ČÍSLO 1 – LEDEN 2016

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

BŮH BOJUJE ZA NAŠI ZÁCHRANU
Rád sloužím půlnoční bohoslužbu Krása Božího stvoření a Boží dobrota
o Vánocích. Je to naše společná krás- zůstává v kontrastu s naší zkušeností
ná noc. Jsme tu my, kdo chodíme do zla. V posledních letech jsme si mohli
kostela často, i lidé, kteří přijdou právě na zlo téměř sáhnout jakýmsi zcela
v noc Božího narození. Všichni jsou tu zvláštním způsobem. Věřme, že Bůh
doma.
dopouští zlo, aby z člověka vykřesal
O Vánocích nám Bůh pomáhá vyjít dobro. Dokud se člověk nesetká se
z uzavřenosti. Lidem okolo nás záro- zlem, které ho ohrožuje, často ho nic
veň pomáhá překonat strach z křes- nenutí, aby nasadil svůj život.
ťanství. Ježíš se někdy zdá lidem poO Vánocích se nám otevírá pramen
divný a cizí, ale Ježíšek je mnohým dobra. Díky Ježíškovi, kterého Maria
z nich blízký a vlastní. Náboženství porodila v Betlémě. Cítíme, že to malé
a víra bývá vnímána jako něco podiv- dítě se nerodí jen tak, kvůli vánoční
ného, nenormálního. My věřící se tak idylce. Přichází na svět, aby bojovalo
často chováme. O Váse zlem o naši záchranocích nás ale nic nenu.
ohrožuje, naopak doPřeji vám,
týkáme se něčeho
aby pro vás
velikého a krásného.
byl Kristus pramenem
Víte, že Ježíš říkal
radosti a lékem proti
lidem: „Změňte se,
smutku ze zla, které náš
protože se přiblížilo
svět ohrožuje a ničí.
Boží
královHezkým dárkem byl
pro mne objev židovství!“ Bývá pro
Sv. Marek z Emauzského kláštera
ské komunity Nava
nás těžké přijmout výzvu ke změně života. A přece Tehila
o Vánocích, když se dotkneme jejich (NavaTehila.org). Je to společenství
skutečné hloubky, cítíme, že dítě v jes- věřících hudebníků chválících Boha
s jeho láskou k člověku a vstřícných ke
lích od nás chce přesně toto.
Krása vánoční noci nám také při- všem lidem včetně křesťanů, muslimů
pomíná Boha Stvořitele. Bůh jako náš i nevěřících. Třeba vás jejich hudba taOtec, pramen dobra, ten, který nás má ké potěší.
+ P. Petr Šleich
rád.
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VOLBY 2016
Přemýšlíte, koho že to budeme
v novém roce zase volit? Nebojte se,
kromě části senátorů ČR to budou
snad už jen členové pastorační rady
naší farnosti. Ta je pomocným orgánem duchovního správce, více o ní napíšeme v březnovém Věstníku. Informace najdete ale i na našem webu.
Protože v dubnu uplyne pět let od posledních voleb, dosavadní radě končí
mandát. Harmonogram voleb nových,
které se uskuteční o víkendu 9. a 10.
dubna, byl jedním z témat prosincového zasedání pastorační rady. Od
21. února, kdy oficiálně volby vyhlásíme, vás budeme průběžně informovat
o jejich přípravě, o možnosti navrhovat
kandidáty a dalších potřebných věcech.
Dále jsme na zasedání pastorační
rady probírali detailněji organizaci adventních a vánočních programů. Zastavili jsme se také u Tříkrálové sbírky,
která tentokrát proběhne od soboty
2. ledna do 10. ledna. Je nejvyšší čas

hlásit děti a mládež na zimní chaloupky, které budou během jarních prázdnin pro Prahu 4 na úžasném místě
v Krkonoších, kousíček od vleků!
Kromě rady pastorační má farnost
radu ekonomickou. Ta zasedala 19. listopadu. Její členové byli seznámeni se
stavem hospodaření farnosti a aktuálním stavem ohledně odvolání proti
chystané rekonstrukci a stavbě. Stejně
jako kolegové z pastorační rady vyslovili souhlas s pokračováním úvazku pro
pastorační referentku sestru Bernardu,
tedy i s odvodem příspěvku do nově
fungujícího Měnového pastoračního
fondu arcidiecéze (podrobné informace
najdete v listopadovém Věstníku). Veliké díky jak členům našich rad, tak vám
všem, kdo modlitbou, zapojením se do
dění nebo finanční pomocí podporujete
naši farnost. Věřím, že to má velký
smysl, a těším se na spolupráci i v novém roce!
P. Jiří Korda

ADOPCE ULIC
Možná jste slyšeli, jak někdo o nějakém místě prohlásil, že je promodlené.
Třeba jste ten pocit zažili na vlastní kůži, když jste takové místo navštívili.
Taková místa se vyznačují tím, že
jsou plná pokoje a Boží milosti, protože
byla a jsou po generace posvěcována
modlitbou věřících. Většinou tak ale
označujeme pouze nějaká poutní místa, kostely nebo kláštery. A nedalo by
se to říci i o nějakém jiném místě, třeba
o tom, kde bydlíme?
V lednu se u nás ve farnosti rozběhne
nová aktivita – Adopce ulic. Aktivita,
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která má za cíl právě něco takového,
totiž vyprosit Boží milost a vylití Ducha
Svatého právě pro ten prostor, ve kterém bydlíme. Možná, že plody našich
modliteb nikdy neuvidíme, možná, že
s Boží pomocí umožníme zbavit naše
bydliště nějakého vleklého sousedského sporu o to, čí že je to shnilé ovoce,
které padá přes plot, možná naší modlitbou někomu nevědomky pomůžeme
1/2016
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na cestě k Bohu. Jedno je ale jisté,
žádná naše modlitba nezůstane bez
Boží odpovědi.
A jak to bude konkrétně vypadat?
Každý z vás, jednotlivec, rodina či třeba sourozenci, si bude moci v lednu
nebo kdykoliv v dalších měsících
„adoptovat“ některou z ulic v naší farnosti (popř. mimo farnost, bydlíte-li mi-

mo její území). Úloha adoptivního pečovatele pak bude spočívat v tom snažit se pravidelně modlit za tuto ulici, za
její obyvatele či za ty, kteří tam třeba
docházejí do práce nebo podnikají.
Tak neváhejte a místo vymýšlení
novoročních předsevzetí si přijďte
adoptovat ulici!
Prokop Jirsa

CMŠ STUDÁNKA
Vše nejlepší do nového roku 2016 přejí všem farníkům všichni z Církevní
mateřské školy Studánka.
Magda Vlčková, ředitelka

K R Á T C E
■ Svátost křtu přijala Elen Lipowski.
■ Církevní manželství uzavřeli Vladislav a Simona Hrstkovi.
■ Rozloučili jsme se se Štěpánkou
Gerychovou a Annou Langovou.
■ 2.–10. 1. – Tříkrálová sbírka. Farnost může získat zpět 65 % z vybraných peněz. Opět podpoříme Farní
charitu Chodov, Modrý klíč a CMŠ
Studánka. V neděli 3. ledna ve 14.00
hodin v kostele sv. Tomáše kardinál
Duka požehná koledníkům. Ve 14.30 h
vyjde Tříkrálový průvod s velbloudy od
kostela sv. Tomáše, přes Karlův most
na Staroměstské náměstí.
■ Nový běh kurzu Alfa začíná v naší
farnosti v pondělí 4. ledna. Srdečně
zveme a prosíme farníky, aby pozvali
své sousedy a známé. Kurz nese podtitul: O čem je křesťanství? Rezervace
míst na alfalhotka@email.cz nebo tel.
605 760 307. Kurz je zdarma. Víc informací najdete na www.kurzyalfa.cz.
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■ V neděli 10. 1. v 16.30 proběhne
první farní akademie v novém roce.
Hostem bude JUDr. Cyril Svoboda: Migrace – nová kapitola dějin Evropy.
■ Zatímco Češi schválení přesídlení
pronásledovaných
křesťanských
rodin stále odkládali, na Slovensko už
10. prosince 2015 dorazilo 149 asyrských křesťanů z Iráku. Všichni prošli
slovenskými bezpečnostními prověrkami a nyní se učí slovenštinu. Slovenská vláda odůvodnila přijetí 25 asyrských křesťanských rodin jejich přímým
ohrožením ze strany Islámského státu:
„Byli by po příchodu Islámského státu
bez milosti zavražděni. Jsou mezi nimi
lékaři, umělci i programátoři.“ Tito lidé
poprvé
slavili
normální
Vánoce
v křesťanské zemi. (www.novinky.cz/)
Do Česka by mohli přijít první uprchlíci
v lednu.
■ Pastorační rada farnosti se sejde
13. ledna.
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PODĚKOVÁNÍ

MODRÝ KLÍČ NÁM DĚKUJE
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za spolupráci při zajištění letošního benefičního koncertu Adventní
klíčení – koncert pro Modrý klíč, který se uskutečnil 3. prosince 2015 od
18.30 hodin v překrásných prostorách
kostela Panny Marie Královny míru
v Praze 4 – Lhotce.

První poděkování posíláme právě
lhotecké farnosti a jmenovitě panu faráři Jiřímu Kordovi. Prostory tohoto
kostela hostily náš benefiční koncert již
počtvrté. U příležitosti koncertu proběhla také vernisáž výstavy obrazů výtvar-
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níků s mentálním a kombinovaným postižením, uživatelů sociálních služeb
Modrého klíče a prodej výrobků z dílen
chráněných pracovních míst. Výstava
potrvá do konce roku 2015. Navazuje
na úspěšnou výstavu z předcházejících
let, která představila obrazy Dušana
Dvořáka malované na hedvábí. Jeden
z jeho obrazů se stal také podkladem
pro plakát koncertu.
Druhé poděkování patří všem účinkujícím. V programu vystoupil Sbor
Modrého klíče se svými hosty a soubor
Michal Hromek Consort… Sál byl zaplněn do posledního místečka.
Výtěžek z prodeje výrobků, obrazů
a dobrovolného vstupného bude použit
na sociální služby poskytované dětem
i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Modrý klíč nyní poskytuje zázemí
komplexní péče pro 115 uživatelů služeb. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací
služby jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu
a hloubce jejich postižení i jejich věku.
Děkujeme všem spolupracujícím
a přítomným a těšíme se na další společná setkání.
Za Modrý klíč Radovan Netušil
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TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
V lednu, mezi svátkem P. Marie, Matky jednoty křesťanů, a svátkem Obrácení sv. Pavla již tradičně proběhne týden modliteb za jednotu křesťanů. Moto
pro letošní rok zní: „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1P 2,9).
V materiálu, který k této příležitosti
vydala ČBK a ERC, se píše, že tato
iniciativa sice není organizovaná na
všech místech ve stejnou dobu. Třeba
na jižní polokouli, kde mají v lednu
prázdniny, církve často využívají jiné
dny, např. kolem Letnic, které mají pro
jednotu církve také symbolický význam. Podstatné je, že nás spojuje
stejná touha po modlitebním společen-

ství v Kristu, a to napříč konfesemi, národnostmi a světadíly. Skrze modlitbu
vcházíme do společenství s Bohem a s
těmi, kteří se s námi modlí. Připomínají
také slova sv. Jana Pavla II., že ekumenismus „není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání v pravdě a lásce“.
(tisk.cirkev.cz/z-domova/text-pro-tydenmodliteb-za-jednotu-krestanu-2016/)
Terezie Šilhavá

NEŠPORY U KAPLIČKY

Zaplavená kaplička v roce 2002
Jezdíte-li někdy přes zastávku Černý kůň, pak víte, že v tomto místě se
nachází kaplička svatého Bartoloměje.
Je pozůstatkem hospodářského dvora,
který v těchto místech stával ve středověku a patřil ke špitálu svatého Bartoloměje. Později dvůr i špitál zanikly a
1/2016

kaplička byla barokně
přestavěna.
Přesto
v katastru nemá zapsanou žádnou památkovou
ochranu.
V roce 2002 byla kaplička zasažena povodní a její stav se
stále zhoršuje. Skupina obyvatel Hodkoviček se již delší dobu
snaží kapličku na
vlastní náklady opravit. Dlouho však nebylo koho požádat o povolení. Magistrát hl.
města, kterému stavba patří, se k ní
vůbec neznal. Neměl ji v evidenci, tak
pro něj neexistovala. Výsledkem vytrvalého úsilí se podařilo přesvědčit
magistrát, že si kapličku zaevidoval. To
neznamená, že ji opraví, ale aspoň již
může dát jako majitel k opravě souhlas.
Hledá se nyní organizace, která by se
stala partnerem ve vyjednávání s ma5
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gistrátem. Je potřeba zaštítit veřejnou
sbírku, sepsat s magistrátem smlouvu
o zápůjčce a o zhodnocení majetku.
Najde se organizace, která má s takovými věcmi zkušenost a mohla by pomoci?

Každou neděli sudého týdne se od
19 h v kapličce na tento úmysl modlíme
nešpory. V novém roce začínáme
3. ledna. Přijďte nás podpořit.
Jan Šilhavý a další Hodkovičtí

Bartolomějská pouť u kapličky v srpnu 2015

Interiér kapličky sv. Bartoloměje na křižovatce Modřanské a v Mokřinách
DĚKUJEME PŘISPĚVATELŮM. Podělte se se svými zážitky i vy ostatní. Příspěvky posílejte na adresy v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.
(red.)
6
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – LEDEN 2016
PÁTEK 1.1.
8.00
10.00
13.00–18.30
18.30

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Mše svatá
Mše svatá
Možnost návštěvy betlémů
Mše svatá

13.00–17.00
16.15
17.00
17.45

Sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a
učitelů církve, 1. sobota v měsíci
Možnost návštěvy betlémů
Mariánské večeřadlo
Vigilie slavnosti Zjevení Páně, bez žehnání předmětů
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti

NEDĚLE
3.1.
8.00, 10.00, 18.30

ZJEVENÍ PÁNĚ, SLAVNOST
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Mše svatá
Začíná kurz Alfa

SOBOTA

2.1.

4.1.

ÚTERÝ
5.1.
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
6.1.
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
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých
Nejmladší společenství mládeže

ČTVRTEK 7.1.
8.00
9.30
15.00
17.00
19.00

Mše svatá a po ní (8.45) úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Příprava dospělých na křest
Biblické setkání
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PÁTEK
8.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA
17.00
17.45
18.30

9.1.
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj
Hudební zkouška na „dětskou“

NEDĚLE
8.00
10.00
16.30
18.30

10.1.

PONDĚLÍ
8.00
19.00
20.00

11.1.

KŘTU PÁNĚ, tímto svátkem končí doba vánoční
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní akademie: Migrace – nová kapitola dějin Evropy
Mše svatá
Mše svatá
Kurz Alfa
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
12.1.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

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

STŘEDA
13.1.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.00
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“
Zasedání PRF

ČTVRTEK 14.1.
8.00
17.00

Mše svatá a po ní (8.45) úklid kostela
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
15.1.
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
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SOBOTA
17.00

16.1.
Mše svatá

NEDĚLE
17.1.
8.00, 10.00
17.00–18.00
18.30

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Setkání rodičů dětí připravujících se na 1. sv. přijímání
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Mše svatá
Kurz Alfa

18.1.

ÚTERÝ
19.1.
9.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Vikariátní konference kněží III. pražského vikariátu
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
20.1.
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
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání mladších náctiletých
Nejmladší společenství mládeže

ČTVRTEK 21.1.
8.00
8.45
15.00
17.00
19.00
Čas bude upřesněn.

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Příprava dospělých na křest
Biblické setkání
Ekumenická bohoslužba a setkání. Místo bude upřesněno.

PÁTEK
22.1.
15.00
15.45
17.00
19.15–21.00

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

SOBOTA
17.00

23.1.
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30
19.30

24.1.
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3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Společenství mládeže
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PONDĚLÍ
8.00
19.00
20.00

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla
Mše svatá
Kurz Alfa
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
26.1.
9.00–11.00
18.30
19.30
20.00–22.00

Sv. Timoteje a Tita, biskupů
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Příprava na biřmování – mládež
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
27.1.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“

ČTVRTEK 28.1.
8.00
8.45
17.00
20.00

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Mše svatá
Úklid kostela
Příprava dospělých na křest
Modlitba Taizé

PÁTEK
29.1.
15.00
15.45
17.00
17.00
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA
15.15
17.00

30.1.
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
17.00
18.30
19.30

31. 1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá
Společenství mládeže

■ 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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POZVÁNÍ

NENECHTE SI UJÍT JEDINEČNOU VÝSTAVU
Bez hranic – umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, tak se jmenuje
výstava, kterou Národní galerie otevřela vernisáží 26. listopadu ve Valdštejnské jízdárně a potrvá do 13. března 2016.
Ve
Valdštejnské
jízdárně je vystaveno
více než 200 uměleckých církevních předmětů, převážně soch,
deskových obrazů, křídlových oltářů, ale
i starých ručně psaných tisků a zlatnických předmětů sloužících k liturgii (kalichy a monstrance).
Jedná se o předměty vytvářené pro
kostely severočeských královských
měst, pro tamější kláštery i pro kostely
venkovské, ale také pro středověké
šlechtické rody. Vystavovaná díla jsou
originály datované od 13. stol. do počátku 16. století.
Výstava je ojedinělá tím, že je zde
v jednom prostoru soustředěno mnoho
vzácných uměleckých děl ze sbírek
mnoha muzeí, depozitářů farností, převážně litoměřické diecéze. Běžný zájemce by se k těmto památkám ani nedostal, a pokud by některé chtěl vidět
v muzeích, objezdil by třetinu Česka.
Výstavu doporučuji navštívit všem
zájemcům o středověké církevní umění. Pro odbornou veřejnost je k ní vydán nádherný barevný katalog. Ale

i běžný návštěvník se
může v rámci výstavy
poučit o mnohém z církevních dějin i církevního umění. Na výstavě
je k dostání za pouhých
dvacet korun pracovní
list – velká barevná
skládačka s fotografiemi řady vystavených
předmětů, která vysvětluje nad určitými
exponáty starozákonní postavy z Bible,
atributy i méně známých světců, vysvětluje symboly na novozákonních obrazech apod. Tímto se stává výstava
poučnou i pro děti, takže snadněji pochopí příběhy z Písma jak Starého, tak
Nového zákona.
Výstava potrvá do 13. března 2016
a pro složitost zápůjček, náročnou přepravu a zabezpečení vystavovaných
předmětů, se její opakování během
dalších třiceti let v tak širokém rozsahu
nepředpokládá. Poslední podobná výstava s omezeným množstvím předmětů se konala v Praze před čtyřiceti lety.
Proto neváhejte a vydejte se za zajímavým poznáním uměleckých děl našich předků.
Vladimír Turek

WEB MANZELSTVI.CZ V NOVÉM KABÁTKU
U příležitosti zahájení Roku milosrdenství byl spuštěn aktualizovaný web
manzelstvi.cz
Zvu vás, abyste se podívali, můžete i na mobilu, díky responzivnímu
designu. Došlo k mírné úpravě struktury webu tak, aby umožňovala
další rozvoj. Najdete tam inspiraci pro čas chození, svatbu i povzbuzení na cestě růstu manželské lásky.
(jš)
1/2016
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CHLAPI POZVALI MIKULÁŠE

Letos se mikulášské nadílky v rodinách naší farnosti neujali mládežníci,
jak tomu bylo v minulosti. Zato na společenství chlapů se ujal návrh ujmout
se toho. Dohodli jsme se, že zvládneme i mužského anděla. K tomu samozřejmě Mikuláše a dva čerty, kteří nebudou moc strašit, ale budou spíš
podbíziví.

To se nakonec i povedlo a díky Daliborovi jsme měli luxusního Mikuláše
(v papežském ornátu) v doprovodu anděla a čertů, kteří zjevem neděsili jen
děti, ale na ulicích i některé dospělé.
Navštívili během 3,5 hodiny jedenáct
rodin z farnosti.
Tomáš Hrouda

CESTA DO EMAUZ NEBYLA ZBYTEČNÁ
Na adventní farní akademii v klášteru Emauzy na Slovanech se nás sešlo
okolo 120. Výkladu historie se ujal Petr Křížek a u mohutných železobetonových věží i správce objektu Karel Švejda junior.
Klášter založil roku 1347 Karel IV. jako středisko staroslověnské liturgie. Během historie
se v něm vystřídala řada obyvatel. Kromě břevnovsko-broumovských benediktinů, španělských benediktinů z Montserratu
a beuronských benediktinů z Německa zde také na čas sídlili za
husitských nepokojů kališníci, za
druhé světové války zde byl lazaret, za komunismu vědecké
instituce a sklady. Dnes v klášterních budovách žije komunita
tří bratří a sídlí tu řada firem.
12

V císařské kapli
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FARNÍ AKADEMIE
Za druhé světové války byl klášter
omylem vybombardován spojeneckými
vojsky a v padesátých letech dostal
nové krovy a věže ze železobetonu.
Klášter tedy zahrnuje umění gotické, barokní, beuronské, ale i novodobé
– na výzdobě se podílel i nám známý
autor lhotecké křížové cesty Karel
Stádník.
Prohlídku zakončil P. Jiří bohoslužbou slova ve zdejším kostele. Jedním
z textů bylo právě čtení o Emauzských
učednících a jejich z vnějšího pohledu
„zbytečné“ cestě do Emauz. Protože se
na ní setkali s Kristem, nakonec zbytečná vůbec nebyla.

Následovalo svařené i nesvařené
pohoštění v refektáři.
Děkujeme organizátorům za přípravu zajímavého adventního odpoledne.
Jan Šilhavý

Na půdě u věží

CO V PRŮVODCÍCH NEBÝVÁ
Zajímavosti o okolních čtvrtích z knihy Stanislavy Jarolímkové: Co v průvodcích nebývá. 3. díl. Praha, nakl. Motto 2000. vypsala Eva Kocmanová.
Lhotka – název zřejmě souvisí
s tím, že zdejší obyvatelé byli na nějakou dobu – lhůtu – osvobozeni od daní
a poplatků. Prvně byla obec připomínána roku 1368, tehdy patřila vyšehradské kapitule. Jedna část se pak
stala Hodkovičkami, součástí Prahy
v roce 1922. Další část se k metropoli
připojila v roce 1960.
Hodkovičky – byla obec jižně od
Braníka, kde měla vyšehradská kapitula statek s tvrzí. Původní jméno Hodkovice bylo odvozeno od jména Hodek,
dnešní zdrobnělina vznikla z označení
„malé Hodkovice“. V 15. století obec
patřila pražskému špitálu sv. Bartoloměje, působícímu ve Vyšehradské ulici. Zmíněný sv. Bartoloměj tu dostal
malou kapličku. Ještě počátkem 20.
stol. se zde rozkládaly velké zelinářské
zahrady. A Pražané sem jezdili na procházky.
1/2016

Braník – tvořil vstup do Prahy od jihu. Název asi souvisí s obranou nebo
zdejšími peřejemi bránícími v plavbě.
První písemná zmínka o Braníku je
z roku 1088, kdy ho Vratislav II. věnoval vyšehradské kapitule, kterou založil
a chtěl jí tak zajistit příjmy. V dalších
stoletích se střídali církevní a světští
majitelé (kapitula vyšehradská i svatovítská, české královny, křižovníci s červenou hvězdou, němečtí rytíři, dominikáni). Roku 1420 ho získala Praha.
Místní obyvatelé byli rybáři, zelináři,
zahradníci obchodníci s dřívím nebo
pracovali ve vápencovém lomu. Bylo tu
„znamenité pražské vápno“.
Modřany – jméno je odvozeno od
slova modrý. První zmínky jsou z roku
1178, kdy vesnici daroval kníže
Soběslav II. vyšehradské kapitule. Po
husitských bouřích patřila větší část
Novému Městu. Roku 1622 byla předána Zbraslavskému klášteru.
13

FARNÍ CHARITA

DĚTI NÁS MNOHDY PŘEKVAPÍ
Typickým klientem charity Chodov je starší dáma ve věku nad 85 let. Nejstarší klientce je letos 104 let a na svůj věk se těší velmi dobrému zdraví.
Dnes ale budu psát o klientovi, který patří k našim nejmladším.
Petřík je diabetik, chodí do druhé do školy vyslat někoho jiného. Sestřičtřídy a naše zdravotní sestřičky (a bra- ky skoro tahaly slámku, všechny vydětr) za ním docházejí, aby mu v poledne šené, že jim Petřík nebude jíst, a tak se
ve školní jídelně píchli inzulín, změřili s ním budou muset dohadovat. Nakoglykemii a dohlédli na stravování. Pet- nec se úkolu dobrovolně chopila Janinka, původně dětská
říka přijal už v loňsestra.
ském roce do péče
Kromě batohu
náš zdravotní bratr
sebrala i všechnu
Honza. Každý den
odvahu a vyrazila
přicházel do kancedo školy. Po dvou
láře a už ve dveřích
hodinách se vrátila
bědoval: „Ten kluk
zpátky celá usměuž mi zase nejedl.
vavá. Hned ve dveCo já s ním uděřích hlásila, že Petlám. Já do něj
řík snědl skoro
hučím, paní učitelvšechno jídlo a glyka taky, rodiče dokemie byla stabilní.
mlouvají a on nejí a
Paní učitelka byla
nejí. Nebaští rýži,
v šoku, rodiče nenejí brambory, mavěřili vlastním uším.
so mu nejede, ohrKdepak
je
ten
nově
narozený
král?
Petřík celý týden
nuje nos nad pojedl, na své poměry
lévkou, prostě nic.
Jenom se bezmocně koukám, jak mu víc než dobře. Zkusili jsme následující
klesá glykemie a kdybych se na hlavu týden poslat další sestřičku a Petřík
postavil, tak do něj to jídlo nedostanu. zase jedl bez problémů. Zjistili jsme, že
Proč by taky jedl, když ví, že má v ba- je daleko lepší u něj sestřičky střídat.
tůžku sušenku! A já mu ji musím dát, Jak si na někoho zvykne, hned začne
jinak by mi šel do hypoglykemie. Tak já dělat s jídlem cavyky. Petřík si stále
hodně vymýšlí a po sušence v batůžku
to jdu sepsat.“
Honza takhle lamentoval několik občas zatouží, ale jeho stravovací nátýdnů. Rodiče totiž nechtěli, abychom vyky se neuvěřitelně zlepšily.
se u Petříka střídali. Trvali na tom, aby
V lednu se opět koná Tříkrálová
do školy docházel jen Honza. Marně sbírka. Děkujeme vaší farnosti, že opět
jsme rodičům vysvětlovali, že i Honza část sbírky věnujete na provoz naší
bude mít někdy dovolenou, nebo by charity.
mohl onemocnět. A to se taky stalo.
Přeji všem požehnaný rok 2016.
Eva Černá
Honzu skolila chřipka a my jsme museli
14
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MILOSRDENSTVÍ A PARKOVACÍ KOLIZE
Když jsem letmo zhlédla titulní stránku posledního čísla našeho Věstníku,
zaujal mě nadpis úvodního slova otce Jiřího: „Milosrdenství, co to je?“ Ve
zlomku vteřiny se mi vybavil rok a půl starý zážitek, díky němuž jsem na tuto
řečnickou otázku mohla odpovědět: Vím, co to je!
Jela jsem s tehdy čtyřletým synkem
vyřizovat nějaké záležitosti na úřad.
Přímo před vchodem bylo parkovací
místo tak pro jeden a půl auta – pro řidičku s ne zcela přesným prostorovým
odhadem, jako jsem já, naprosto ideální. Zařadím zpátečku a bezstarostně
couvám – místa je za mnou přece
spousta. BUM! Asi jsem se spletla. Zase. Rána do auta za mnou nebyla nijak
velká, to však nezabránilo tomu, abych
se orosila potem hrůzy a s křečovitě
zavřenýma očima bojovala s hlasem,
který našeptával něco o mé naprosté
neschopnosti. Na mysl mi přišlo několik
nadávek, nahlas jsem však díky mateř-

ské cenzuře procedila jen „Doháje!“
Moje mínění o sobě samé bylo v tu
chvíli na mizerné úrovni. Přemýšlela
jsem, co tomu řekne manžel, a věděla,
že nemám jak se obhájit.
Náhle se z dětské autosedačky
ozval upřímný a vážný hlásek: „Mami,
já tě mám rád.“ Se slzami v očích jsem
syna objala, veškeré napětí ze mě
spadlo a já měla intenzivní pocit, že
mám co dočinění s Božími věcmi.
Po vystoupení jsem zjistila, že je
v pořádku nejen auto za mnou i to naše, ale i můj pohled na sebe a na
všechno kolem. Takové věci zmůže milosrdenství.
Jana Jirsová

KAMÍNKY ZE SVATÉ ZEMĚ
z Nazareta. Při leKousek Svaté zetošním podzimním
mě mají od letošních
pěším putování CK
Vánoc doma ti, kteří
Křížek do Jeruzana Svátek Svaté roléma pro nás kadiny v našem kostemínky v poušti pole obnovovali mansbírali poutníci, meželské sliby. Na přizi kterými byla i napomínku tohoto slibu
še farnice Monika
obdrželi
kamínek
Pavelková. A nejenz Vádí Kelt táhnouže je pro nás posbícího se z Jericha Pouštní cesta Vádí Kelt
rali, ale tento „sběr“
skrze Judskou poušť
do Jeruzaléma. S dobrými důvody se také doprovodili modlitbou za ty, ke
můžeme domnívat, že tímto údolím ne- kterým se kamínky o letošních Vánojednou stoupali do Jeruzaléma k osla- cích dostanou. Velký dík za tuto službu
vě některého z židovských svátků i Je- spojený s přáním ducha Svaté rodiny
Petr Křížek
žíš, Maria a Josef při své cestě i do našich domovů!
1/2016
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PLÁNUJEME
6. 2. – ples farnosti Lhotka, chystejte
si růžovou garderobu!
7. 2. – bohoslužba upravená pro děti
7. 2. – dětský karneval s tématem Ze
života hmyzu
13. 2. – postní duchovní obnova pod
vedením P. Davida Boumy.
21. 2. – reflexe činnosti končící pastorační rady farnosti, 16.30 hod.
28. 2, 28. 3. – modlitby za národ
u hrobu sv. Václava v 16.15 hod.
28. 2.–5. 3. – zimní chaloupka
13. 3. – farní akademie v 16.30: RNDr.
Karel Nesměrák, Ph.D.: Jedy v historii,

detektivkách a současnosti. Zajímavosti o toxických látkách v historii lidstva
od nejstarších dob po současnost.
9. a 10.4. – volby do pastorační rady
farnosti
15. 5. – biřmování, Mons. Václav Malý
10. 6. Noc kostelů
20.–31. 7. – světové dny mládeže –
Krakov 2016, setkání s papežem Františkem více na krakov2016.signaly.cz
7.–20. 8. – letní chaloupka, místo bude upřesněno.

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ
Milosrdná láska našeho Otce má být nástrojem, kterým máme přinášet křesťanství tomuto světu. Jestliže má nějaký vztah vytrvat, tak v něm musí mít své
místo odpuštění postavené na lásce. Nástrojem Božího odpuštění má být osobní
zkušenost s tím, že mě Bůh miluje. To je to, co zažíváme v manželství. Láska
druhého nás přivádí k důvěře, že jsme milované Boží děti. Dobrotivost Otce z nás
vytváří Jeho děti, ne naše dobrotivost. Teprve, když jsme se setkali s Jeho milosrdenstvím, pochopili jsme, že jsme milované děti! My máme tomuto světu přinášet
obraz Boha, který nám odpouští. To, že máme hříchy, není problém, kvůli tomu
přišel Ježíš. My máme na sobě zažívat milosrdenství a nově se učit, co to znamená. Papež nás vybízí, abychom ukazovali tvář milosrdného Boha.
P. Vojtěch Eliáš na adventním zastavení nad manželským slibem 12. 12. 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 23. 12. 2015.
Uzávěrka příštího čísla je 13. ledna 2016. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
16

1/2016

