potom, co
sestra odešla, mi maminka volala v slzách z pevné linky, že nemůže najít
mobil. Prý ho nechala na stole a sestra
ho určitě ukradla.“
– „Ten bude jenom někde založený.
Maminka ho určitě bezmyšlenkovitě
někam položila, když pospíchala
sestřičce otevřít. “ uklidňuji rozezlenou
paní Janu.
– „Já tam tedy hned jedu. Ale jestli
ten telefon nenajdu, tak uvidíte.“ stále
se zlobí paní Jana.
– „Tak mi zavolejte, jak to dopadlo. Já
se zeptám sestřičky, jestli ten telefon
omylem neodnesla, nebo jestli si nevšimla, kam ho maminka odložila. Na
slyšenou.“
Ani nepokládám sluchátko a rovnou
vytáčím číslo zdravotní sestřičky. Ta si
vůbec nevybavuje, že by mobilní telefon viděla. Říká, že převaz dělají
v koupelně a v ložnici, do jiné místnosti
vůbec nevešla a o telefonu nic neví.
Asi za 90 minut znovu volá paní Jana:
– „Ten telefon tu nikde není, prohledala jsem úplně celý byt. Ta sestra ho
musela odnést.“
– „Sestřička se dívala do batohu
s materiálem a určitě ten telefon neod12/2015

nesla. Říkala mi, že ho vůbec neviděla.“ oponuji paní Janě.
– „Maminka mi tu pláče, je celá rozrušená, určitě se jí zase zvedne tlak. Říká, že zrovna tuhle sestřičku má tak
ráda a teď tohle,“ křičí do telefonu paní
Jana.
– „To je mi líto a zkoušela jste na ten
mobil zavolat?“ ptám se.
– „To mě nenapadlo,“ zní rozpačitá
odpověď, „tak já to zkusím a zavolám
vám zpátky.“ končí hovor paní Jana.
Za deset minut volá znovu.
– „Já se vám, paní ředitelko, moc
a moc omlouvám. A sestřičce ještě víc.
Já jsem ten telefon našla,“ zaraženě se
omlouvá paní Jana.
– „A kde byl?“ zajímám se.
– „Tomu nebudete věřit,“ slyším, že
se paní Jana vesele směje.
– „Ale budu, mě už nic nepřekvapí,“
teď s klidem a zvědavostí čekám, kam
naše klientka telefon ukryla.
– „Začal zvonit, tak jsem ho hledala.
Zvuk šel ze špajzky a ten telefon byl
strčený ve sklenici s marmeládou. Jak
se tam ale dostal, to se už asi nikdy
nedozvíme.“
Do adventní doby úsměvný příběh.
Přeji Vám všem, abyste vstoupili do
nového církevního roku s úsměvem.
Eva Černá
Redakce připojuje kontaktní údaje:
http://web.charitapraha4.cz.
Číslo účtu: 7450400257/0100,
var. symbol uveďte datum narození.
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PLÁNUJEME
2.–10. 1. – Tříkrálová sbírka
4. 1. – zahajujeme kurzy Alfa v naší
farnosti
10. 1., 7. 2. – mše svatá upravená pro
děti
28. 1., 28. 2, 28. 3. – modlitby za národ u hrobu sv. Václava v 16.15 hod.
6. 2. – ples farnosti Lhotka, chystejte
si růžovou garderobu!

7. 2. – dětský karneval s tématem Ze
života hmyzu
13. 2. – postní duchovní obnova pod
vedením P. Davida Boumy.
28. 2.–5. 3. – zimní chaloupka
7.–20. 8. – letní chaloupka, místo bude upřesněno.

DOPIS SOUSEDŮM
Vážení a milí sousedé,
rok dospěl do svého finále a přede dveřmi jsou vánoční svátky. Pro řadu z Vás
nejkrásnější dny, pro někoho spíše čas s nádechem smutku díky vzpomínkám na
blízké, kteří již odešli. Ať patříte do první nebo druhé skupiny, věřím, že Vás může
potěšit a povzbudit návštěva zdejšího kostela Panny Marie Královny míru.
Připomínám, že kostel je otevřený každý den během všech programů. Jejich
přehled i další informace naleznete na kostelní nástěnce nebo na
www.lhoteckafarnost.cz. Pokud máte zájem promluvit se mnou nebo mými spolupracovníky, rádi Vám věnujeme čas. Bylo pro mě milým překvapením, že někteří
jste se ozvali právě na základě našich předchozích dopisů.
Jaký je tedy program v blížících se svátečních dnech? …(následuje prosincový
program farnosti viz str. 2)
Rádi Vás také přivítáme 4. ledna na úvodním setkání kurzů Alfa, které tvoří sérii promluv na klíčová témata související s křesťanskou vírou. Kurz je bezplatný
a nezávazný, má dlouholetou tradici, absolvovalo jej přes 18 milionů lidí ze 167
zemí.
Jménem celého farního společenství Vám přeji pohodové Vánoce a požehnaný rok 2016! Rádi se s Vámi u nás potkáme
Jiří Korda, kněz farnosti
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 27. 11. 2015.
Uzávěrka příštího čísla je 13. prosince 2015. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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