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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

MODLITBA POUTNÍKA
Začal podzim, blíží se zima. Dou- hrával a já na něj při tom vzpomínám.
fám, že jste spokojeni s uplynulým ja- Z tenisu jsem to bral pěšky přes Strorem a létem. Mne moc potěšily. Poved- movku a na výtoňské náplavce jsem si
lo se mi navštívit Národní park České pak dal italskou zmrzlinu. Člověk může
Švýcarsko, kochal jsem se výhledy prožít krásný odpočinek i v Praze, aniž
z Pravčické brány a tím, že neslyším by létal do dalekých krajů.
ani nevidím žádná auta. Víte, že přes
Když chodím po světě – a měl bych
Děčín a Pravčickou bránu vede dálko- chodit víc, také se při tom modlím. Svavá značená turistická trasa E3, po které tý Pavel i Ježíš nás přece vybízejí,
se dá dojít až k svatému Jakubovi do abychom se modlili bez ustání (srov.
Santiaga de Compostela?
1Sol 5,17 a Lk 18,1-8). Nejde o to,
Podobně chodím na procházky po abychom pořád mysleli jenom na JežíPetříně a starou Prahou a někdy s se- še. Spíš o to, abychom si ho připomíbou beru přátele, třeba z našeho spo- nali, pamatovali na něj a věděli o Boží
lečenství biblických večerů na Lhotce. lásce k člověku.
Začátkem října se nám povedlo být za
Za studentských let jsem se naučil
úsvitu a ranních červánků na Karlově spojovat jméno Ježíš s nádechem
mostě, pak jsme stoupali po liduprázd- a výdechem. To jméno má dvě slabiky:
ných Zámeckých schodech k soše sva- Je-žíš. Na první slabiku se nadechnu,
tého Filipa Neriho a navštívili jsme i so- na druhou vydechnu. Je to opravdu
chu Panny Marie
skvělá pomůcka.
z Exilu, skrytou
Protože dýchám
na nádherné vystále, čas od
hlídce
poblíž
času se mi vynoStrahovského
ří jméno Ježíš.
kláštera.
A tak ho chvíli
V dubnu jsem
opakuji, abych
také chodil jako
ho nosil v srdci
divák na krásný
a něco se od něj
tenisový turnaj
naučil.
do Bubenče. Můj
+ P. Petr Šleich
táta kdysi tenis
Matka Tereza na lhotecké křížové cestě
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ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
Pastorační rada zasedala pátého
října. Začátek školního roku, až na
zmatky ohledně termínů setkávání jednotlivých skupin mládežníků, se zvládl
dobře, zdařil se též výlet pro rodiny. Do
hodin náboženství pro předškoláky
a první stupeň nastoupilo sedmdesát
dětí, z toho se patnáct začalo připravovat na první svaté přijímání. Počet
mládežníků odhaduji tak do třiceti. Informoval jsem radní o zářijové vizitaci
pana biskupa Malého v CMŠ Studánka. Otevřeli jsme během ní otázku financování školky ve světle strategie
arcibiskupství vůči církevním školským
zařízením. Obě rady farnosti se budou
zamýšlet nad našimi možnostmi finanční podpory školky. Na radě dále
proběhla stará známá diskuze ohledně
neochoty mnohých pomoci s distribucí
dopisu sousedům. Připomínám, že třikrát do roka doručujeme tisícovce sousedů dopis, ve kterém je zveme mezi
nás, na různé programy a setkání. Pokud byste si troufli nám příště pomoci,

prosím kontaktujte mě nebo Petra
Křížka.
Čas jsme věnovali také věcem budoucím. Již tradiční setkání nejen muzikantů se tentokrát uskuteční přímo na
svátek svaté Cecílie. Dále jsme řešili
adventní a vánoční program. Betlémy
na základě doporučení pana kardinála
zpřístupníme již před Štědrým dnem,
letos odpoledne 22. prosince. Samozřejmě Ježíšek se tam objeví až na
Vánoce. Proto stavění stromků a betlémů bude ve středu 21. Stále hledáme
lidi do skupinky farních fotografů, kteří
by zajišťovali fotografování při některých slavnostech. Požadavkem je znalost liturgických zvyklostí, vlastnění odpovídající techniky a vysoká úroveň
focení a zpracování. Veliké díky Prokopu Jirsovi za výběr a instalaci dvou
nových počítačů do farní kanceláře. Ty
původní už nestíhaly, přeci jenom čekat desítky sekund na otevření i obyčejného textového souboru bylo již
značně ubíjející.
P. Jiří Korda

ZRUŠENÍ PEVNÉ LINKY
Díky mobilním telefonům a možnostem mít k dispozici mnohem rychlejší
internet, než jaký nám umožňuje pevná
linka, ztrácí její vlastnění opodstatnění.
Proto je od 11. listopadu zrušena. Prosím kontaktujte nás na mobily nebo

mailem. Připomínám kontakty na nás.
Farář Jiří Korda: jmkorda@seznam.cz,
725 797 561, farní vikář (kaplan) Petr
Šleich: 605 227 727, pastorační referentka sr. Bernarda Lacinová: 605 760
307.
P. Jiří Korda

FRANTIŠEK MARTINEK DOMA
Vyřizuji veliké díky všem, kdo jste
podporovali našeho jáhna Františka
v situaci nenadálé a přitom tak závažné
nemoci. Je to takový malý zázrak, že
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měsíc po této příhodě je v domácím
ošetřování, schopen i chůze. V prvních
dnech jsme měli pochybnosti, zda se
vůbec probudí z umělého spánku,
11/2016
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a teď s ním může člověk zase normálně komunikovat. Prosím i nadále na něj
i na všechny naše drahé nemocné pa-

matujte a nebojte se, pokud víte o někom nemohoucím, mu zprostředkovat
naši návštěvu.
P. Jiří Korda

ABRAHÁMOVINY PATERA STANISLAVA
V den, kdy si
připomínáme jak
posvěcení slovutných
římských
bazilik svatých
Petra a Pavla, tak
otevření Národního divadla, tedy
18. listopadu, slaví také náš pater Stanislav Přibyl, přesněji doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. Píšu
„náš“, protože i když už od jeho kaplanských let na Lhotce uplynula pěkná
řádka let, stále se s ním zhruba jednou

za dva týdny setkáváme během úterní
mše svaté. Nyní působí při kostele Nanebevzetí Panny Marie na Karlově, ale
hlavně má mnoho povinností na akademické půdě. O tom ale víc pohovoří
v exkluzivním rozhovoru, který přineseme v některém příštím Věstníku.
Milý kolego, drahý Stanislave, při
příležitosti Tvých padesátin díky za
Tvou službu, za dar Tvého humoru
a nasazení pro posvátné vědy! Kéž Tě
Pán i nadále při zdravém rozumu zachovati ráčí a provází Tě svou ochranou!
spolubratr Jiří

KRÁTCE
● Za uplynulé období byla pokřtěna
Monika Ema Grecová.
● Rozloučili jsme se s Lukášem
Svobodou, Josefem Šlemendou, Marií
Brejlovou a Karlem Kubíčkem.
● Počet dětí, které navštěvují výuku
náboženství, oproti loňskému roku
vzrostl o víc než deset. Skupinu Veroniky Koběrské navštěvuje dvanáct
školkáčků, P. Petr vede dvanáct prvňáků, sr. Bernarda má ve skupince 2.–3.
tříd třináct dětí a Jarmila Klingerová
4.–5. tř. šestnáct dětí. Na první svaté
přijímání se s Terezií Křížkovou připravuje patnáct dětí.

11/2016

● Upozorňujeme, že v neděli 13. 11.,
kdy budeme slavit posvěcení chrámu,
zazní při večerní mši svaté v 18.30
Truvérská mše Petra Ebena. Provede ji
pěvecký sbor Josef z Malostranského
gymnázia.
● Žehnání adventních věnců bude
probíhat při bohoslužbách první neděle
adventní 27. listopadu (včetně sobotní
večerní vigilie).
● Příští zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti se koná
9. listopadu od 20.00. Tentýž den dopoledne proběhne v naší farnosti vizitace okrskového vikáře patera Josefa
Pecinovského.
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TÁTA, DĚDA, JÁHEN A NYNÍ I PATER
Pod tímto titulkem vyšel v Katolickém týdeníku 2016/25 článek, ve kterém Jiří Macháně představuje novokněze Štěpána Fabera. Známe ho jako trvalého
jáhna z pontifikálních mší v pražské katedrále. Kněžské svěcení přijal 26. 6.
2016 a přijde s námi oslavit letošní výročí posvěcení našeho kostela.
„Kněžské svěcení vdovce s dětmi
a vnoučaty nezažíváme každý den, ale
nejedná se o nic vybočujícího z pravidel,“ říká církevní právnička Martina
Vintrová.

Štěpán Faber má tři děti, dvanáct
vnoučat a loni pochoval manželku.
S nápadem, aby přijal kněžské svěcení, přišel P. Vojtěch Eliáš,
který má v pražské arcidiecézi na starosti špitální
duchovenskou činnost.
Sám Štěpán Faber uvedl,
že hlavním důvodem, proč
se rozhodl přijmout kněžské svěcení, je jeho služba
pacientům v motolské nemocnici, kde působí jako
nemocniční kaplan. „Když
přijdu k pacientům, kteří mi
svěří svůj životní příběh,
a zjistím, že měli něco společného s katolickou vírou,
tak navrhnu, že jim zavolám kněze, aby jim udělil
svátost smíření. Oni to ale
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často uzavřou tím, že nikomu dalšímu
nic říkat nebudou…“
Cesta k jáhenství
Na vojně v šedesátých letech prošel
vnitřní konverzí, začal se věnovat obrozenému skautingu a po jeho násilném ukončení komunisty se rozhodl
učit náboženství. „Měli jsme vlastní děti, které to potřebovaly, a také okruh
vrstevníků a přátel, kteří měli potomky
ve stejném věku, a tak jsme nakonec
dali dohromady skupinu 45 dětí, které
začaly mít všetečné otázky. A já zjistil,
že na všechny neumím odpovídat,“
vzpomíná Štěpán Faber.
V té době měli salesiáni otevřenou
tzv. malou teologii, ilegální vzdělávací
program. Ve studiu pokračoval i později

Z kněžského svěcení
Foto Roman Albrecht/ člověk a víra
11/2016
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s adepty kněžství. Už tehdy přišla první
nabídka jáhenského svěcení. „Probral
jsem to se ženou, a když už se k tomu
schylovalo, mělo to být v roce 1984
v Berlíně, tak jsem si říkal: ,Měl bych
mít souhlas svého ordináře.‘ Šel jsem
tedy za arcibiskupem Tomáškem. Koukal na mě jako skrz sklo a nakonec mi
dal studenou sprchu: ,Já vám to nedoporučuju,‘“ popisuje Štěpán Faber.
Přijal rozhodnutí biskupa a myslel
si, že jáhenství není jeho životní cestou, a věnoval se dál své profesi a výuce náboženství. Časem se ukázalo, že
to byla skvělá Boží režie. „Děti mezitím
o devět let vyrostly, rodina se stabilizovala a přišla druhá příležitost,“ popisuje
nemocniční kaplan.
Těsně před pádem komunismu začal Štěpán Faber na arcibiskupství budovat stavební odbor. Když pak přišel
do Prahy arcibiskup Vlk, zeptal se ho,
jak je to s jeho jáhenstvím. Odpověděl
mu, že se už jednou dal biskupovi
k dispozici. Pražský primas si zjistil,
zda má splněné podmínky včetně
vzdělání na fakultě, vysvětil jej a povolal k jáhenské službě v katedrále.

Odesílat do Boží náruče
„Jsem zastáncem trvalého jáhenství, je to specifická služba lidem v jakékoliv tíživé situaci. Jáhen je pomocník biskupa ve službě lásky,“ popisuje
svou dosavadní roli Štěpán Faber. Na
druhou stranu právě ve své současné
pozici nemocničního kaplana si je vědom limitů, které jako jáhen má. „Jsme
tu pro lidi, kteří umírají, nacházejí se
v nějaké úzkosti, strachu a existenciální krizi. Mohu jim mnohem lépe posloužit, když budu moci nabídnout svátost nemocných a smíření.“ Přiznává,
že když jim je poskytnout nemohl, prožíval často velký smutek. „Musel jsem
si do neznámé v rovnici dosadit Boží
milosrdenství a toho člověka mu
s modlitbou odevzdat. Teď snad budu
mít vnitřní klid, že jsem udělal vše, co
církev může nabídnout a co je v našich
lidských možnostech,“ uvedl Štěpán
Faber ještě před svým svěcením.
Zdroj: Jiří Macháně: Táta, děda, jáhen a nyní pater, Katolický týdeník
2016/26, zkráceno jš

BAREVNÉ OBRAZY TOMÁŠOVY TCHYNĚ
Marie Weberová – MADZEJKA si
vás dovoluje pozvat na výstavu nazvanou „Barevné obrazy Tomášovy tchyně“, 5.–27. listopadu 2016 v našem
kostele Panny Marie Královny míru,
v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně. Vernisáž se uskuteční 5. 11. 2016 v 18.30.
Výstava bude přístupná hodinu před
bohoslužbami, eventuálně po dohodě
s autorkou.
www.madzejka.cz
www.lhoteckafarnost.cz
11/2016
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KARDINÁL KAŠPAR A LHOTKA
Úsilí našich předků postavit na Lhotce kostel žehnal kardinál Karel Kašpar
a sám jej také vysvětil. V archivu farnosti o něm najdeme několik zmínek.
Kardinál Karel
Kašpar (1870–1941)
byl 32. pražským
arcibiskupem. Jeho
prarodiče pocházeli
z Chválenic u Plzně.
Narodil se v Mirošově u Rokycan. Tři roky byl kaplanem v Římě, také kaplanem u sv. Mikuláše v Praze, kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta,
v roce 1935 ho papež Pius XI. jmeno-

zavítal na staveniště nového kostela
kardinál Karel Kašpar. Byl uveden do
prozatímní kaple, kde se pomodlil a přítomným udělil svaté požehnání. Jednatel Spolku pan Ivan Tůma mu odevzdal
kopii sochy P. Marie z Mariánského
sloupu...
30. 4. 1937 také zavítal do Masarykových domovů (dnešní Krčská nemocnice), kde odsloužil mši sv. pro
chovance a asi 300 jich přistoupilo ke
sv. přijímání...

Kardinál Karel Kašpar na Lhotce v listopadu 1937
val kardinálem. Zemřel za druhé světové války 21. 4. 1941 a je pochován
v katedrále sv. Víta.
Vybrala jsem z našeho lhoteckého
archivu:
Polední Lidové noviny 1. 4. 1937
Na pozvání Spolku pro postavení
kostela Královny míru v Praze-Lhotce
6

31. 5. 1937 byl posvěcen pozemek
a příštího dne zahájen výkop základů.
13. června byly vysvěceny nové základy a 6. listopadu byl kostel úředně zkolaudován, téhož dne byl vysvěcen zvon
sanktusový, sv. František.
Dne 7. 11. 1937, první neděli po
devatenáctém výročí stržení Marián11/2016
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Požehnání kardinála Kašpara ke stavbě kostela
ského sloupu, byl nový kostel P. Marie
Královny míru v Praze-Lhotce Jeho
Eminencí nejdůstojnějším panem kardinálem dr. Karlem Kašparem vysvěcen…
Jako dítě jsem jezdila ke své babičce právě do Chválenic. Je tam pěkný
barokní kostel sv. Martina, stavba Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Babička
měla krásný soprán – dar od Boha.
Zpívala Bohu a lidem v kostele, na

svatbách, pohřbech. Kdykoliv slyším
v kostelích zpívat písně Ave Maria, Panis Angelicus apod., v duchu slyším
hlas své milované babičky. Ta mě také
seznamovala s historií našeho kostela,
který se stal součástí mého života. Náš
kostel P. Marie Královny míru je ojedinělý svým zasvěcením. Važme si toho
a prosme P. Marii za mír a pokoj, které
jsou zvláště v dnešním rozjitřeném světě tolik potřeba. Ave Maria.
Eva Kocmanová

Náš kostel z pohlednice z roku 1937
11/2016
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GODZONE – VEČER PLNÝ CHVAL
Tým slovenského evangelizačního projektu Godzone se připravuje na šestidenní turné, tentokrát pod názvem NOVÝ LEVEL. V listopadu tohoto roku
14.–19. 11. navštíví slovenská města Poprad, Košice, Žilinu, Banskou Bystricu, Bratislavu a 19. 11. 2016 také hlavní město České republiky – Prahu.
Jedná se vždy o jeden večer plný
chval, hudby, svědectví, vyučování
a dalšího programu. Hlavním cílem
projektu je přinášet probuzení, sjednocení a povzbuzení způsobem, který
je moderní a atraktivní pro
dnešní generaci. Projekt
Godzone vznikl v roce 2010 po prvním
úspěšném turné s názvem Enter the
Godzone. Zaštiťuje ho Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho
předseda, katolický kněz PhDr. ThDr.
Ján Buc, PhD. Ve své činnosti se věnuje hlavně mladým lidem na celém Slovensku a také v České republice pro-

střednictvím animátorské školy Godzone school, misijních výjezdů nebo
Godzone konference.
Loňského ročníku se zúčastnilo 19 000 lidí. Organizátoři očekávají, že letošní
účast
překročí
dvacetitisícovou
hranici.
Celé letošní turné bude realizované díky pomoci téměř 300 dobrovolníků. Více než dvouhodinové koncerty na zimních stadionech a ve sportovních
halách budou zadarmo. Veškeré informace můžete sledovat na webu turné
www.tour.godzone.sk.
Marek Šrank

UŽITEČNÉ APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY
Kdo máte tzv. chytrý mobilní telefon, upozorňujeme na užitečné aplikace.
Kancionál je elektronickou kopií zpěvníku českých
a moravských diecézí.
Misál obsahuje mešní
formuláře, biblická čtení aj.
Odpovědi ke mši svaté jsou
v několika jazycích.
Breviář, denní modlitba
církve bez nutnosti někdy
složitého listování v knize.
Tyto tři aplikace si můžete
stáhnout na stránkách liturgie.cz:
http://www.liturgie.cz/liturgic
ke-knihy-ke-stazeni/.
Další užitečnou aplikací
je And Bible pro systém
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Android. Kromě českého ekumenického překladu si můžete nainstalovat až
50 dalších překladů, porovnávat, psát
poznámky, vkládat záložky. Tato bible
neobsahuje deuterokanonické knihy.
https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=net.bible.android.activity&hl=cs.
Kdo máte v mobilu čtečku QR kódů,
nastavte ji na tyto QR kódy.
(red.)
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – LISTOPAD 2016
ÚTERÝ
1. 11.
9.15–11.00
9.15
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA
2. 11.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.30
19.15–20.15

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Ministrantská schůzka
Mše svatá
Nejmladší společenství mládeže

ČTVRTEK
8.00
8.45
9.30
17.30
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Dětská schola s Pavlou
Příprava dospělých na křest

3. 11.

PÁTEK
4. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Památka sv. Karla Boromejského. První pátek v měsíci
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.15
17.00
18.00
18.30

5. 11.

První sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní
Vernisáž výstavy M. Weberové

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

6. 11.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
7. 11.
8.00
18.30–20.00
18.45–20.00
20.00
11/2016

Mše svatá
Společenství Alfa plus
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců
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ÚTERÝ
8. 11.
9.15–11.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
9. 11.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.00
20.00

Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Setkání prostředního společenství mládeže
Zasedání PRF s vizitací okrskového vikáře

ČTVRTEK 10. 11.
8.00
8.45
15.00
17.30
19.00
20.00

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Dětská schola s Pavlou
Biblické setkání
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
11. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Památka sv. Martina, biskupa
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00
17.45

12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00

13. 11.

SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU
Mše svatá
Mše svatá, celebruje P. Štěpán Faber, bývalý katedrální jáhen, nyní novokněz
Posvícenské sdílení
Mše svatá, Truvérská mše Petra Ebena, provede pěvecký
sbor Malostranského gymnázia – Josef

10.00
po mši sv.
18.30
PONDĚLÍ 14. 11.
8.00
18.45–20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže

ÚTERÝ
15. 11.
9.15–11.00
18.30
20.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

10
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STŘEDA
16. 11.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici

ČTVRTEK 17. 11.
8.00
8.45
20.00

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Mše svatá
Úklid kostela
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
18. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

19. 11.

Vigilie slavnosti Krista Krále
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00

20. 11.

18.30

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: Porozumět internetovým dětem. Salesiánské mediální centrum
Mše svatá

PONDĚLÍ 21. 11.
8.00
18.30–20.00
18.45–20.00
20.00

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Mše svatá
Společenství Alfa plus
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
22. 11.
9.15–11.00
18.30
19.30

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Přátelské posezení (nejen) muzikantů naší farnosti

STŘEDA
23. 11.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Setkání prostředního společenství mládeže

začátek již v 16.00 !

11/2016
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8.00
8.45
15.00
17.30
19.00
20.00
20.00

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Dětská schola s Pavlou
Biblické setkání
Modlitba Taizé
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
25. 11.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 26. 11.
katedrála 16.30
17.00
19.00–20.30

Přijetí do katechumenátu
Mše svatá, žehnání adventních věnců
Zkouška hudebníků na mši upravenou pro děti

ČTVRTEK 24. 11.

NEDĚLE
8.00

27. 11.

18.30

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

PONDĚLÍ 28. 11.
8.00
18.45–20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže

ÚTERÝ
29. 11.
9.15–11.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
30. 11.
8.00
8.40–9.10
15.00
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
20.00

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Nejmladší společenství mládeže
Zasedání PRF

10.00

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie, stačí o ně
přede mší svatou požádat v sakristii.
12
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FARNÍ AKADEMIE

FARNÍ AKADEMIE S KNIHOVNICÍ
Na říjnové Farní akademii, která se konala v neděli 9. 10. 2016, přednášela
paní Bc. Ludmila Křivancová na téma Deprese z pohledu pacientky. Současně představila své dvě knížky Papiňák a Mixér, ve kterých formou krátkých povídek určených „pro potěchu duše“ čerpala přednášející z vlastních
životních zkušeností.
Prakticky
celá
přednáška,
kromě
četby ukázek z výše
zmíněných
knížek,
měla velice osobní
ráz, neboť přednášející vyprávěla vlastní
příběh a hovořila výhradně o svých
zkušenostech s projevy deprese jako
takové, která následně, v jakési druhé
fázi, přecházela zpravidla do stadia
mánie. Rozdíl mezi těmito dvěma fázemi je v zásadě v tom, že
člověk postižený různými
stupni deprese o tom ví
a dříve či později je mu jasné, že s tím musí něco dělat
– léčit se. Zatímco v případě
druhé fáze tuto formu obrany vědomě nehledá a hodně záleží na jeho okolí
a v neposlední řadě na
vlastních zkušenostech, neboť – a to je pro deprese
obecně charakteristické –
onemocnění se po vyléčení rádo vrací.
Je důležité pokud možno co nejdříve
vyhledat psychiatra, prostě lékařskou
pomoc a ihned brát léky, a to už i proto,
že antidepresiva „zabírají“ poměrně
pozdě, za 4–6 týdnů. Dále podrobit se
psychoterapeutickému léčení a v neposlední řadě – zvláště je-li pacient
nábožensky založen – hledat také duchovní pomoc, včetně formy „pomazání
nemocných“. Je třeba hledat také ko11/2016

řeny svých problémů. Je to velká
zkouška víry, protože člověk je náchylný k obviňování Boha. Pak je velmi důležité Boha přijímat jako milosrdného
Otce, je třeba být vůči němu svobodný
– není záhodno se křečovitě držet
všech povinností platných pro zdravé
lidi.
Přednášející se s touto nemocí prvně setkala již ve svých sedmnácti letech – musela se smířit s tím, že strávila čtyři týdny v léčebně v Kosmonosech
a pak měsíc v Nové Pace.
Při hospitalizaci lékaři zkoušejí léky, neboť jejich účinek
je individuální – postupně se
ovšem její stav zlepšil natolik, že mohla pokračovat ve
studiu (odmaturovala prakticky na výbornou) a pokračovala ve studiu na teologické fakultě. Vdala se.
Nemoc se však asi po patnácti letech vrátila a následoval opět cyklus léčebných
pobytů, kdy jí velmi pomohla jedna lékařka ze Slovenska. V současné době
již asi čtyři roky ji nemoc neatakovala,
a může se tak věnovat normální práci,
manželovi a sepisování svých zkušeností a poznatků. I nadále pečlivě dodržuje rady a doporučení lékařů.
V průběhu diskuse byla položena
řada otázek, ze kterých bylo patrné, že
mezi posluchači byli i tací, kteří se
s touto nemocí buď osobně, nebo v ro13
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dině setkali. Do diskuze se díky svému
lékařskému vzdělání zapojil i pater
Korda. Otázky se týkaly např. toho, jak
se projevuje začátek nemoci a kdy je
třeba se již jít léčit, jak to snášel manžel, zda ve fázi deprese jsou bolesti
(odpověď zněla, že je to individuální,
mohou se vyskytnout bolesti hlavy,
zad, žaludku apod., ale nemusí, což byl
případ přednášející).
Na závěr přečetla paní Bc. Křivancová celkem čtyři povídky z výše zmíněných knížek, např. Pyžamový den

(neboli den jen pro sebe, je dobré realizovat jednou za měsíc až za šest týdnů); Stíhačky (je míněno stíhačky farářů); O sebevraždách (ty jsou nejčastěji
důsledkem nemoci, je třeba mít okolo
sebe milující blízké); O přátelství (to je
nejdůležitější v životě; přítel je ten, který o vás všechno ví, a přesto vás má
stále rád). Knížky bylo možné si po
přednášce zakoupit a budou k zakoupení i během našeho pravidelného adventního prodeje knih.
Karel Štamberg

VÝCHOVA DĚTÍ VE VÍŘE
Na přednášku s následnou diskusí zve Pastorační středisko – Centrum pro rodinu. Do sálu Sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích v sobotu 12. listopadu od 15.00
do 17.00 zveme rodiče, kteří si nevědí rady s dětmi v kostele. A také mladé manžele, kteří by chtěli vést děti k Bohu, jak se tomu zavázali při svatbě a křtu svých
dětí. Přednášet bude katechetka z farnosti sv. Anežky české na Spořilově Ing.
Klára Kudrnová. Přihlášky na cpr@apha.cz.
(jš)
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REPORTÁŽ PSANÁ NA PROCHÁZCE
Rádi bychom se podělili o zážitky z výletu pro rodiny s dětmi, který proběhl
2. října pod osvědčeným vedením Martina Koníčka.

Výlet byl spojen s oslavou nadcházejícího svátku sv. Františka z Assisi,
zakladatele řádu menších bratří. Děti
se dozvěděly mimo jiné o známé legendě, ve které se praví, že když se
sv. František vzdal bohatství a začal
kázat chudobu, tak nenalezl posluchače mezi lidmi. Proto odešel do lesa
a kázal lesní zvěři, která mu pozorně
naslouchala. Jak by to asi dopadlo
dnes, že? Pro kladný vztah ke zvířátkům se stal František jejich patronem.
Proto i úkolem dne bylo hledat a spočítat všechna zvířátka, která jsme cestou
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potkali. Ale to trochu předbíháme, výlet
totiž začal už dříve, a to bohoslužbou
v Komunitním centru Matky Terezy na
Hájích. Naše rodina byla v tomto moderním svatostánku z roku 2007 poprvé, proto nás velmi mile překvapilo
nejenom pozoruhodné prostředí
a atmosféra, ale také skvělý dětský
sbor a v neposlední řadě osobnost
P. Michala Prívary.
Po mši jsme vyrazili na výlet do Milíčovského lesa po okružní naučné
stezce. Trasa byla bez problémů
schůdná i pro kočárky a měřila okolo
5 km. Na trase bylo několik dětských
hřišť, altány a lavičky. Děti tedy měly
spoustu možností, jak vybít přebytečnou energii, a dospělí energii načerpat.
Na zvířátka došlo hlavně v závěru
u rybníka a u ohrad jízdní skupiny
městské policie, kde chovají nejen
krásné koně! Občasný deštík nám dojmy nijak nepokazil! Děkujeme, Martine!
Manželé Jeriovi
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POVÍDÁNÍ SE SPORTEM
Projekt „Povídání se
sportem“ jsme zahájili
v říjnu 2015. Realizujeme
jej formou návštěv významných
sportovců
v naší školce. Když se
děti setkají s úspěšným
sportovcem „naživo“, je
to pro ně zcela jiný zážitek a může být
velkou motivací se sportem začít. Nejen s tím daným odvětvím, ale se sportem vůbec. Cílem tohoto projektu je
představit dětem různá sportovní odvětví, aby se o daných sportech
dozvěděly víc. Aby si mohly udělat
představu, jaké sporty existují, a aby si
mohly daný sport i vyzkoušet a zacvičit
si. Takže se nejedná jenom o povídání,
ale hlavně o samotné cvičení. Považujeme za důležité děti seznamovat se
sportem už v útlém věku. Sport může
život člověka velmi obohatit, ať už se
mu věnuje rekreačně nebo profesionálně. Chceme, aby si vyzkoušely pocit
úspěchu, že se jim povedlo odpálit míč,
dát gól nebo trefit puk. Děti si už vy-
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zkoušely kromě fotbalu a hokeje např.
i karate a také první taneční kroky. Seznámili jsme je se sportovní střelbou,
vyzkoušely si pádlování v kajaku. Atle-

tické odpoledne s panem Bugárem
v září 2016 bylo zatím vrcholem našich
setkání. Děti prošly společně s panem
Bugárem tři atletické disciplíny. Samozřejmě zahájily hodem diskem, kde si
vyzkoušely i správnou techniku hodu.
Poté následoval běh přes překážky
a tuto disciplínu vystřídal hod oštěpem.
Děti si ještě mohly vyzkoušet skok do
dálky. Setkání si užili i rodiče, kteří se
k nám v průběhu připojili. Ti si s panem
Bugárem zavzpomínali na olympiády
a další atletické závody.
Projektu se doposud zúčastnili:
Viktor Ujčík – trojnásobný mistr světa
v ledním hokeji,
Amálie Hilgertová – juniorská mistryně světa v kanoistice,
Lenka Marušková – olympijské stříbro
ve sportovní střelbě,
Karel Kesl – mistr světa v karate,
Jana Mirjam Křížková – taneční skupina YALLA,
11/2016
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FC Tempo Praha – návštěva dětí ve
fotbalovém klubu, sportovní dopoledne,
Dostihy Chuchle – návštěva dostihového odpoledne v Chuchli, předávání
poháru,

Imrich Bugár – mistr světa, olympijské
stříbro v hodu diskem.
Sylva Hurajtová

Návštěva Imricha Bugára ve Studánce

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V pátek 11. listopadu proběhne na zahradě Církevní
mateřské školky Studánka tradiční Svatomartinský lampionový průvod. Akce začíná v 15.30 společnými tvořivými aktivitami a přípravami průvodu. Hlavní program vypukne až
po setmění, kdy vystoupí Loutky bez Hranic se svou komorní stínohrou, a po představení se vydáme na lampionový průvod po okolí.
Srdečně zveme!
Martin Peroutka,
za OS Studánka

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.)
11/2016
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AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY
Akademie nejen pro seniory vznikla
v samotných začátcích Pastoračního
střediska. Nesupluje setkávání seniorů

smíření a účasti na mši svaté. A dále
výlety, kdy navštěvujeme zajímavá,
často ne až tak snadno dostupná místa
v Praze (např. Arcibiskupský
palác, Arcibiskupský seminář,
Klášter komunity Venio na Bílé
Hoře,
klášterní
knihovnu
u františkánů apod.), i různá
jiná, nejen v pražské arcidiecézi. Letos to byl např. zámek v Bečově se vzácným
relikviářem sv. Maura, premonstrátský klášter v Teplé
a trapistický klášter v Novém
Dvoře.
Na přednášky se nemusíte
předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), stačí jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.
Erika Kroupová

ve farnostech, spíše si klade za cíl populární vzdělávání a všeobecný rozhled v teologických oborech, religionistice, biblistice, liturgice, ale také
v historii, umění apod. Setkání
se konají pravidelně každou
2. a 4. středu v měsíci
v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4,
Praha 6–Dejvice) vždy od 9.30
do 11.00 hodin. Na asi hodinovou přednášku navazuje diskuze k danému tématu.
Do programu Akademie
patří v adventní a postní době
duchovní obnovy, které vedle
krátkých zamyšlení nabízejí
možnost přistoupit ke svátosti
Lhotecké farnice ve „školních“ lavicích

PROGRAM LISTOPAD – PROSINEC 2016:
9. listopad – P. Ondřej Salvet. Milosrdenství, klíč křesťanského života.
23. listopad – P. Vít Uher. Jak bránit a předávat dnes křesťanskou víru?
14. prosinec – P. Petr Beneš CSsR. Adventní duchovní obnova (9.30–12.30).
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Zvoní telefon: „Maminka ry. Největší množství těchto darů na
v noci zemřela,“ slyším z tele- náš účet dostáváme právě v předváfonu hlas pana Tomáše, syna noční době. Prosím tedy naše dárce,
jedné z uživatelek našich slu- aby na nás opět pamatovali. Moc děkužeb. „Ach, to je mi…“ nadechuji se ke ji vám všem, kteří dary posíláte průkondolenci. „Paní ředitelko, to je v po- běžně po celý rok. Potvrzení o daru za
řádku. Pán maminku povolal, vždyť jí rok 2016 budeme všem dárcům vystadal 95 let a většinou při dobrém zdraví. vovat na začátku ledna 2017.
Letos nás můžete podpořit také tím,
Ležela jen těch posledních pár měsíců.
že si koupíte naši knížku
S tatínkem spolu byli déle
Sestřičky na cestách, nebo
než šedesát let, vychovali
ji můžete věnovat někomu
nás tři děti, radovali se ze
z blízkých jako vánoční
sedmi vnoučat a dvanácti
dárek. Knížka je k dispozipravnoučat. Jen díky vaší
ci ve stojanu na tiskoviny
pomoci mohla být do pove vašem kostele. Lidé si
slední chvíle doma. Zečasto myslí, že příběhy
mřela ve spánku, v pokoji
jsou určeny pouze pro
a bez bolestí. Chci vám
starší generaci. Ráda bych
všem moc poděkovat.
otevřela tímto neformálním
Ještě vám dám vědět, kdy
se sejdeme, abychom pozpůsobem téma péče
děkovali za její život, a
o seniory a domácí péče
vzpomeneme i na tatínka.
i mladší generaci. Jsou to
Grant
pro
Charitu
Zádušní mše svatá bude
totiž lidé mladšího a středurčitě u nás v kostele.
ního věku, kteří se na nás
Doufám, že všichni přijdete.“
obracejí v okamžiku, kdy onemocní ně●
kdo z jejich blízkých. Tito lidé často neNeúprosně se blíží konec roku. vědí, kam se mají obrátit. Zatím se
V prvních měsících kalendářního roku prodalo asi 500 výtisků knížky. Velmi
máme tradičně nedostatek finančních mne překvapilo, že je hodně pozitivních
prostředků na provozní náklady. Fi- ohlasů právě od mladších čtenářů. Zananční prostředky přidělené v roce koupením jednoho výtisku doplatíte
2016 musíme vyčerpat do konce roku. 90 minut naší péče. Pomůžete nám
Příjem z prodeje našich služeb pokryje i tím, že knížku doporučíte dalším liasi 50 % nákladů. Žádosti o dotace dem nebo v některé z mimopražských
a granty na rok 2017 sice podáváme farností. Sestřičky na cestách je možné
už od měsíce října 2016, první finanční objednat i on line na webových stránprostředky doputují na náš účet nejdří- kách: www.sestricky-na-cestach.cz.
Děkuji vaší farnosti za podporu
ve v dubnu. Obtížné období nám poEva Černá
máhají překlenout finanční a věcné da- a přeji pokojný listopad.
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PLÁNUJEME
3. 12. – adventní duchovní obnova
s P. Regalátem Benešem, Th.D., OFM:
Obraz a cesta s adventními ikonami
k tajemství Vánoc. Zahájení rorátní mší
svatou v 7.00, pak bude společná snídaně a po ní zhruba v 8 hodin začne
program. Zakončení okolo poledne.
4. 12. – Farní akademie s Petrem
Křížkem, tentokrát možná do Strahovského kláštera.
10. 12. – Adventní den s Dobromyslem 10–15 hodin.
15. 12. – Adventní koncert pro seniory MČ Praha 4 od 14.00 h. Účinkuje
trio Musica Dolce Vita – harfa, flétna,
zpěv. Více www.musicadolcevita.eu.

28. 12. – modlitba za národ u hrobu
sv. Václava v 16.15.
28. 1. 2017 – ples farnosti Lhotka,
tentokrát v barvě bílé!
29. 1. 2017 – dětský karneval v ZŠ Zárubova od 15.00 do 17.00 na téma
Vodní svět. Masky ryb, vodních rostlin,
tvorů, námořníků a vodních víl či mořských panen vítány. Více na
http://karneval-lhotka.webnode.cz/.
3.–4. 6. 2017 – pouť, Letnice a zahradní slavnost, kde budeme slavit
25 let CMŠ Studánka a 80. výročí posvěcení našeho kostela.
9. 6. 2017 – Noc kostelů

VÝZVA KRIZÍ
Dějiny rodiny jsou rozbrázděny krizemi všeho druhu, jež jsou zároveň součástí
jejich dramatické krásy. Je třeba pomáhat objevovat, že překonaná krize nevede
k méně intenzivnímu vztahu, ale zlepšuje víno manželského spojení, ustaluje ho
a přivádí ke zralosti. Manželé spolu nežijí proto, aby byli stále méně šťastní, ale
aby se naučili být šťastnými novým způsobem, když se jim s novou etapou otevírají nové možnosti. Každá krize je dobou učení, která umožňuje zvýšit intenzitu
sdíleného života, nebo aspoň najít nový smysl zkušenosti manželství. Za žádných
okolností člověk nemusí podlehnout sestupné křivce života, nevyhnutelnému upadání a snášení průměrnosti. Naopak, když se manželství přijímá jako úkol, který
zahrnuje také překonání překážek, pak je každá krize vnímána jako příležitost ke
společnému pití lepšího vína...
papež František, Amoris laetitia čl. 232
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: Macek a Kusala, Jablonec N. Nisou www.tiskem.cz.
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Číslo vychází 28. 10. 2016.
Uzávěrka příštího čísla je 10. listopadu. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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