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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

MLUVITI STŘÍBRO, NĚKDY BEZCENNÝ KOV
Na začátku dubna přinesl portál
idnes.cz rozhovor s Karlem Gottem.
Dovolím si část odcitovat: Gott je přesvědčený, že uprchlická krize a útoky
teroristů se chybně dávají za vinu náboženství. „Ale to s tím nemá co dělat.
Opět typický příklad zneužití náboženství. Mám tu o islámu takovou obrovskou bichli. Díval jsem se do ní, hledal,
ale nepíše se tam nic o tom, že by byl
agresivní a chtěl
ovládnout svět.
Ani slovo,“ říká.
„Mnohem důraznější
se
mi
v tomto ohledu
zdá dlouhodobě
spíš křesťanský
postup. Vidím totiž toho pána,
který s křížem
nad hlavou pochodoval americkým kontinentem
před šikem bojovníků a žehnal
násilí na domorodcích. Misionář
se takovým říkalo.“

Misionáři ale ve skutečnosti bránili
i za cenu velkých ústrků místní obyvatelstvo proti těm, kteří se za křesťany
pouze vydávali. Také díky tomu je
v Jižní Americe původní obyvatelstvo,
oproti hrstce Indiánů v té Severní. Karel Gott je nejenom skvělý zpěvák, ale
i pilný a laskavý člověk. Navíc v poslední době je pro mnohé vzorem statečného boje se zákeřnou nemocí.
Ale ani on se neubránil lákadlu
proticírkevních
klišé. Jako katolíci nemusíme
obhajovat vše,
co církev kdy dělala nebo dělá.
Na druhou stranu
nevěřme hned
všemu jenom
proto, že to řekl
někdo slavný.
Zachovávejme si
kritického ducha
a
vytrvejme
v modlitbách. Za
sebe i za druhé,
abychom v pravdě žili a ji hlásali.
+ P. Jiří Korda

Vitráž – Letnice – z chrámu sv. Petra v Římě
Foto Jan Šilhavý

ZPRÁVY Z FARNOSTI

JEDEME DÁL!
Zasedání pastorační rady bylo
v dubnu netypicky až dvacátého. Jednalo se totiž o první schůzi od voleb,
které proběhly druhý dubnový víkend
(výsledky viz minulé číslo Věstníku).
Diskutovali jsme mimo jiné o důvodech
téměř poloviční účasti voličů oproti minulým volbám.
Zmínil bych tři možné příčiny: nedostatek nových a pro farníky známých

kandidátů, rezervy v propagaci voleb,
spokojenost s dosavadními členy.
Kromě dalších organizačních záležitostí jsme se zaměřili na Víkend víry. Jeho
program, včetně programu Noci kostelů, která mu předchází, najdete na
str. 8–9.
P. Jiří Korda

MÁJOVÉ JINAK?
V květnu jsme se na pastorační radě viděli hned čtvrtého. Doladili jsme
organizaci a program Zahradní slavnosti i Víkendu víry.
Pouť farností a rodin, která se uskutečnila v sobotu 30. dubna, vnímáme
jako velmi zdařilou. Nejdelší trasa vedla z modřanského kostela přes nás až
k Nejsvětějšímu Srdci na Jiřího z Poděbrad. Pěší části se zúčastnilo z několika farností okolo dvou set účastníků. Veliké díky organizátorům Jakubovi
Šerých i Janě Šilhavé za propagaci!
Dále jsme otevřeli otázku možných
změn (od příštího roku) ve způsobu

prožívání mariánského měsíce května.
Je současný stav májových pobožností
vyhovující? Nebylo by vhodné přidat
během květnových sobot větší pobožnost? Nakonec jsme se přiklonili k návrhu, aby velmi krátké májové pobožnosti byly i nadále některé všední dny
a k tomu navíc v sobotu byla „velká“
májová pobožnost. Tu by si mohly připravit i různé skupiny farníků, tak jak se
to osvědčilo v postní době na křížových
cestách. Budeme rádi za vaše podněty
a názory!
P. Jiří Korda

JAKO ZA ČASŮ STB
Opakovaně jsme já i někteří z vás viděli sousedy, jak si fotografují v okolí kostela parkující auta a zvláště jejich SPZ.
Koncem dubna jsem za přítomnosti
dalších svědků přistihl při focení paní
sousedku M. J. Upozornil jsem ji, že
takové jednání může být vyhodnoceno
jako protiprávní. Nesdělila mi důvod focení, ale ujistila mě, že právě focená
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auta nejsou našich farníků, protože ty
už ona pozná. Patří údajně těm, kteří
navštěvují protější fitness centrum. Navíc mě ubezpečila, že na fotografiích
zamazává SPZ vozidel. Informoval
jsem proto majitele dané provozovny.
Pokud budete svědky podobného jednání, prosím sdělte nám to.
P. Jiří Korda
6/2016
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LETNICE JSME OSLAVILI BIŘMOVÁNÍM
Na slavnost Seslání Ducha svatého 15. 5. 2016 naši farnost navštívil otec
biskup Václav Malý. Při slavnostní bohoslužbě udělil svátost biřmování dvaceti devíti biřmovancům. Kostel P. Marie Královny míru byl plný oslavenců
a jejich rodinných příslušníků.

Foto
Katerina
Galuskova,
Člověk a víra
6/2016
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Svátost biřmování přijali Magdaléna Černá, Edita Danielová, Jan Durdis, Libuše
Hakenová, Jáchym Hobza, Anna Holíková, Jakub Chmelík, Michal Janoušek, Anna Kapsová, Martin Klepetko, Tomáš Kovanda, David Kučera, Tomáš Martinek,
Johana Melzerová, Pavel Mošner, Štěpán Novotný, Anna Pavelková, Robert
Plach, Vlasta Pokorná, Ondřej Pollák, Vojtěch Poppr, Petr Roztočil, Julie Smetanová, Hedvika Šárková, Magdaléna Stodolová, Ondřej Šimer, Veronika Šimůnková, Michaela Vavreková, Natálie Vavreková.

KRÁTCE
hana Hofrajtrová, Magdaléna Soldánová, Klára Závodská, Emma Boudová,
Matyáš Blažek, Natálie Blažková, Anita
Kordić, David Král, Milada Rundová
a Patrik Petráš.

● V uplynulém období byli pokřtěni:
Šimon Josef Karel Michael Haloda,
Andrej Daňo, Tomáš Jan Váňa, Julie
Marie Magdaléna Nedomová, Alžběta
Anežka Holíková, Aneta Marie Kožíšková, Félix Peter Pompura, Nela Zuzana Diana Tillmannová a Marek Havelka.

● Rozloučili jsme se s paní Boženou
Kudějovou.

● K prvnímu svatému přijímání přistoupili Anna Kornienková, Maxmilián
Koníček, Magdaléna Martinková, Jo-

● Zasedání pastorační rady farnosti
bude 8. 6. ve 20.00 hodin v sále
sv. Václava.
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NĚKDO MĚ POŽÁDAL A JÁ JSEM ŘEKL ANO
Mezi členy pastorační rady farnosti se přece jen objevily dvě nové tváře.
Nejprve představíme Jindřicha Váně, který nás společně s manželkou Janou
zve na letošní Zahradní slavnost.
malá chodila do kostela
s maminkou, pak nějakou
dobu ne a kolem osmnácti let
přes salesiány víru znovu objevila. Já ji znám z JABOKu
už jako věřící.

Jindřich Váně s rodinou
Čas na náš rozhovor vymezil kroužek plavání jedné z vašich dcer. Povězte mi tedy na úvod něco málo
o svých dětech.
Mám dvě dcery, starší Terezka teď
bude dělat talentové zkoušky na druhý
stupeň ZŠ do výtvarné třídy. Mladší
dceři Kristýně je sedm a chodí do přípravné třídy před základní školou. Od
září ji přijali do bilingvní třídy na ZŠ
Angel.
Pocházíte z Prahy?
Jsem z Plzně. Do Prahy jsem přišel
studovat sociální pedagogiku. Chodil
jsem na VOŠ sociálně pedagogickou
a teologickou – JABOK a tam jsme se
poznali s mojí ženou Janou. Ona pochází z Dejvic, kde jsme nejdřív bydleli.
Jak jste přišli k víře?
Já odmala. Jana je křtěná jako dítě,
její maminka je věřící, tatínek ne. Jako
6/2016

Takže pracujete v sociální
sféře?
S profesí je to u mě složitější. V Plzni jsem vystudoval
střední potravinářskou školu
a po JABOKu jsem si ještě
dodělával bakaláře v oboru
sociální patologie a prevence
v Hradci Králové. Jenže to už
jsem hledal práci a tehdy mě
oslovili rodiče mé ženy, kteří měli rozjetou firmu na zpracování plastů, jestli
nechci nastoupit u nich. Pracoval jsem
tam patnáct let a rozhodně toho nelituji.
Naučil jsem se spoustu věcí, nicméně
se naše cesty rozešly.
Teď od května začínám ve firmě,
která dodává a montuje elektrické
trakční vedení pro trolejbusové, tramvajové a železniční tratě. Mou pozicí je
administrativní pracovník v divizi železnice. Jsem tam krátce, ale vnímám
dobrou atmosféru, což je pro mě docela důležité. A jak jsem se dozvěděl,
mezi zaměstnanci se najdou i někteří
salesiáni spolupracovníci. To víte, Kobylisy ☺ .
Když mluvíte o salesiánech, slyším
v tom, že hráli ve vašem životě důle-

5

ROZHOVOR
žitou roli. Kdo vás na JABOKu nejvíc ovlivnil?
Myslím, že Pavel Kuchař; to je pro
mě salesián s velkým S. Absolvoval
jsem s ním nějaké výjezdy, měl tehdy
ve škole na starosti praxe. Také Radek
Kuchař. Ale se salesiány jsem se potkal už v Plzni, před rokem `89 jsem
jezdil na tzv. chaloupky s Jardou Vracovským a po revoluci jsem pomáhal
v salesiánském středisku v PlzniLobzích, kde byl pro mě velkým duchovním rádcem Vojta Sivek. A protože
jsem byl salesiánským animátorem (na
chaloupkách i v oratoři), volba JABOKu
byla celkem jasná.
Jak jste se ocitl ve farnosti na Lhotce?
V roce 2003 jsme se přistěhovali na
pomezí Modřan a Libuše. Od začátku
jsme o jiném kostele než o Lhotce ani
neuvažovali, protože jsme měli
z JABOKu kamarády, kteří sem chodili.
Jaký byl váš dojem po příchodu do
naší farnosti?
Víte, že si ani nepamatuju? Že je to
velká farnost, jsme věděli. Tehdy tu byl
P. Bedřich Vymětalík a jako kaplan
P. Kamil Vrzal. S ním jsme navázali
bližší kontakt. Oslovil nás svým přístupem, pozval nás na nějaké akce…
Ano, nabídka aktivit je tu docela bohatá. Co jste si vybrali?
Zpočátku hlavně akce pro děti
a manželka začala chodit na maminky.
Po čase jsme si vzali na starost dětský
karneval, převzali jsme ho po Marušce
Šárkové. Roky mi už nějak splývají –
– bylo to 2008? Tak nějak, ještě tu byl
P. Kamil. A děláme ho doteďka. Samozřejmě ne sami, pomáhá nám lhotecká
mládež. Zpočátku to bylo i trochu pře6

mlouvání, ale pořádají ho s námi dodneška a už se na to sami těší.
Já jsem sem tam zašel na chlapy
a před čtyřmi lety a taky loni jsme se
zúčastnili víkendu pro rodiny, který organizoval nejdříve Petr Křížek a v současnosti Martin Koníček. Nejvíc lidí
z farnosti jsme poznali v CMŠ Studánka, když tam chodila naše dcera Terezka.
Kromě karnevalu jste se letos
s manželkou pustili i do organizování zahradní slavnosti.
Když to vyhlásili v kostele, říkám
doma ženě: „Tak co ta zahradní slavnost, nedáme to?“ A moje žena mi na
to odpověděla, že mi zrovna chtěla říci
to samé. Bereme to tak, že letos byla
výzva a my jsme na ni kývli, ale neříkáme tím, že to nutně musíme dělat
každý rok. Něco letos poskládáme
a některý další rok můžeme naše zkušenosti a kontakty předat zase dál.
Nebojíte se té mnohosti? Tolik stanovišť, bohatý program, občerstvení, souběh generací…
My tu slavnost vidíme spíš jako setkání. Co se týče programu, budeme
rádi, když za námi lidi přijdou, že nám
chtějí pomoci. A opravdu přicházejí.
Spíš si myslím, že si mnozí nebyli tak
úplně jistí. Říkali nám: „My jsme taky
uvažovali, že bychom do toho šli, ale
netroufli jsme si…“ Odpovídali jsme:
„Chcete nám pomoci? To je super!“ Po
delší době jsem zase zavítal na chlapy
s prosbou, aby mi pomohli postavit
stany na slavnosti. A oni souhlasili, že
to dělali i dříve; nebyl problém.
Stejně jako u karnevalu i tuhle akci
chceme pojmout tak, že budeme delegovat úkoly těm, kteří už s tím mají
zkušenost. Třeba dětský program za6/2016
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hradní slavnosti připravují Kalendovi,
kterým pomáhá jejich dcera Markéta.
Rozhodně netrpíme tím, že bychom
měli všechno zvládnout sami. Oslovili
jsme pár rodin s dětmi, kde hrají na nějaké hudební nástroje, a ty si nacvičily
krátká hudební čísla, s kterými každou
půlhodinu vystoupí. Zahrají a zazpívají
nezávazně; bavte se, je to o setkání,
o jídle, o pití, o povídání a program je
tu pro zpestření. Bude to takové volnější, nikoho nebudeme nutit soutěžit,
zpívat nebo poslouchat.
Máme očekávat nějaké změny?
Hlavní změnou bude letos občerstvení. Našli jsme jednu cateringovou
firmu, která se postará o všechno: o točení piva, o kávu, o víno i o jídlo. Nedáváme do toho peníze farnosti, ale
nabídli jsme firmě: „My dodáme strávníky a vy občerstvení.”  . Chtěli jsme
odbourat shánění mnohého – chceme,
aby si to opravdu všichni farníci užili.
Ne aby převládl pocit, tak „já jsem ten,
který tu musí celý den stát a třeba točit
pivo a raději bych se bavil…“ Taky už
jsem si půjčoval pípu a vím, jaké jsou
s tím starosti: neteče to, nebo pění,
v sudu zbude a řešíte, co s tím… Tomu
se chceme vyhnout.
Moje žena má u nás na sídlišti výtvarnou dílnu, kde pořádá volnočasové
aktivity pro dospělé i pro děti, takže má
spoustu kontaktů a některé jsme pro
zahradní slavnost využili. Teď se hlavně budeme modlit, aby vyšlo počasí, lidi přišli a catering se pánovi vyplatil,
abychom navázali spolupráci na příští

roky. Takže všechny zveme, přijďte i za
špatného počasí, mokrá varianta je připravena!
Co vás vedlo k tomu, že jste kandidoval do pastorační rady farnosti?
Oslovila a navrhla mě jedna rodina
z farnosti. Beru to jako službu, určitě ne
jako nějakou pozici ve farnosti nebo elitu. Zkrátka někdo mě o to požádal a já
říkám ano. Koneckonců není to jediné,
co se v mém životě v poslední době
mění. Po skoro patnácti letech jsem
změnil práci. Nastal prostě čas změny.
Proč ne i ve farnosti.

Foto z karnevalu 2012
Už jste měli zasedání? Co jste dostal
na starost?
Ano, dvakrát. Nepřijde mi, že by
kompetence byly striktně rozdělené.
Vidím radu spíš jako kolektivní rozhodování, samozřejmě s tím, že ke každé
aktivitě patří jeden „styčný důstojník“,
třeba i podle profesí členů. Rád bych
se dál věnoval karnevalu a teď i zahradní slavnosti.
Blanka Strouhalová

VÝZVA FARNÍKŮM.

Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se
zapojí i další. Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěvky
o rozsahu maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži
nebo předávejte osobně v sakristii.
(red.)
6/2016
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ADOPCE ULIC – POKRAČUJEME
Když jsme rozjížděli aktivitu Adopce
ulic, poněkud v rozpacích jsem čekal,
jaká bude odezva. Mile mě překvapilo,
jak jste neváhali a vrhli jste se do modlitby za své sousedy a okolí. Do května
jste adoptovali 80 ulic (48 v naší farnosti) a 25 institucí (18 v naší farnosti).
Aktivita samozřejmě nekončí a je
možné se kdykoliv přidat. Stačí zajít do
sakristie a vybrat si ulici či instituci, kterou chcete adoptovat, a vyplnit kontaktní lístek.
Je před námi Noc kostelů a Víkend
víry, a tak bych vás chtěl poprosit,

abyste ve svých modlitbách za sousedy pamatovali také na tyto akce. Často
máme pocit, že věci musíme ovlivnit
především svým konáním. Ale jakkoliv
může být naše aktivita správná a užitečná, doprovázení takové činnosti
modlitbou je nakonec tím nejlepším
prostředkem, který můžeme použít.
Ostatně jak stojí v Jakubově listu: „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jak 5,16).
Prokop Jirsa

POZVÁNÍ PRO VŠECHNY
Má křesťanství co nabídnout současnému modernímu světu? Jací vlastně ti
křesťané jsou? Navazujeme na loňské Dny víry, tentokrát v komornější víkendové podobě. Začíná Nocí kostelů 10. června a pokračuje do 12. června.
.

Šíření evangelia – Kristovy radostné
zvěsti – je jedním ze základních poslání každého křesťana, a tak se obracím
na vás všechny
s prosbou o pomoc.
Program je připraven.
Můžete se těšit na
povídání o manželství, o pomoci uprchlíkům, na svědectví
sestry Angeliky, která
se starala o dva prezidenty, či na film,
který vyprodal česká kina… Viz
www.lhoteckafarnost.cz/Vikend-viry
Propagace běží, ale těžko se vše
povede bez Božího požehnání a osobního pozvání. Proto vás chci poprosit
jednak o modlitbu za všechny, kteří zavítají do našeho kostela na program
Noci kostelů a Víkendu víry, a také
8

o osobní pozvání těch, kteří jsou ve
vašem okolí a Boha hledají. Program je
určen nejen pro hledající a nevěřící,
ale pro všechny včetně farníků. Nebojte
se přijít, ať už sami,
nebo s někým, koho
chcete pozvat. Pro
nevěřícího je vstup
do kostela někdy krokem velké odvahy
a může k němu stačit jen malý impulz
v podobě doprovodu. Zkušenosti nejen
z loňských Dnů víry hovoří o tom, že ti,
kteří se nebojí šířit Krista ve svém okolí, mají ze svého konání velký duchovní
užitek.
Prokop Jirsa
organizátor víkendu víry
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PÁTEK 10. června:
15.00 Mše svatá
18.00 Volání zvonů
18.00 Představení lhotecké křížové
cesty od Karla Stádníka.
18.00–21.00 Z pastvin do paneláků:
Nahlédnutí do kroniky sídlištní farnosti.
19.00–19.45 Raubíř Lotrando či Anděl Páně? Rozhovor s režisérem
a hercem Jiřím Strachem.
20.00–20.45 Představení lhotecké
křížové cesty od Karla Stádníka.
21.00–21.30 Kdo zpívá, dvakrát se
modlí! Koncert chrámového sboru.
22.00–22.45 Představení lhotecké
křížové cesty od Karla Stádníka.
23.30–24.00 V půlnoční hodinu...
Modlitba se zpěvy za návštěvníky večera, za jejich prosby vložené do Pošty
do nebe.
00.00–01.00 After party – posezení pro
nespavce, pro ty, co se jim nebude
chtít ještě domů. Čas se občerstvit
a popovídat.
Další informace:
Pošta do nebe – svěřme Bohu své
prosby. Celý večer je možné dávat do
připravené schránky své prosby. Svěříme je Pánu při půlnoční modlitbě.
Papež František, farář světa. Výstava
zvoucí ke ztišení a zamyšlení. Papež
František promlouvá ke všem lidem
dobré vůle. „Není žádná situace, kterou
by Bůh nemohl změnit, a není hřích,
který by nemohl odpustit, pokud se mu
otevřeme.“ Tento i další citáty papeže
Františka, a k tomu svědectví těch, kteří ho znají osobně, naleznete na výstavě v postranní kapli našeho kostela.
Přístupná bude nejen o Noci kostelů,
ale také celý následující víkend.
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SOBOTA 11. června:
8.00 Mše svatá
10.00–12.00 Hraješ na piano? Zkus
varhany! – možnost vyzkoušet si hru
na varhany.
Přednáškový blok (hlídání dětí zajištěno)
14.00 Jak budovat dobrý partnerský
vztah – přednáška manželů Hany
a Petra Imlaufových o tom, co dělat pro
to, aby manželství nezevšednělo.
15.30 Kde začíná a končí pomoc –
beseda s Danem Drápalem z Nadačního fondu Generace 21 o hranicích pomoci druhým nejen v kontextu uprchlické krize.
17.00 Příběh o povolání: Milosrdenství jako životní styl – beseda se sestrou v akci – boromejkou Angelikou
Ivanou Pintířovou.
Večerní paralelní program:
19.30 „Víra není pro bačkory!” –
chlapi zvou nejen chlapy na zahradní
akci – Přijďte na pivko s chlapama, co
jsou úplně normální. Až na to, že věřej
v Boha.
19.30 Filmový večer: Poslední vrchol,
dokument o nevšedním knězi, který
naplnil svůj život službou druhým.
NEDĚLE 12. června:
8.00 Mše svatá
10.00 Mše svatá upravená pro děti
14.00 Dětský den s biblickými úslovími – začneme od Adama, zažijeme
hotový Babylón a budeme se mít jako
v ráji aneb co všechno je z Bible a ani
o tom nevíme.
16.30 Nosíš křížek na krku nebo máš
růženec po babičce? Chceš ho posvětit? – Žehnání křížů, růženců, obrázků i cestovních prostředků. Zájemcům rádi přijdeme požehnat i jejich
domov.
18.30 Mše svatá
9
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POHLEDNICE Z VĚČNÉHO MĚSTA
O modlitbách u kapličky sv. Bartoloměje jsme se ve Věstníku již zmínili. Pokračují jednou za čtrnáct dnů a pokaždé naše řady přijde někdo podpořit.
Tam jsme se také setkali s panem Františkem Kolínem, naším farníkem, který nám nabídl volná místa v zájezdu do Říma. A tak se nám splnil sen a ještě
k tomu v Roce milosrdenství.
Nebojte se, nebudu vypisovat, co
všechno jsme viděli a zažili, mnozí máte jistě své zkušenosti s návštěvou tohoto města. Přece jen ale něco bylo
nejspíš výjimečné, a to naše putování
ke Svaté bráně v chrámu sv. Petra. Se
zajištěním registrace poutníků nám
pomohli salesiáni, kteří spravují poutní
dům Velehrad, kde jsme byli ubytovaní.
P. Pavel Lepařík nás doprovázel.
Poutnická
trasa začíná ve
stanu u Andělského hradu.
Skupina poutníků dostane
texty k modlitbě a poutnický
kříž. Texty mají
v mnoha jazykových mutacích, ale v češtině jsme je vyzkoušeli poprvé. Poutníci
z Olomouce totiž přivezli domů anglickou verzi a přeložili je. Překlad se shodou okolností dostal ke mně. V poutním domě Velehrad už slouží. Možná
budou i oficiálně vytištěné…
Procházeli jsme v usebrání rušnou
ulicí směrem ke svatopetrskému náměstí. Trochu mi to připomínalo křížovou cestu v ulicích Jeruzaléma. Před
vstupem do chrámu sv. Petra se musí
projít bezpečnostními rámy a za nimi
už jsme se blížili k bráně, nad kterou je
vytesaný nápis Porta Santa. Podél celé
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trasy stáli dobrovolníci v žlutých
vestách a v horkém dni neměli snadnou službu.
A můj první dojem z chrámu, který
ukrývá hroby papežů? Nezapomenutelným zůstane setkání s vitráží seslání
Ducha svatého nad hlavním oltářem,
kterou rozzářilo odpolední slunce. Dobrovolníci nám připravovali cestu, abychom mohli projít mezi davy turistů až
k baldachýnu nad hrobem sv. Petra,
kde jsme se modlili na závěr naší pouti.
Bylo to slavnostní a nezapomenutelné.

Poutnická cesta
k chrámu sv. Petra
Těžko vypsat všechny momenty
a vzácné chvíle. Poslední den jsme se
z kopule chrámu sv. Petra loučili s Římem, který jsme měli jako na dlani.
Když jsme pak vystoupili z výtahu přímo uvnitř chrámu, v kapli Nejsvětější
svátosti právě probíhala adorace. A tak
jsme mohli chvíli spočinout a poděkovat. Hlavou mi běžela slova: Já jsem
stejný včera, dnes i na věky.
Jana Šilhavá
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ČERVEN 2016
STŘEDA
1.6.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–21.00

Památka sv. Justina, mučedníka
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Ministrantská schůzka
„Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 2.6.
8.00
8.45
9.30
17.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Setkání nově pokřtěných

PÁTEK
3.6.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

SLAVNOST NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA, první pátek
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.15
16.55
17.00
17.40

4.6.

Památka Neposkvr. Srdce P. Marie, první sobota
Mariánské večeřadlo
Obnovení zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Vigilie poutní slavnosti
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti

NEDĚLE
8.00
10.00
následuje
18.30

5.6.

POUTNÍ SLAVNOST PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU
Mše svatá
Mše svatá – celebruje generální vikář Zdenek Wasserbauer
Zahradní slavnost – zahrada CMŠ Studánka
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

6.6.

Sv. Norberta, biskupa
Mše svatá
Biblické setkání
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ÚTERÝ
7.6.
9.00–11.00
9.15
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA
8.6.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–20.00
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
Nejmladší společenství mládeže
Setkání mladších náctiletých
Zasedání pastorační rady farnosti

ČTVRTEK 9.6.
8.00
8.45
15.00
17.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Setkání nově pokřtěných

PÁTEK
15.00
15.45
17.00
18.00

10.6.

NOC KOSTELŮ
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Noc kostelů, začátek Víkendu víry

SOBOTA 11.6.
10.00–21.00

Památka sv. Barnabáše, apoštola, Víkend víry
Program Víkendu víry

NEDĚLE
12.6
8.00
10.00
14.00–18.00
18.30

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Víkend víry
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Program Víkendu víry
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
20.00

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Mše svatá
Setkání mužů a otců

12

13.6.
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ÚTERÝ
14.6.
9.00–11.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
15.6.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00

Sv. Víta, mučedníka
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství – poslední setkání
Ministrantská schůzka
„Velká spolčová předprázdninová rozlučka”

ČTVRTEK 16.6.
8.00
17.00

Mše svatá, po ní úklid kostela
Setkání nově pokřtěných

PÁTEK
17.6.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA
17.00

Mše svatá

18.6.

NEDĚLE
19.6.
8.00, 10.00, 18.30

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá

PONDĚLÍ
8.00
19.00

Mše svatá
Biblické setkání

20.6

ÚTERÝ
21.6.
9.00–11.00
18.30
20.00–22.00

Památka sv. Aloise Gonzágy, řeholníka
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
22.6.
8.00
8.40–9.10
15.00

Sv. Jana Fichera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
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ČTVRTEK 23.6.
8.00
15.00
17.00
20.00

Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Setkání nově pokřtěných
Modlitby Taizé

PÁTEK
24.6.
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
18.30
19.15–21.00

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Modlitební Triduum matek
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 25.6.
17.00
18.00–19.00

Mše svatá
Modlitební Triduum matek

NEDĚLE
26.6.
8.00, 10.00
17.00–18.00
18.30

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

PONDĚLÍ
8.00
20.00

Mše svatá
Setkání mužů a otců

27.6.

ÚTERÝ
28.6.
9.00–11.00
18.30
20.00–22.00
STŘEDA
29.6.
8.00
8.40–9.10
15.00
18.30

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá

ČTVRTEK 30.6.
8.00
Mše svatá, po ní úklid kostela
17.00
Setkání nově pokřtěných
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie, stačí o ně
přede mší sv. požádat v sakristii.

Putování ke Svaté bráně – farnosti modřanská a lhotecká cestou k Habrovce
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FARNÍ AKADEMIE

ŽIVOT A ODKAZ POSLEDNÍHO ČESKÉHO KRÁLE
Světlé památce blahoslaveného Karla I. Rakouského (1887–1922), posledního českého krále a rakouského císaře, byla věnována farní akademie
1. května. Přednášel PhDr. Milan Novák, osobní pobočník JCKV Karla
Habsbursko-Lotrinského, arcivévody Rakouského, představitel Modlitební
ligy císaře Karla I. v ČR.
Karel byl nejstarší syn arcivévody
Oty (1865–1906) a Marie Josefy Saské
(1867–1944). Jeho děd, arcivévoda
Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský
(1833–1896), byl bratrem císaře Františka Josefa I., Karlova prastrýce. Jediný syn Františka Josefa I., korunní
princ Rudolf, spáchal roku 1889 sebevraždu a další následník trůnu, Karlův
strýc František Ferdinand d'Este, byl
zavražděn roku 1914 v Sarajevu. Jeho
děti však pocházely z morganatického
manželství s nerovnorodou hraběnkou
Chotkovou, proto se stal po smrti Františka Josefa I. císařem arcivévoda Karel, syn Oty, mladšího bratra Františka
Ferdinanda.
Karel I. se narodil 17. srpna 1887
na zámku Persenbeugu v Dolních Rakousích a zemřel ve vyhnanství
1. dubna 1922 ve Funchalu na Madeiře
(zde je i pohřben v kostele Nossa
Senhora do Monte). Z genealogického
hlediska byla po matce jeho
pra…prababičkou dcera krále Jiřího
z Poděbrad Zdenka, která se vdala za
Albrechta III. Saského, a sám král Jiří
byl jeho pra…pradědečkem. Arcivévoda Karel studoval na vídeňském gymnasiu přírodovědné obory, od roku
1905 nastoupil u 7. dragounského pluku nejdříve v Chudeřicích u Bíliny a od
roku 1906 ve Staré Boleslavi. Pobyt
zde na dva roky přerušil kvůli studiu
práv na Karlo-Ferdinandově univerzitě
v Praze. V roce 1911 se oženil se Zitou
6/2016

Bourbonsko-Parmskou a přivedl ji na
zámek do Brandýsa nad Labem. Z jejich manželství se narodilo celkem osm
dětí. I když jej (i rodinu) vojenská služba zavedla v roce 1912 až na východní
hranice císařství do posádky Kolomyja
v Haliči, do Brandýsa se každoročně
vraceli na krátké dovolené i k oficiálním
návštěvám. V roce 1913 se Karel I. zasloužil o vznik českého gymnasia
v Brandýse.
První světová válka silně zasáhla
nejen do života obyvatelstva, ale i do
rodiny arcivévody Karla. Po smrti císaře Františka Josefa I., 21. 11. 1916, se
stal arcivévoda Karel císařem rakousko-uherským. Od začátku své vlády se
snažil vojenské operace ukončit – bohužel, narážel na nepochopení a odpor
hlavně německých generálů. Byl například proti používání bojových plynů, ke
kterému došlo na francouzské i italské
frontě. Odpor k válce byl motivován nejen jeho křesťanským cítěním, ale i jeho vlastní zkušeností z bojů na frontách. Mír se stal v podstatě cílem jeho
vlády. Po nástupu na trůn obnovil činnost parlamentu a vyhlášením amnestie osvobodil politické vězně, mezi
nimiž byli také čeští politici Kramář
a Rašín. Rakousko jako první stát světa mělo od roku 1917 ministerstvo sociálních věcí a ministerstvo veřejného
zdraví. Po skončení války v letech
1919-1921 pobýval s rodinou ve Švýcarsku. Po jistém intermezzu v Maďar15
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sku, kde se snažil obnovit svůj vliv, se
s pomocí anglického krále Jiřího V. dostal na portugalský ostrov Madeira,
kam s manželkou Zitou dorazili 19. 11.
1921; jejich děti za nimi přijely až 2. 2.
1922. Ve vyhnanství tělesně i duševně
vyčerpaný a bez prostředků, v nedožitých pětatřiceti letech, umírá dne
1. dubna 1922, v kruhu své rodiny. Lékař byl povolán teprve 21. března –
– mohl však již jen konstatovat v tehdejší době neléčitelný těžký zápal plic.
Podnět k blahoslavení císaře a českého krále Karla byl podán již v roce
1923 Wilhelmem Miklasem, příštím rakouským prezidentem. Beatifikační řízení bylo zahájeno až v roce 1949 a trvalo více než 50 let. Blahoslaveným jej
prohlásil papež Jan Pavel II. v roce

2004. Mimo jiné řekl, že „nejdůležitějším úkolem křesťana je hledání, rozpoznávání a následování Boží vůle
v každé záležitosti. Křesťanský státník,
císař a král Karel I., přijímal tuto výzvu
každý den. V jeho očích byla válka ‚něčím děsivým‘. Uprostřed vřavy první
světové války se usilovně snažil napomáhat mírové iniciativě mého předchůdce Benedikta XV.“ Anatol France
o něm řekl: „Císař Karel chtěl mír. Byl
jediným slušným mužem, který během
války zastával odpovědnou pozici, ale
neposlouchali ho.“
Tradiční kulturní akcí v Brandýse n. L. a ve Staré Boleslavi je tzv. Audience u císaře Karla I. Svátek bl. Karla
se slaví 21. října.
Karel Štamberg

POUŤ KE SVATÉ BRÁNĚ
Pouť farností a rodin jsme začali plánovat hned po zahájení roku milosrdenství a datum 30. 4. bylo stanoveno dřív, než mu začalo konkurovat biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba. Nakonec jsme termín pouti neměnili
a vzali jsme nového pastýře do svých poutních úmyslů.
Předpověď počasí
slibovala po dlouhé
době krásný a teplý
den, a to se také beze zbytku vyplnilo.
Z Modřan od kostela
Nanebevzetí Panny
Marie se vydalo na
nejdelší pouť 12,7 kilometrů asi šedesát poutníků. K nám
do kostela Panny Marie Královny míru
vstoupili za zpěvu písně Tisíckrát
pozdravujeme tebe… Po krátkém občerstvení a společné modlitbě se průvod více než sta lidí opět vydal na pochod. Vpředu se v nesení poutnického
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kříže střídali hlavně muži. Cesta vedla
nejen ulicemi města, ale také krásnou
rozkvetlou přírodou. Při přecházení
rušnějších ulic nám pomáhali policisté,
kteří měli doprovod a bezpečí poutníků
na starosti. Však také bylo slyšet hlasy,
že je příjemné zakusit takovou ochranu.
U dřevěného, původně provizorního, kostelíka sv. Františka na Habrovce
se připojili další poutníci a po polední
modlitbě jsme vykročili směrem do Michle, kde byla kratší pauza na občerstvení. Pro některé byl kostel Narození
Panny Marie překvapením, protože
v těch končinách ještě nikdy nebyli.
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Proud putujících se opět rozrostl
o zástupce farnosti sv. Anežky a telefonem se ohlásili poutníci z Chodova,
kteří čekali na trase… Zároveň vyrazily
rodiny s nejmenšími dětmi od kostela
sv. Václava v Nuslích, celkem dvacet
dospělých a patnáct dětí, z toho šest
v kočárku. Nejmladšímu poutníčkovi
byl právě týden. Ukázalo se, že děti
během cesty nepotřebují speciální program, vlastní putování jim poskytlo dost
podnětů. Občas bylo potřeba se zastavit a dopřát jim chvilku na dětském hřišti. Poslední úsek pouti vedl rozkvetlými
Havlíčkovými sady. Všichni zdárně
překonali prudké stoupání a Svatou
branou milosrdenství prošel úctyhodný
zástup více než 200 poutníků, který
vzbuzoval pozornost kolemjdoucích.
Ačkoliv se zdálo, že původně plánovaný čas bohoslužby se nepodaří
dodržet, poslední putující dorazili těsně
před půl třetí. Chrámem Nejsvětějšího
Srdce Páně se rozléhal Hymnus Svatého roku milosrdenství, který inspiroval k rozjímání a ke chvále. Hlavní celebrant P. Benedikt Hudema absolvoval
pouť společně s těmi nejmenšími, protože v současné době působí v kostele
sv. Václava v Nuslích. U oltáře nebyl
sám, kromě našeho P. Jiří, který s námi putoval, přišli se svými farníky i další
kněží. Zapojili se také ministranti z různých farností, a tak oslava Božího milosrdenství byla opravdu důstojná a zároveň osobní a živá. Poutní bohoslužby
se účastnilo okolo 450 lidí a jejich skutkem milosrdenství se stala také sbírka
na podporu hospicové péče Cesty domů. Vybralo se celkem 31 091 korun.
Všem, kteří pomohli vytvořit pěkné společenství, patří velký dík.
Jana Šilhavá
6/2016

Než se vydáme na cestu

S křížem v čele

Nad Lesním divadlem
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Habrovka

V Michli už nás bylo hodně

Budějovická

Policejní doprovod zastavoval dopravu

Michelské schody

Billboard: Míříte správným směrem?

Další policista pomáhá a chrání
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Tady to ještě není cíl

Svatá brána u Nejsv. Srdce Páně

Vstup do „Gröbovky“

Čtyři sta padesát poutníků a osm kněží

Fotoreportáž: Jan Šilhavý
6/2016
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JE DŮLEŽITÉ SE SETKÁVAT
Milí farníci, naskytla se nám vzácná příležitost podělit se s vámi o zážitky
z farního výletu rodin do Hoješína.
Po pátečním „špuntu“ na Jižní spojce jsme se konečně ocitli na místě.
Čekalo nás milé přivítání ostatními rodinami a děti loutkový večerníček. Následovalo představování rodin zakončené společnou modlitbou.
Ráno jsme objevili zámeček v plné
kráse i se třemi tamními sestrami
z františkánského řádu. Děti si zahrály
na lovce motýlů a hledaly poklad. Ve
chvíli, kdy měly děti olepené pusy od
vysněného pokladu, dočkali se i rodiče
pokladu v podobě patera Jiřího Kordy,
který pro nás sloužil prosluněnou venkovní mši. Následoval výlet do Žleb,
kde jsme zhlédli ukázku dravců. Večerní oheň s opékáním buřtů a svědectvím o Bohu pro mládež se také zdařil.
Na nedělní mši svaté v Seči ministrovalo nemalé množství dětí z naší
farnosti, některé dokonce poprvé. Posléze jsme se vydali do loutkového

muzea v Chrudimi. Víkend nám připadal dlouhý, jako by to byl celý týden.
Den byl naplněný zábavou, dobrým jídlem, ale hlavně společenstvím. Rádi
bychom poděkovali manželům Koníčkovým, kteří farní víkend s dětmi zorganizovali, i všem zúčastněným. Je
pěkné, když se člověk po každodenním
shonu zastaví a může prožívat Boží
přítomnost a zároveň se seznámit
s novými lidmi.
Často si vzpomínáme na slova našeho branického faráře patera Ptáčka,
který nás před svatbou upozorňoval,
jak je důležité nebýt sami, ale s někým
se „spolčit“. Akorát jsme nad tím mávli
rukou a nevěnovali tomu pozornost. Po
tomto víkendu konečně chápeme, co
měl na mysli. Je krásné sdílet s ostatními radost z Boží přítomnosti. Je důležité se setkávat.
Petr a Terezie Svobodovi

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA V CMŠ STUDÁNKA
Náboženská výchova
je nedílnou součástí pedagogické práce učitelek
v MŠ. Předškolní náboženská výchova rozvíjí
základní lidské schopnosti, jako je radost, úžas,
vděčnost, důvěra, zdravý vztah k sobě
samému i sociální vztahy.
Nepracujeme s dětmi v rámci klasických hodin náboženství. Práce
s tématy náboženské výchovy je průřezová, spojená s liturgickým rokem nebo
s tématy v rámci třídního vzdělávacího
20

programu. Katechezí u dětí předškolního věku se snažíme předat dětem nejen vědomosti, ale motivovat je také
k rozhodnutí se pro víru, k vytvoření živého vztahu s Bohem a k aktivnímu životu v církvi. Pro děti je důležité hledat
správný vzor a nalézt důvěru. A to nejen ve slovech, ale i v prožívání těch,
kdo jsou dětem blízko.
V rámci center aktivit mají děti právo si toto téma volit, ale s náboženskými tématy se nepracuje pouze
v rámci center, ale i v ranním kruhu
nebo v tematických činnostech pro
6/2016
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všechny děti, např. katechetické setkání na Popeleční středu.
Náboženská pedagogika je spojená
i s dalšími programy a tématy, se kterými v MŠ pracujeme, ať už se jedná
o návštěvy kostelů, program s knězem
v MŠ, oslava svátku sv. Františka nebo
spolupráce se zřizovatelem – návštěva
arcibiskupského paláce, návštěva katedrály apod.
Magda Vlčková

VYCHÁZKA ZA VÝHLEDY
Na náměstí Kinských začínala v pondělí 2. května již třetí vycházka s paterem Petrem Šleichem pro účastníky biblických hodin. Sešla se asi třicetičlenná skupina lhoteckých farníků a jedné kolie s „farní příslušností“.
Po křivolakých cestičkách Petřín- K výzdobě věží a interiéru byly použity
ských sadů jsme vystoupali nad budo- pro pravoslaví typické barvy: bílá, zelevu Národopisného muzea k jezírku ná a červená, které v lidovém chápání
s Herkulem, nad nímž je poměrně mo- symbolizují základní křesťanské ctnoshutný vodopád napájený vodou z od- ti: víru, naději a lásku. Dnes kostelík
užívá Rumunská pravovodňovacích štol, které
slavná církev.
svádějí vodu z mnoha
Po krátké prohlídce
pramenů skrytých pod
jsme vyšli k hornímu jepovrchem petřínského
zírku, které zdobí socha
vrchu.
lachtana. Po jedné
Po dalším stoupání
z hlavních cest jsme
jsme byli odměněni poprošli k vyhlídce, odkud
hledem na skutečně
vzácnou památku – cejsme obdivovali krásy
lodřevěný pravoslavný
Starého i Nového Města
kostelík sv. archanděla
i novějších pražských
Michaela. Původně byl
čtvrtí. Průchodem v Hlavybudován ve druhé podové zdi se nám otevřel
Pravoslavný kostelík
lovině 17. století v obci
krásný pohled na Pražsv. archanděla Michaela
Velké Loučky u Mukaský hrad a Malou Stračeva na Ukrajině. V ronu.
ce 1929 byl rozebrán, převezen a znoPočasí nám přálo a viditelnost byla
vu postaven v horní části Kinského za- poměrně dobrá. Zanedlouho jsme měli
hrady. Kostelík má tři věže, z nichž možnost pokochat se dalším výhledem
nejvyšší dosahuje sedmnácti metrů. u restaurace Nebozízek. Prošli jsme
6/2016
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kolem studánky s poetickým názvem
Petřínka k rozcestí, kde nás P. Šleich
upozornil na další nádherný výhled
přes Seminářskou zahradu směrem na
jih a jihovýchod. Kolem sochy Jaroslava Vrchlického jsme prošli na cestu,
pojmenovanou po švédském diplomatu
Raoulu Wallenbergovi, který během
druhé světové války působil v Budapešti a zachránil na sto tisíc maďarských Židů před deportací do vyhlazovacích táborů. V lednu 1945 byl unesen rudoarmějci a zemřel o dva roky
později v některém ze sovětských gulagů.
Cesta nás vedla nad Strahovskou
zahradu, kde se nám otevřel další výhled na Nový Svět, Hrad i Malou Stra-

nu. Zanedlouho jsme prošli bránou
strahovského kláštera. Teplé počasí
způsobilo, že jsme velmi rádi vstoupili
do restaurace Klášterního pivovaru
Strahov. Těšili jsme se zejména na
Svatého Norberta. Jednalo se spíše
o pocit vyprahlosti a žízně po cestě,
než o náhlý projev zbožnosti. Svatý
Norbert tmavý, nebo jantarový – to je
zdejší velmi chutné pivo. Pro většinu
z nás zde vycházka končila, někteří vytrvalci však ještě pokračovali s P. Šleichem přes Nový Svět na Malou Stranu.
Odjížděli jsme domů s pocitem krásně
prožitého odpoledne a večera. Už teď
se těšíme na další vycházku pod vedením P. Šleicha.
Pavel Toepfer

ZNÁTE SEDM HLAVNÍCH HŘÍCHŮ
Mezi sedm hlavních hříchů se počítá: pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Název „hlavní“ je odvozen z latinského caput na
připomínku, že vychází z lidské hlavy. Z naší vlastní hlavy.
Co se za těmito pojmy skrývá, jaké
je či bylo jejich pořadí, o tom máme
většinou povědomí již od dětství.
V médiích ale často slyšíme něco jiného: „Užij si, nevaž se, odvaž se. Hlavně
hodně dobrého jídla a odpočívej, odpočívej. Nějaká věrnost slovu, vztahu?
Ale, dejte pokoj! To je nesmysl! Můžu
si dělat, co chci, bez ohledu na ostatní.
Nějakých sedm hříchů? Co to je?“
Proto pro mne bylo velkým překvapením, když jsem ve vysílání klubu Leonardo Českého rozhlasu slyšel z úst
uznávaných psychiatrů, jako jsou Cyril
Höschl a Radkin Honzák, slova, která
lze do běžné řeči přeložit následujícím
způsobem: „V současné době je již
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jasné, že nezáleží na tom, zda v platnost sedmi hlavních hříchů věříte nebo
ne. Ale nedodržování tohoto doporučení má na vaši psychiku negativní dopad, bez ohledu na to, co si myslí váš
rozum. Od psychiky tak vede cesta
k nemocem a to nejen psychosomatickým.“
Jak rozumné bylo varování starých
církevních otců! Co má společnost ještě pracně znovu objevovat! Plnou verzi
rozhlasového pořadu na téma „Provázanost jednotlivých složek lidského těla
a mysli“ je v archivu stanice Českého
rozhlasu Plus ze dne 17. 4. 2016.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3609734

Milan Šárek
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RŮŽENČIN TAJNÝ RECEPT
V příloze Caritas Katolického týdeníku č. 19 vyšla ukázka z naší
knížky Sestřičky na cestách. Díky tomu se „Sestřičky“ rozeběhly
na všechny strany a jedna se dokonce zatoulala až na Slovensko.
Hned v den, kdy text vy- několika dnech. Nemohla jsem
šel, volala čtenářka až k telefonu, a tak se nadšená čtenářka
z Přestavlk u Olomouce a Ondřejovi, to musela znovu spokojit s Ondřejem.
je kolega, který telefon zvednul, vyprá- Příběhy se jí moc líbily a chtěla by pro
věla, že je bývalá sestra domácí péče. nás něco udělat. Nemohla nám nic dát,
Článek v týdeníku se jí moc líbil a kníž- protože má jen důchod. Prý o tom
ku si okamžitě objednala. Chvíli s On- přemýšlela celý víkend, až nakonec
dřejem bědovali nad cenou poštovné- dostala nápad. Peče vynikající cukroví.
ho, až se dohodli, že paní Růžena Recept sama vymyslela a nikomu ho
zaplatí knihu převodem na náš účet. neprozradila. Cukroví miluje celá vesPoštovné je potom výrazně nižší. nice, peče ho i na všechny akce farnosti. Nemá dceru
Uběhly necelé tři hoa snachám recept nediny a budoucí čteprozradí. Ondřej postup
nářka znovu telefonopečlivě zapsal a já se
vala. Sdělila kolegovi,
stala hrdou dědičkou
že hned prvním autoRůženčina tajného rebusem odjela do měsceptu. Paní Růžena ani
ta, aby poslala peníznetuší, jak moc mě svou
ky. Knihy se nemohla
laskavostí potěšila.
dočkat a prosila, ať ji
Knížku Sestřičky na
pošleme obratem po
připsání
finanční
cestách si můžete koučástky na náš účet.
pit přímo u vás v kosteBývalá sestřička nám
le. Často se setkávám
byla sympatická, a tak Pečovatel v divadelní scéně s tím, že se lidé tématu
jsme jí zásilku poslali
stáří a nemoci vyhýbají.
na Benefičním večeru
ještě ten večer. OnDříve, či později je
dřej mě přesvědčil, abych jí do knížky s ním ale konfrontován každý z nás.
napsala věnování.
Mnozí potom zoufale hledají pomoc
Další den volaly Přestavlky hned po a nevědí, jak se v obtížné situaci orienránu. Paní Růžena nám děkovala, že tovat. Psala jsem knížku hlavně proto,
jsme jí knížku poslali tak rychle. Právě abych ukázala, jaké naše služby jsou.
ji dostala od pošťačky a už se těšila, Příběhy jsou úmyslně krátké a prosté.
jak si počte. Ondřej se smál, že bude Mají potěšit a současně nasměrovat.
telefonovat znovu, jen co zjistí, že má Koupí knížky podpoříte naši charitu.
na první stránce věnování. Ale to se A když se vám příběhy budou líbit, domýlil. Telefonní číslo z Přestavlk se na poručte je svým přátelům a blízkým.
monitoru naší ústředny objevilo až po Budeme vám za to vděčni. Eva Černá
6/2016
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PLÁNUJEME
1. 7.– 31. 8. – prázdninový provoz
20.–31. 7. – Světové dny mládeže –
– Krakov 2016, setkání s papežem
Františkem; více na internetových
stránkách krakov2016.signaly.cz
28. 7., 28. 8. – modlitba za národ,
Svatováclavská kaple chrámu sv. Víta
v 16.15

7.–20. 8. – letní chaloupka – Stařeč
u Třebíče je určena pro děti, které vyšly
z 1. třídy ZŠ do 15 let. Ostatní informace najdete v přihlášce na webu lhoteckafarnost.cz
20. 11. – farní akademie na téma Rozumět internetovým dětem

Z DENÍKU GABRIELY BOSSIOVÉ
„Každý den se sama sebe ptej, zda jsi pokročila a o kolik jsi pokročila na cestě
důvěrnosti se svým Bohem. Dívej se na svá rána a večery – namáhala se tvá vůle? Bdi nad svou lehkomyslností. Probuď se z letargie a pokorně a láskyplně zaměř svůj vnitřní úsměv na tři Osoby Trojice. Láska tě má udržovat při životě
v každé době. Usiluj o to, aby mě tato tvá láska utěšila za lásky hříšné. Přemýšlej,
zda mé oči upřené na tebe mají důvod být hrdé na tvou věrnou lásku. Mohu si
myslet, že má láska má přednost přede vším? Opravdu? Tvůj každodenní život ať
je jako zrní rozemleté pro mě. Opravdu to chceš?“
„Ano, Pane, daruj mi milost udělat z mého života prach, do nějž se otiskují tvé
kroky.“
„Lidé mě v tobě rozeznají, budeš-li žít v důvěrnosti, kterou po tobě žádám
a která je nade všechny pozemské důvěrnosti. A tak jako v přátelství ten slabší
upírá zrak na přednosti silnějšího, až se do nich jakoby obleče, utvoří se v tobě
podobnost s Bohem, která je výsledkem tvé kontemplace. Nepouštěj se tedy do
ničeho beze mě. Nezapomínej na čistotu úmyslu – máš sloužit, milovat a těšit
pouze mě: buď přímo, nebo skrze bližního“… (s. 196)
„Jak málo je těch, kteří žijí ve mně, Živém, kteří milují mou lásku, která je jejich
jediným cílem.“
Gabriela Bossiová: On a já. Karmelitánské nakl. 2015.
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