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VYBER SI ŽIVOT – SVATÁ LUCIE
V době před Vánoci nám liturgie nabízí k zamyšlení mnoho témat a také
mnohé světce, kteří nás touto dobou
provázejí. Jednou z těchto postav je
svatá Lucie. Mnoho o ní nevíme,
nicméně již její jméno nás v době, kdy
jsou dny nejkratší
v roce, může inspirovat k úvaze. Lucie – „osvícená“,
snad můžeme přeložit i „jasná“. Žila
v době vlády císaře Diokleciána, což
už samo o sobě
vypovídá mnohé.
Věrná svému jménu byla světlem
v temnotě.
Světlo a tma
jsou časté náměty
pro umělce – malíře, básníky. Protiklad, k te r ý s e
mnoho našich současníků snaží nějak smířit, sjednotit:
Je přece jedno,
v co nebo v koho
věřím, je jedno,
jestli patřím ke katolíkům, nebo jen

věřím v anděly. Ale ono to není jedno.
Duch Boží nás staví před volbu: Vyber
si život, nebo smrt (Dt 30,19).
Mezi světlem a tmou nelze najít
kompromis, protože zvolit šero znamená zvolit tmu. Možná si řekneme: Já
jsem si samozřejmě zvolil světlo.
Jistě, tu základní
volbu snad máme
jasnou, ale potvrzujeme ji v každodenním životě? Volíme vždy to, co je
Boží? V maličkostech, v denních volbách. To už tak
jasné být nemusí.
A přitom stačí jen
jednoduchá otázka:
Jak by v mé situaci
volil Ježíš? Dal by
mi k tomu své požehnání? Takto se
člověk stává světlem i pro druhé.
Jako svatá Lucie.
Sr. Bernarda
Foto loňské
vánoční výzdoby
našeho kostela
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Středa 28. 12. – čtvrtek
mše sv. jako obvykle

29. 12.

Sobota 24. 12. Štědrý večer
15.00 mše svatá upravená pro děti
17.00 mše svatá – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
24.00 mše svatá – doprovází skupina „Jiříkovo vidění“
00.45 přátelské setkání pro nespavce
Neděle 25. 12. Narození Páně
8.00 mše svatá
10.00 mše svatá – chrámový sbor
18.30 mše svatá
Pondělí 26. 12. Sv. Štěpána
8.00 mše svatá
10.00 mše svatá
Úterý 27. 12. Sv. Jana, apoštola
18.30 mše svatá s žehnáním vína

Dále bohoslužby v obvyklém pořádku.

Možnost návštěvy Betlémů

Svátost smíření před Vánoci

Čtvrtek 22. 12. od 13.00 do 18.00
Pátek 23. 12. od 13.00 do 18.00
Sobota 24. 12. od 10.00 do začátku odpoledních bohoslužeb a od 23.30
do začátku půlnoční
Neděle 25. 12. od 13.00 do 18.00
Úterý
27. 12. – pátek 30.12.
od 13.00 do 18.00
Sobota 31. 12. od 13.00 do 17.00
Neděle 1. 1.
od 13.00 do 18.00
Neděle 8. 1.
od 13.00 do 18.00
Ostatní dny vždy hodinu přede mší
svatou.

Úterý
20. 12. od 18 do 20.00
Čtvrtek 22. 12. od 18 do 21.00
Pátek 23. 12. od 18 do 21.00
Jinak v obvyklé časy.
Upozornění:
Před obřady 24. 12. se nezpovídá.
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Pátek 30. 12 – 15.00 a 18.30 mše svaté s obnovou manželských slibů
Sobota 31. 12. 17.00 mše svatá na
poděkování za uplynulý občanský
rok
Neděle 1. 1. 2017 Slavnost Matky Boží
Panny Marie, Nový rok
8.00, 10.00, 18.30 mše svatá
Pátek 6. 1. Slavnost Zjevení Páně
15.00, 18.30 mše svaté, obě s žehnáním vody, kadidla a křídy

Kasičky u betlému
Obě kasičky – černoušek a anděl
u betlému – jsou každoročně určeny na
misijní účely. Farnost např. opět podpoří indického chlapce Prabhu částkou
4 900 korun. Své příspěvky můžete také přinést do sakristie.
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení farníci, loučíme se s rokem
2016. Jako farnost máme i letos za co
Pánu děkovat. Jsme živé společenství
zastoupené všemi generacemi, které
usiluje modlitbou i konkrétními skutky
o šíření Božího království. Sice i nadále
fungujeme ve stísněných podmínkách,
příprava plánovaných stavebních úprav
jde značně pomalu, ale na druhou
stranu, bylo by divné, kdyby věcem pro
větší slávu Boží nebyly činěny obtíže.
Stejně jako v předchozích letech chci
ale připomenout, že není důvod k plácání si po ramenou. Vždyť vše je v režii
Boží. Navíc stále platí, že v naší farnosti žije zhruba čtyřicet tisíc lidí, kteří
mezi nás nechodí, kteří neznají Pána a
jeho radostnou zvěst. Tedy stále je za

koho se modlit a co dělat. Proto tedy
na prvním místě za vše veliké díky Bohu! Dále všem našim nebeským přátelům a přímluvcům v čele s Matkou Boží. Celé nebe by však toho moc
nezmohlo, kdybychom my, lidé, nepřiložili ruce k dílu. Proto děkuji vám
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podílíte na chodu farnosti: modlitbou,
prací, hmotnou podporou… Nezištné,
a přitom horlivé a přínosné nasazení
některých z vás je skutečně velkou inspirací a povzbuzením. Těším se na
další spolupráci a vyprošuji vám i všem
vašim blízkým požehnaný rok 2017!
V modlitbách
P. Jiří Korda

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2016
V předvánočním
čase opět poputuje
napříč Evropou
symbol pokoje –
světlo slavnostně
zažehnuté v betlémské bazilice Narození Páně. Ekumenická bohoslužba při příležitosti
převzetí Betlémského světla ve Vídni
se letos uskuteční v sobotu 10. 12.
2016 v kostele syrské pravoslavné
církve Mor Ephrem na náměstí StefanFadinger-Platz. Pro Betlémské světlo
se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví
do České republiky.
V sobotu 17. 12. 2016 za spolupráce
dalších skautů bude rozvezeno vlaky
12/2015

po naší vlasti a rozdáváno při místních
akcích.
U nás v kostele budou skautky
z oddílu Dobromysl rozdávat Betlémské světlo na Štědrý den před a po
obou odpoledních bohoslužbách. Přijít
si pro něj ale můžete i dřív, v kostele
bude hořet už od 13.00 v pátek
23. prosince.
Motto letošního ročníku Betlémského
světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig
und kreativ den Frieden gestalten).
Motto je inspirováno Horským kázáním,
kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí
pokoj, neboť oni budou nazváni syny
Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je
království nebeské.“ (Mt 5, 9-10)
(jš)
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PLÁNY NAŠE, SOUSEDŮ A BOŽÍ
Listopadové setkání pastorační rady
plánované na devátého se nakonec
pro zaneprázdněnost více členů nekonalo. To ale nebylo nijak zvlášť na závadu, protože jsme se stejně viděli
v poslední době vícekrát. V sobotu
22. října jsme vyjeli na salesiánskou
chatu u Benešova, abychom rozvažovali nad novým pastoračním plánem
farnosti pro následujících pět let. Diskuze byla skutečně bohatá. Podněty
zpracuji do návrhu výsledného textu,
který pravděpodobně na začátku roku
předložím radě k projednání. 30. listopadu, tedy již po uzávěrce tohoto čísla,
jsme se znovu sešli, protože v prosinci
jsme nenašli společný termín pro
schůzi rady.

Poslední říjnový den vydal stavební
odbor MÚ Prahy 4 znovu územní rozhodnutí o plánované rekonstrukci
a stavbě. Je možné, že se někteří
z našich sousedů opět odvolají. V letních měsících a začátkem podzimu
jsme zažili z jejich strany několik nepříjemností. Nyní je situace klidnější. Prosím, pokud se setkáte s jednáním, které se vám nebude líbit, neoplácejte
stejnou mincí. Uchovejme si nadhled
a v rámci možností i smysl pro humor.
Vždyť nakonec vše je, naštěstí i pro
nás samotné, v rukou Božích, ne našich nebo sousedů.
P. Jiří Korda

PRAHA 12 A CÍRKVE
Paní starostka PhDr. Daniela Rázková se spolu se svým zástupcem
Mgr. Zbyňkem Boublíkem a radním Milanem Marušíkem a některými zaměstnanci Úřadu MČ Prahy 12 setkala v pátek 21. října se zástupci zde působících
církví. Atmosféra ve Viničním domku
byla velmi příjemná, vyjasnili jsme si
některé otázky. V případě naší farnosti

se to týkalo přístupu vedení obce
k CMŠ Studánka, dohodli jsme se na
konkrétních možnostech další spolupráce. Na závěr jsme zhlédli film
o Praze 12 „Modřanské kontrasty“, který byl letos prezentován i na mezinárodním festivalu Ekotopfilm.
P. Jiří Korda

DARY PRO FARNOST
Jako každoročně upozorňujeme na možnost posílat svůj měsíční příspěvek do
sbírky anebo jednorázový dar farnosti přímo na účet číslo: 74 326 329 / 0800. Ve
zprávě pro příjemce uveďte účel daru buď „pro potřeby farnosti“ nebo „fond investic – Kominice“. Potvrzení o přijetí daru pro odečet z daní je samozřejmostí. Veliké
díky všem dárcům.
(jš)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Blíží se začátek
nového roku a s ním
i další ročník Tříkrálové sbírky. Ta bude
probíhat od pondělí
2. do pondělí 9. ledna 2017. Stejně jako v minulosti sháníme koledníky
i vedoucí skupinek starší 15 let.
Kontaktní údaje zůstávají stejné a jsou
uvedeny níže. I tentokrát bychom rádi
z vykoledovaných peněz podpořili
CMŠ Studánku, farní charitu Chodov
a Modrý klíč. Všechny, kdo se Tříkrálové sbírky zúčastní, včetně rodičů dětí,
které budou koledovat, už nyní zveme

v pátek 6. ledna 2017 v 15 hodin na
tříkrálovou bohoslužbu slova do kostela
sv. Tomáše na Praze 1 do Josefské
ulice na Malé Straně. Koledníkům opět
požehná kardinál Dominik Duka
a v 15.30 vyjde tříkrálový průvod
s velbloudy od kostela sv. Tomáše,
půjde přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Věříme, že i s vaší pomocí bude sbírka ještě úspěšnější, než ty
minulé.
Tomáš Hrouda,
farní koordinátor sbírky
kontakt: tel. 777 050 953;
mail: tomas@hroudovi.cz

KRÁTCE
● Svátost křtu přijali Daniel Josef Vystrčil, Tomáš Vladimír Vystrčil, Albert
Radek Shabu, František Josef Sobek.
● Rozloučili jsme se se Zdeňkem
Helusem.
● Prodej vánočních pohlednic, knih
a kalendářů u nás v kostele již tradičně probíhá o první až třetí neděli adventní.
● Rorátní mše svatá se bude konat
každou adventní sobotu v 7.00, mše
svatá v 17.00 zůstává.
● Adventní duchovní obnova 3. 12.
pod vedením P. Regaláta Beneše bude
zahájena rorátní mší sv. 7.00, po spo-

lečné snídani následuje další program
až do 12.00.
● Od 12. do 22. prosince budou v našem kostele opět probíhat katecheze
pro školy, prosíme o modlitbu!
● 28. 12. – smírčí pouť hnutí Modlitby za nejmenší začne v 11.00 mší sv.
s otcem Václavem Malým u P. Marie
Vítězné (u Jezulátka), následuje pěší
pouť na Loretu a Strahov; v 16.15
účast na modlitbě za národ. Více informací www.modlitbyzanejmensi.cz.
● Pastorační rada farnosti se sejde
11. ledna ve 20.00.

PODĚKOVÁNÍ FARNÍKŮM. Děkujeme všem přispěvatelům a spolupracovníkům za společnou tvorbu našeho farního Věstníku v roce 2016. Těšíme se na
spolupráci i v příštím roce a doufáme, že se zapojí i další. Příspěvky posílejte na
adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.
(red.)
12/2016
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P. STANISLAV PŘIBYL:
DO MINULOSTI SE NEVRACÍM
Abychom splnili slib z listopadového Věstníku, sešli jsme se s otcem Stanislavem Přibylem po ranní mši svaté u sv. Václava na Smíchově. Protože základní představení tehdy výpomocného duchovního na Lhotce vyšlo před
čtrnácti lety ve Věstníku č. 6 a 7/2002, povídali jsme si spíš o současnosti.
Na otázky odpovídal svižně se svým charakteristickým humorem a šarmem.
Abrahámoviny
jsou
důvodem
k ohlédnutí, jak
je prožíváte?
Já se snažím je
neprožívat a nepřipouštět si je.
Pamatuji si, že
když pater Bedřich
Vymětalík
slavil
před x lety padesátiny, že jsem si říkal, jak už je starej… Ani jsem si nedovedl představit,
že za pár let se to bude týkat i mě.
Vím, že na oslavě měl nějaké selátko
a vínečko, tak to já nechystám. Nějak
si ten věk nepřipouštím a cítím se daleko mladší.
A pokud jde o reflexi do minulosti?
Čas plyne rychle a já stále dělám
něco nového. Nepíšu si deník, spíš beru věci tak, jak přicházejí… Možná nějaký titul navíc přibyl od té doby, docentura a doktorát z teologie. To jsou věci
běžného provozu. Považuji za správné
napsat knížku o tématu, které mě zajímá, a když to přinese něco dalšího, to
už je navíc. Zajímá mě to samo o sobě.
Máte nějakou novou knížku, nové
téma, o kterém píšete?
Kniha o prvotní církvi už je dokonce
napsaná a obhájená jako disertace,
teď jde o to ji vydat. Téma je moc hez6

ké a zajímavé. A už mě čeká další práce. Na Trnavské univerzitě, kde mám
malý úvazek na právnické fakultě, po
mně chtějí profesuru. Řekli mi: „Budete
to musit urobiť, aj kebyste nechceli!“
Někdy se říká o Slovensku, že je to
tam lehčí, ale není to pravda. Já tam
nepůsobím na teologické, ale na právnické fakultě, tedy skutečně v tom drsném světě plném konkurence.
Takže jste odborník i na civilní právo, nejen na to kanonické. Jako
soudce církevního soudu v Praze,
jaké příběhy manželů řešíte?
No, někdy až strašidelné. S naší paní notářkou si říkáme, že už jsme snad
všechno zažili, a ono ne, zase nás něco překvapí. Život píše strašnější příběhy než filmoví scénáristé. Tak třeba
paní si vzala chlapa pětkrát rozvedeného. On, když mu bylo čtrnáct, si vzal
paruku a zjistil, že se sobě líbí, to ona
nevěděla, a k tomu ještě fetoval, ona si
myslela, že to je jen nějaký pokus,
a přitom to bylo dlouhodobé užívání…
Nebo jsme řešili svatbu v Las Vegas…
Za koho myslíte, že se nejraději převléká oddávající? Za Elvise Presleyho,
toho jsme neměli, ale něco podobného… Samozřejmě jsou to někdy lidské
tragédie, se kterými se setkáváme.
Často používáme kánon o psychické
nezpůsobilosti k manželství. Kdyby se
sepsala všechna judikatura a odůvod12/2016
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nění, mohl by vzniknout manuál toho,
co se děje v lidské duši.
Přestože už na Lhotce nejste ustanoven, občas se s vámi můžeme setkat. Co vás přivádí?
Asi se budete divit, ale prvotní důvod
je prozaický, paní Hofrajtrová se mi
stará o prádlo. Je to velmi vzácná pomoc, naprosto diskrétní, decentní a nezištná. Samozřejmě mám na Lhotce
také spoustu přátel, P. Jiřího, seznámil
jsem se s panem kaplanem, ministranti
se pěkně snaží…
Mám pěkné vzpomínky na dobu, kdy
jsem na Lhotce působil. Na mši v 18.30
v úterý chodívali studenti z Policejní
akademie v sousedství. Jeden pár
jsem oddal a bohužel jsem jim
i zneplatnil manželství a jeden z těch
policajtů se dokonce stal knězem, Pavel Michalec se jmenuje. Takže nějaké
zázemí vzniklo a přineslo plody.
Jak vypadá v současnosti váš den?
Pokaždé je to jinak. Soudní den je
pondělí, to chodím vyslýchat na soud.
Ve středu a v sobotu jsem na teologické fakultě v Budějovicích, ve středu
mám denní studenty a v sobotu dálkaře. A kromě toho buď píšu anebo po
mně někdo něco chce. Ke mši se bohužel nedostanu každý den, úterky
a pátky mám mši svatou u sv. Václava
na Smíchově. Na Lhotce jsem k zastižení jednou za čtrnáct dnů až za tři
týdny. Na Karlově mám v neděli dvě
mše svaté, v 9.30 a v 17.00, ta je latinská po starém ritu.
Kdo Vás naučil sloužit mši ve starém ritu?
Pomohl mi pater Gerndt, to je fanda
toho ritu. Ale nebylo to jen tak. Účastníci jsou někdy přísní a kontrolují, jestli
dáte ruce tak nebo tak. To byly nervy!
12/2016

Třeba při „primici“ starého ritu se mi
šňůrka od brýlí zamotala do řetízků
u kadidelnice… Ale naučil jsem se tak
něco úplně nového.

Při „tridentské“ mši na Karlově
Co Vás na „tridentské“ mši oslovuje?
Vznešenost a krása latiny mě oslovovala vždycky, plus k tomu jsem měl
rád byzantský, řeckokatolický ritus. Dokonce mě řeckokatolíci jako seminaristu pouštěli dělat „falešného“ jáhna, který se nedotýká posvátných nádob. Pak
jsem díky faráři Gapskému uvedl přívržence starého obřadu do sv. Gabriela
na Smíchově. Zjistil jsem však, že jsou
„jako ovce bez pastýře“, nemají duchovní vedení. Když jsem byl převelen
na Karlov, vzal jsem tu komunitu s sebou.
7
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O jak velkou skupinu se jedná?
Je to asi osmdesát lidí, skoro všechno si dělají perfektně sami, ministrování, scholu… Většinou jsou to mladí lidé
a mladé rodiny s mnoha dětmi, žádné
„kostelní babičky“. Pokud je oslovuje
samotný Kristus v tichu a vznešenosti,
je to v pořádku. Jak to říká Josef Kollár:
„Cesty mohou býti rozličné, jenom vůli
mějme všickni rovnou“.

„kontrolorem“ procesu. Dostal jsem igelitovou tašku plnou materiálů a od té
doby se nestalo nic. O Janu Evangelistovi vím, že zkrátil pozdrav: „Pochválen
buď Pán Ježíš Kristus“ na „Chvála Kristu“. Ale zatím čekám.
Jste stále členem Spolku přátel beuronského umění?
Jsem členem, ale tak trochu platí:
Sejde z očí, sejde z mysli. Teď mám
místo sv. Gabriela na starosti jiný kostel, krásnou gotiku vyzdobenou barokem… Ale pokud jde o spolkovou činnost, jsem především aktivním členem
Společnosti pro církevní právo v čele
s profesorem Rajmundem Treterou,

Když máte tolik aktivit, jak odpočíváte?
Já neodpočívám. Letos jsem ani
neměl dovolenou. Moje dny nejsou
rozdělené na práci a odpočinek. Člověka by mělo těšit to, co dělá jako zaměstnání, povolání.
R.D. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD., Th.D.
Vím, že rád hraje- (* 18. listopadu 1966 v Praze) je český katolický kněz, vyte na klavír, to sokoškolský pedagog a teolog, vědecký pracovník, odborpro Vás není od- ník na církevní právo a autor řady publikací. Je příznivcem
počinek?
tradiční liturgie a slouží v ní bohoslužby v kostele NanebeTo ano, zahraju vzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově. Je
si, ale musel jsem synem hudebníka z povolání a úřednice, vyrůstal v Nusprodat velké piano lích a od šesti let ministroval u sv. Jindřicha na Novém
a chci si koupit městě pražském, kde jeho rodiče působili jako varhaníci.
elektrickou piano- V letech 1985–1989 vystudoval Právnickou fakultu UK
lu, abych si dal v Praze, v roce 1990 začal studovat teologii v Praze a po
hudbu do sluchá- roce pokračoval na Papežské lateránské univerzitě v Řítek a nerušil sou- mě. V roce 1995 byl na Lhotce vysvěcen na jáhna, kněžsedy, protože žiji ské svěcení přijal v červnu 1996, primici měl v kostele
v soukromém bytě. Panny Marie Královny míru, kde byl ustanoven farním viOd roku 2007 jste kářem v letech 1996–1997. Další rok působil jako farní vikář kostela sv. Antonína. Od roku 2002 byl výpomocným
promotorem
v procesu o po- duchovním a poté farním vikářem na Lhotce až do roku
věsti svatosti ot- 2005. Rektorem kostela sv. Gabriela (2005–2016), výpoce Jana Evange- mocným duchovním kostela sv. Václava (od roku 2005)
listy Urbana, co a od 1. 7. 2016 je rektorem kostela Nanebevzetí Panny
si pod tím máme Marie na Karlově. Studium, právní praxi, pedagogickou
praxi i vědeckovýzkumnou činnost najdeme přehledně na
představit?
Ano, jmenovali https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_P%C5%99ibyl_(pr%
mě promotorem, C3%A1vn%C3%ADk) stejně jako citace všech publikací
a článků.
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POZVÁNÍ
dominikánem. Dokonce mi bylo oznámeno, že při příští schůzi dostanu stříbrnou medaili. Do jejich časopisu Revue církevního práva jsem napsal
článků, že by to vydalo za tři knihy.
To bude pěkný dárek k Vánocům.
Jak je prožíváte?
Nejdřív se mi vybaví komerce a falešný sentiment. Pro mě jsou Vánoce
spíš pracovní záležitost. Ale letos budeme mít na Karlově novinku. Na Boží
hod v 17.30 bude latinsky sloužená
mše s česky zpívanou Rybovkou.

Přesně pro takovou mši byla původně
složená. Takže srdečně zvu.
Co byste popřál lhoteckým farníkům
a čtenářům Věstníku do nového roku?
Hojnost Božího požehnání! Ať jsou
šťastní, že mají kněze, že mají kde
uctívat Krista, že mají nová duchovní
povolání. Je potřeba si toho vážit, protože to vůbec není samozřejmé.
Jana Šilhavá
Foto Člověk a víra, Jakub Šerých

ADVENTNÍ DEN S DOBROMYSLEM
Skautky z Dobromyslu zvou všechny
děti na tradiční adventní vyrábění na
Lhotce
v
sobotu
10. prosince
od 10 do 15 hodin.
Je možné přijít později i odejít dříve. Těšit se můžete na
adventní atmosféru, zdobení perníčků,
vyrábění přáníček, krabiček, pohádku,
drobné občerstvení – buchty a čaj.
Příspěvek na materiál 50 Kč.
Veronika Šilhavá

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ NAD MANŽELSKÝM SLIBEM
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu srdečně zve 3. prosince od 15.00
do kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích (Kolejní 4) na Adventní zastavení pro manžele, které je zároveň přípravou na obnovu manželského slibu na svátek Svaté rodiny. Duchovní obnovou bude provázet Mons. Michael Slavík, Th. D. Na programu
jsou dvě přednášky, možnost ztišení, svátosti smíření a adorace se závěrečným
požehnáním. Hlaste se prostřednictvím e-mailu cpr@apha.cz.
(red.)
12/2016
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FARNÍ PLES 2017 ANEB WHITE TIE
Milí farníci, se začínajícím adventem jsou tu tradičně i první informace
o našem již 18. farním plese. Rezervujte si sobotu 28. ledna 2017.
Opět plánujeme barevně se sjednotit. Účastníci plesu v minulém roce si
jistě dobře vzpomenou na vylosování
bílé barvy. Dress code je skoro White
tie, a tak budeme tento rok dělat vážnou konkurenci plesu ve Vídeňské
opeře. Pojmeme to však opět trochu
méně formálně. Milé dámy, vy máte
ovšem úžasnou příležitost vytáhnout ze
skříně svatební šaty. No, kdyby se
snad náhodou stalo, že se třeba do
nich nevejdete, tak se ale nijak nestresujte. Přiznám se vám
k něčemu, co byste jistě
nikdo nepředpokládal –
já se totiž do svého svatebního obleku také nevejdu ;-) ... Takže pánové, pokud jste vy snad
náhodou od svatby také
zestárli o nějaká ta kila,
řešení je poněkud snazší – bílý motýlek či kravata jdou totiž uvázat
i kolem trochu mužnějšího krku. Tradičně bude ale opět stačit malý
bílý doplněk a přístup do sálu jistě nebude odepřen nikomu, kdo bude mít
chuť přijít se pobavit ve společnosti
přátel tancem či jen příjemným posezením.
Na programu plesu bude předtančení, opět si nacvičíme a zatančíme společný tanec, nemine nás tombola s oblíbenými dobrotami a nebude chybět
ani půlnoční překvapení. K tanci bude
hrát naše oblíbená kapela Fénix.
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Vstupné zůstává stejné jako v minulém
roce, tj. základní plné vstupné za
250 Kč a snížené vstupné pro studenty
a důchodce za 150 Kč, na sále před
plesem pak za 300 a 200 Kč. Vstupenky jsou k disposici před Vánoci v rámci
adventního prodeje duchovní literatury,
po Novém roce před blížícím se plesem vždy po mši svaté v sále sv. Václava či v sakristii u pana faráře.
Jako každý rok předpokládáme, že
se nám s vaší pomocí
opět podaří shromáždit
pěkné ceny do tomboly,
které udělají výhercům
radost.
Ceny
bude
možné nosit do sakristie
po Novém roce. Pokud
byste
někdo
věděl
o sponzorovi ochotném
věnovat
významnější
cenu do tomboly či třeba sami chtěli podpořit
ples nad rámec základního příspěvku ve formě
vstupného, ozvěte se
nám na níže odkazované kontakty.
Budeme moc rádi za každý váš příspěvek či případné nové nápady a osobně
si domluvíme detaily. Další informace
upřesníme s blížícím se plesem.
Za organizátory
Petr a Lenka Pollákovi
775 314 605, 775 314 612
pollak@fel.cvut.cz
lenka.pollakova@gmail.com
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – PROSINEC 2016
ČTVRTEK 1. 12.
8.00
8.45
9.30
17.30 v hudební škole
17.30
18.30

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Dětská schola s Pavlou
Vernisáž výstavy Modrý klíč
Koncert Modrý klíč

PÁTEK
2. 12.
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

3. 12.

16.15
17.00
17.40

Sv. Františka Xaverského
Rorátní mše svatá a po ní Adventní duchovní obnova pro
farnost, vede P. Regalát Beneš (do 12.00)
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti

NEDĚLE
4. 12.
8.00
10.00
bude upřesněno
18.30

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

PONDĚLÍ 5. 12.
8.00
18.30–20.00
18.45–20.00
večer po rodinách

Mše svatá
Společenství Alfa Plus
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců – Mikuláš, anděl a čert

ÚTERÝ
6. 12.
9.15–11.00
9.15
18.30
20.00–22.00

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

STŘEDA
7. 12.
8.00
8.40–9.10
9.10
15.00
16.30–17.15
18.45–20.00

Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Setkání prostředního společenství mládeže

7.00

12/2016
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ČTVRTEK 8. 12.
8.00
8.45
15.00
17.30
18.00 v katedrále
18.30
19.15
20.00

Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvot. hříchu
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Dětská schola s Pavlou
Mše svatá – 70 let od vysvěcení Josefa Berana biskupem
Mše svatá
Biblické setkání
Příprava dospělých na křest

PÁTEK
9. 12.
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 10. 12.
7.00
10.00–15.00
17.00

Rorátní mše svatá
Adventní den s Dobromyslem (pro děti pořádají skautky)
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
15.00
17.00
18.30

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

11. 12.

PONDĚLÍ 12. 12.
8.00
8.45–12.00
18.45–20.00

Panny Marie Guadalupské
Mše svatá
Program pro školy
Nejstarší společenství mládeže

ÚTERÝ
13. 12.
8.45–12.00
9.15–11.00
18.30
20.00–22.00

Sv. Lucie
Program pro školy
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 14. 12.
8.00
8.45–12.00
15.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.00

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Mše svatá
Program pro školy
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Ministrantská schůzka
Zpívání s dětmi
Nejmladší společenství mládeže
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ČTVRTEK 15. 12.
8.00
8.45–12.00
14.00
17.30
20.00
PÁTEK
16. 12.
8.45–12.00
15.00
15.45

Mše svatá
Program pro školy
Předvánoční program MÚ Prahy 4 pro seniory
Dětská schola s Pavlou
Příprava dospělých na křest

17.00
18.30
19.15–21.00

Program pro školy
Mše svatá
Modlitby proseb
Besídka CMŠ Studánka byla zrušena
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 17. 12.
7.00
17.00
19.00

Rorátní mše svatá
Mše svatá
Koncert sboru Dulcia Carmina

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

18. 12.

PONDĚLÍ 19. 12.
8.00
8.45–12.00
17.00
18.30–20.00
18.45–20.00
20.00

Mše svatá
Program pro školy
Koncert ZŠ Písnice
Společenství Alfa Plus
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
20. 12.
8.45–12.00
9.15–11.00
18.00–20.00
18.30
20.00–22.00

Program pro školy
Setkání maminek s dětmi
Svátost smíření
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 21. 12.
8.00
8.45–12.00
9.10
15.00
16.30–17.15
19.00
18.45–20.00

Mše svatá
Program pro školy
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Příprava betlémů a stromků, úklid kostela
Setkání prostředního společenství mládeže

12/2016
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ČTVRTEK 22. 12.
8.00
8.45–12.00
15.00
17.30
18.00–21.00
20.00

Mše svatá
Program pro školy
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Dětská schola s Pavlou
Svátost smíření
Biblické setkání není
Příprava dospělých na křest není
Modlitby Taizé

PÁTEK
23. 12.
15.00
15.45
17.00
18.00–21.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA 24. 12.
15.00
17.00
24.00
00.45

Štědrý den
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá – Česká mše vánoční J. J. Ryby (sbor)
Mše svatá (doprovází Jiříkovo vidění)
Přátelské setkání pro nespavce

NEDĚLE 25. 12.
8.00, 10.00, 18.30

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Mše svaté, mši sv. v 10.00 doprovodí chrámový sbor

PONDĚLÍ 26. 12.
8.00, 10.00

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svatá

ÚTERÝ
18.30

Svátek sv. Jana Evangelisty
Mše svatá s žehnáním vína

27. 12.

STŘEDA 28. 12.
8.00
8.30–9.10
15.00

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici

ČTVRTEK 29. 12.
8.00

Sv. Tomáše Becketa
Mše svatá a po ní úklid kostela

PÁTEK
30. 12.
15.00, 18.30

Svátek Svaté rodiny
Mše svaté, obě s obnovou manželských slibů

SOBOTA 31. 12.
17.00

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

NEDĚLE 1. 1. 2017 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
8.00, 10.00, 18.30
Mše svatá
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
V našem kostele jsou trvale k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně
přede mší svatou požádat v sakristii. Zpřístupnění betlémů, viz strana 4.
14
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ZVONY SVOLÁVAJÍ ŽIVÉ
Slavnostní mši u příležitosti svěcení zvonů v kostele Panny Marie a sv. Karla
Velikého v Praze Na Karlově celebroval 30. 10. kardinál Dominik Duka. Přítomen byl i rektor duchovní správy tohoto kostela R. D. doc. JUDr. Stanislav
Přibyl, který byl svého času kaplanem u nás na Lhotce. Zvony byly z historických důvodů odlity v polské Přemyšli.
Původní zvony byly zrekvírovány za
2. světové války. Největší zvon je zasvěcený Panně Marii, váží 1450 kg,
prostřední je zasvěcený sv. Karlu Velikému, váží 800 kg a nejmenší zasvěcený Albertu Velikému váží 420 kg.
Zvony byly odlity na počest 700. výročí narození zbožného českého krále
a římského císaře Karla IV., který
chrám založil roku 1350. V kostele jsou
„Svaté schody“, betlémská jeskyně,
hodně relikviářů a zajímavá výzdoba.
Kostel také patří k nejstudenějším, neboť je to kamenná gotická stavba. Karel IV. koncipoval Nové Město pražské
jako „Nebeský Jeruzalém a nový Řím“.

Zvony odlité na počest 700. výročí
narození Karla IV.
Šest kostelů tvoří vzdušnou čarou
pomyslný kříž, v jehož středu stojí kostel sv. Apolináře. Svislé břevno kříže se
rozkládá od kostela sv. Kateřiny, přes
kostel Panny Marie Na Slupi až k bazi12/2016

lice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Příčné rameno tvoří linie mezi Emauzským klášterem a kostelem na Karlově.
Lidé, kteří se v obnově zvonů angažovali, dostali na závěr mše Jeruzalémskou Bibli. Jedním z nich byl i geolog
Václav Cílek. V homilii zaznělo, že
zvony svolávají živé a oplakávají mrtvé.
Vždy provázely lidi od kolébky do hrobu. Zpěvačka při přijímání zazpívala
píseň Panis Angelicus, kterou zpívávala moje babička. S dojetím jsem poslouchala a vzpomínala. Naše rodina
má totiž k této části Prahy vztah. Moje
babička bývala porodní asistentkou
v Zemské porodnici u sv. Apolináře na
Karlově. Manžel měl na Karlově prarodiče a s dědečkem chodil na Karlov
a na Albertov rozsvěcet pouliční plynové lampy. Můj otec studoval po válce
na vysoké škole na Albertově a já na
Albertově pracuji ve vysokoškolské
knihovně skoro 25 let.
Na svátek Všech svatých jsem opět
šla do kostela na Karlov. Mši svatou
celebroval pater Stanislav Přibyl latinsky. Připomnělo mi to dětství, kdy se
tzv. tridentská mše běžně sloužila, ale
jsem ráda, že po II. vatikánském koncilu jsou mše slouženy v národních jazycích. Patřím ke generaci, která se ve
škole už latinu neučila. A pro současnou generaci by tyto mše byly také nesrozumitelné.
Eva Kocmanová
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DLOUHÝ PŘÍBĚH MARIÁNSKÉHO SLOUPU
Jako každoročně, tak i letos pořádala Společnost pro obnovu mariánského
sloupu 3. listopadu veřejnou schůzi v refektáři u Křižovníků. Následovaly
modlitby na Staroměstském náměstí a pak růženec a mše svatá v Týnském
chrámu a litanie u „nové“ sochy P. Marie z boku chrámu.

Když jsme přišli na Staroměstské
náměstí, vše burácelo nepředstavitelným randálem. Na pamětním místě se
nás shromáždil menší hlouček. Naše
modlitby zanikaly v hluku a řevu, navíc
tam byl opět stejný křikloun jako loni
a vykřikoval – žádná Marie! Bylo tam
velké shromáždění cizokrajně vypadajících mladíků, kteří skandovali a mávali židovskou vlajkou. Jak jsem se dodatečně dozvěděla, měli to být fanoušci
fotbalového utkání na Letné. Vše bylo
pro mne tak hrozivé a stísňující. Připadala jsem si, jako bych vstoupila do
16

pekla. Takovou situaci jsem nikdy nezažila a uvědomila jsem si, co to musí
být za hrůzu, když se masa lidí dá do
pohybu. Vůbec jsem nebyla schopná
se soustředit, a když jsem přišla na růženec do Týna, tak jsem s bolestí
v srdci předčasně odešla domů. Situace na náměstí je ve všech směrech rok
od roku horší.
Modlitby vedl P. ThDr. Jiří Koníček,
který také uspořádal brožuru Duchovní
setkání u mariánských sloupů v České
republice – Modlitby k pobožnosti. Za
pokoj v České zemi a svěření obcí do
péče Matce Boží. Brožurku brzy vydá
Matice cyrilometodějská. Domnívám
se, že by bylo dobré, abychom se i na
Lhotce tyto modlitby modlili. Vždyť náš
kostel s mariánským sloupem souvisí
a navíc je to kostel P. Marie Královny
míru. Mír je v dnešní době moc potřeba. Vyprošujme ho pro nás i celý svět,
který je na pokraji nebezpečí.
V roce 2018 uplyne 100 let od stržení sloupu. Příznivci a všichni, kdo se
podílejí na jeho obnově, věří, modlí se
a doufají, že bude znovu vztyčen
a stane se místem k duchovnímu setkávání a smíření. Restaurátor Jan
Bradna i Petr Váňa na obnově trpělivě
pracují a s vírou očekávají „zázrak“. Při
své práci pokaždé dojdou k nějakému
bodu, který vypadá neřešitelně, a najednou se věc rozuzlí. Je to příběh
dlouhý a dlouhodobý, ale věříme, že
jednou ten den „D“ nastane.
Eva Kocmanová
12/2016
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VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Slavnostní posvícenskou mši svatou 13. listopadu celebroval novokněz
P. Štěpán Fáber. Podrobněji jsme o něm a jeho životě psali v minulém Věstníku. Jak P. Jiří slíbil, otiskujeme jeho posvícenskou homilii.

P. Štěpán Fáber
Sestry a bratři v Kristu, ač je neděle,
vaše farnost dnes slaví výročí Posvěcení vašeho kostela.
V týdnu, který je již
minulostí, celá církev
slavila slavnost Posvěcení
lateránské
baziliky, prvního kostela v Římě i ve světě,
který se také někdy
nazývá matkou kostelů. Proto jsem si vybral
texty z tohoto svátku,
připadají mi přináležité
i pro váš specifický
den.
12/2016

Ez 47,1-2.8-9.12
Prorocké působení Ezechielovo se
datuje od roku 592 před Kristem. Pocházel z rodu Sádochova a byl synem
kněze Buziho. Proto většina jeho popisů je s kultovní tématikou. Proroctví
v sobě nese naději, i když se prorok
nacházel v babylonském zajetí. Pro tuto nadějnost byl mezi židovskými zajatci oblíben a požíval vážnosti u židovských starších, kteří se s ním chodili
radit. To také poukazuje na jeho pastorační schopnost. Jak nám text potvrzuje, vyznačoval se pojmovou přesností
i v popisu symbolů. Používá často
technických výrazů jako měřidlo, provazec, olovnice apod. Úryvek je prorockou vizí oslaveného Jeruzaléma, jehož ohniskem bude chrám, ze kterého
bude proudit životodárná síla v podobě
vody, která vymezuje hranice nového
Jeruzaléma a nové země. Proroctví nejen mělo dát sílu a naději v časnosti za-
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jatcům v Babylóně, ale text má eschatologický rozměr, který v sobě nese
nezměnitelnou výpověď i pro nás, skrze časnost k věčnosti.

K tomuto textu velmi dobře rezonuje
Apokalypsa svatého Jana v 21. kapitole, kde se hovoří o novém nebi, nové
zemi a novém svatém městě Jeruzalémě, které sestupuje od Boha. Boha,
který je Alfou a Omegou, tedy nemá
začátku ani konce. Není proto divu, že
tento text proroka Ezechiela je součástí
liturgie k zamyšlení se nad posvátností
vašeho kostela. Cílem výběru textu
mimo jiné je také, že si máme skrze
naše smyslové vnímání uvědomit spirituální rozměr našeho lidství a že každý
pokřtěný má být živým
kamenem
duchovní
stavby, kterou je církev.

1 Kor 3.9c-11.16-17
Svatý Pavel do Korintu píše, že společenství církve je duchovní chrám.
Před několika lety jsem byl svědkem
stavby malé horské kaple v Krkonoších. Po všech možných konzultacích
o technologii a materiálu stavby padlo
rozhodnutí, že to bude místní kámen
a dřevo. Když jsem viděl, jak z náklaďáků složili hromady kamení, říkal jsem
si: Jsem zvědav na toho kouzelníka,
který z toho postaví, co se bude podobat architektonickému návrhu.
Pak jsem sledoval mistra kameníka.
Bral jeden kámen po druhém, třídil je
do skupin, no a potom začal. Byl jsem
fascinovaný, jak ty kameny vybíral
a vkládal. Každý ten kámen je tvarově
jedinečný, neopakovatelný. Když nepasoval, vzal jiný, když někde něco
málo přečnívalo, tak to přisekl. Výsledek byl pro mne ohromující. Uvědomil
jsem si symboliku duchovního chrámu.
Každý z nás jsme jedinečný, neopakovatelný, každý v té stavbě máme svoje
místo, kam nás Bůh vložil, možná také
tak trochu přisekl. A je fuk, zda je někdo v základech, v obvodovém zdivu,
v jádru nebo na líci. Ale co je podstat-

Žalm 46(45)
Ve slovech žalmu
jsme
povzbuzeni
k velké naději. Ve společenství církve můžeme prožívat nebojácnost, i kdyby se
kácela země, i kdyby
se hory řítily do hlubin
moře.
18
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né, že svorníkem celé této stavby je
sám Kristus. Jak nepokřtění poznají
Krista? No přeci z lásky nás křesťanů.
Jan 2,13-22
Křesťanskou lásku si neumím představit bez zbožnosti a vroucnosti. To
jsou atributy, které ukazují na hloubku
víry každého z nás. Už je to dlouho, co
jsem byl na túře v bavorských Alpách.
V jednom takovém malém „dorfu“, kde
byly tři statky, byl tam menší krásný barokní kostelík nebo vetší kaple se třemi
řadami lavic uprostřed
malého nádherně upraveného hřbitůvku. Po
chvíli tam vstoupil starý
urostlý „bauer“, šel do
první lavice a tam ve své
mohutnosti zaklekl a sepnul upracované ruce
a pohroužil se do modlitby. Musím se přiznat, že
toto vidění mi vehnalo slzy do očí. A tak jsem si říkal, kam se hrabeme na
takového člověka s naším
intelektuálským křesťan12/2016

stvím. Pak přišli dva
mladíci, posadili se
každý z jedné strany hospodáře, na
druhou stranu lavic
stará žena se dvěma mladými ženami. Byl všední den
a v takovéto sestavě s knězem jsem
prožil liturgii, na kterou
nezapomenu.
Je škoda, že se
z našich
životů
vytrácí zbožnost
a vroucnost. Sami
jistě býváte svědky, že tam, kde by člověk rád prožil tichost přede mší svatou
nebo svatostánkem, zažije, že si někdo
z kostela udělá „žvanírnu“ a máme po
usebranosti. A to je ten lepší případ.
Smutnější je, když se zruší nedělní
mše svatá, aby se na posvátném místě
mohlo hrát divadlo. Nedivím se, že podobná situace v chrámu rozpálila Pána
Ježíše do běla. Zkusme se zamyslet
sami nad sebou, co pro nás znamená
sakrální prostor. Je to posvátné místo
modlitby, nebo expozice, nebo spole-
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čenské zařízení? Jistě mnohý řekne,
že basiliky prvních staletí byly to i to.
Ale troufám si říci, že zkušenost církve
vyčlenila význam posvátnosti místa od
profánního. Smyslem a cílem našeho
života je Bůh. To je jediným naším cílem. Ostatní jsou prostředky. Tělesnost, intelekt, vzdělání, talenty, manželství, svátosti, církev. To jsou
prostředky, které jsme od Boha dostali
jako dary k tomu, abychom dokázali
následovat jeho Syna Ježíše Krista.
Pokud dary využíváme tak, že to unese
Boží pohled, tak nás tyto prostředky
posvěcují. Užíváme-li ty samé prostředky tak, že Boží pohled neunesou,
stávají se pro nás smrtonosnými. Ten,
kdo zaměňuje cíl za prostředky a naopak, vnáší si do života chaos.
Dovolte mi na závěr rekapitulovat:
atributy víry jsou zbožnost, vroucnost
a vzájemnost. Náboženství bez víry se
stává ideologií.
P. Štěpán Faber
Foto Boženka Šárková

Po mši sv. uděloval pater
novokněžské požehnání

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Vladimír Holan Stanislavu Zedníčkovi
Že po tomto životě zde
mělo by nás jednou vzbudit
úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť, Bože, ale utěšuju se,
že počátek a vzkříšení
všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím,
že prostě zakokrhá kohout...
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To potom zůstaneme ještě chvíli ležet.
První, kdo vstane,
bude maminka...
Uslyšíme ji,
jak tichounce rozdělává oheň,
jak tichounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávový mlýnek.
Budeme zase doma.

12/2016

POZVÁNÍ

BRATR WOJTEK VZKAZUJE: „ČEŠI, PŘIJEĎTE.“
Na konci roku se v Rize uskuteční
39. evropské setkání mladých ve věku 17–35 let organizované ekumenickou komunitou Taizé. Součástí programu jsou pravidelné společné modlitby, sdílení ve skupinkách, workshopy,
přednášky odborníků z různých odvětví
z Lotyšska i zahraničí.
Přihlášku je možné vyplnit online na
www.taize.fr/cs_article9015.html.
Další praktické informace naleznete
na www.taize.fr/cs_article9965.html.
Autobus vyjíždí 27. 12. v 10.00
z Prahy. Společný odjezd z Rigy je

1. 1. 2017 v 16:00, návrat do ČR 2. 1.
v odpoledních hodinách. Kompletní informace o dopravě i výši cestovného
na www.taize.fr/cs_article20836.html.
Facebooková stránka české výpravy
se jmenuje Evropské setkání mladých
Taizé Riga 2016 česká výprava.
Hledají se dobrovolníci, kteří by byli
ochotni přijet už 26. 12. a pomoci s posledními přípravami.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte
českého
dobrovolníka
na:
petr@taizeriga.lv nebo volejte na: tel.
+ 420 776 732 213.
(red.)

VERŠE SE NEMINULY ÚČINKEM
Svou nedělní homilii 6. listopadu, v týdnu, kdy si připomínáme všechny věrné zemřelé, zakončil P. Jiří verši Vladimíra Holana (viz str. 20). Verše měly
pozitivní ohlasy.
„Dnes jsem bohužel nemohla úplně
kontinuálně sledovat homilii, protože si
z ní naše Terezka udělala čurací přestávku. Nicméně ke mně zdálky dolehl
úryvek z Holanovy básně, který jsi četl
na závěr a za jehož čtení jsme se
s Terezkou došouraly zpět do dětských
lavic. Po dosednutí se ke mně náš
12/2016

Kryštof naklonil a s naléhavým a důležitým výrazem ve tváři mi důrazně šeptal: „Máš vstávat první!” Jana Jirsová
Mně ty verše zase vehnaly slzy do
očí. U nás doma totiž vstával první táta
a uvařil nám čaj... Už na nás „doma“
čeká 23 let.
Jana Šilhavá
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SKAUTI V PRAZE 4
V naší farnosti se často mluví o skautech a pro někoho může být situace
trochu nepřehledná. Proto jsme pro vás připravili seznam středisek a oddílů,
které působí v okolí naší farnosti.
Podle informací na webu Obvodní rady Junáka Prahy 4 http://www.orjpraha4.skauting.cz působí na Praze 4 následující skautská střediska:
5. Skautské středisko Modřany – http://www.skauting.cz/modrany
7. Skautské středisko Blaník – http://www.blanik.info
32. Skautské středisko Platan– http://platan.skauting.cz
34. Skautské středisko Ostříž – http://www.ostriz.com
43. Skautské středisko Paprsek – http://paprsek43.cz
57. Skautské středisko Trilobit – http://www.trilobit.cz
Nejvíce dětí ze Lhotky pravděpodobně chodí do střediska Blaník, které
je už od počátků křesťansky orientované. Středisko se dál dělí na jednotlivé
oddíly. Mohou být dívčí, chlapecké
i smíšené, pro různé věkové kategorie.
Každý oddíl má svá specifika. Na
stránkách http://www.blanik.info/oddily
je k dispozici seznam oddílů, včetně
jména a kontaktu na vůdce oddílu, odkazu na web, místa, kde se schází.
Zvýraznili jsme názvy oddílů, o kterých
víme, že tam chodí děti z naší farnosti.
Oddíly střediska Blaník:
 Augustin – smíšený oddíl vede
P. Antonio Rivas-González, spadá pod
Základní školu sv. Augustina v Krči.
 Černý šíp – chlapecký oddíl,
klubovna na Smíchově.
 Dobromysl – dívčí oddíl, klubovna
v Krči, vede Veronika Šilhavá.
 Havrani – chlapecký oddíl, klubovna
na Praze 1.

 Inkové – chlapecký oddíl v Krči.
 Keya – smíšený oddíl, klubovna
v Modřanech, vede Prokop Šilhavý.
 Mayové – chlapecký oddíl, klubovna
v Krči, vede Filip Foglar.
 Modrý klíč – dívčí oddíl, klubovna na
Smíchově.
 Protěž – smíšený oddíl, klubovna
v Krči, vede František Vítek.
 Protěže
a
Kormoráni
neboli
„Kunratice“ – smíšený oddíl, klubovna
v Krči, vede Helena Polláková.
 Říčany – smíšený oddíl, klubovna
v Říčanech u Prahy.
 Scarabeus
–
smíšený
oddíl,
klubovna v prostorách kostela na nám.
Jiřího z Poděbrad na Vinohradech.
 Sněhová vločka – dívčí oddíl,
klubovna v prostorách KCMT na
Hájích.
 Statečná srdce – dívčí oddíl,
klubovna v Krči, vede Magdalena
Zindulková.
 Utahové
–
chlapecký
oddíl,
klubovna v Krči, vede Filip Černý.

Pro zajímavost doporučujeme interaktivní mapu „najděte si nejbližší oddíl“:
http://www.skaut.cz/pridejte-se
Jana Šilhavá
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FARNÍ CHARITA

URAŽENÁ PTAČÍ PRIMADONA
Paní Hermína je už mnoho let vdovou. Společnost v bytě jí dělá překrásná
zelenomodrá ptačí dáma – papoušek neoféma tyrkysová jménem Rozárka.
Maruška přičapla na bobek ke křeslu
Hermínu navštěvují naše zdravotní
sestry, které jí každý den převazují a začala rutinně převazovat nohy. Přibércové vředy. Klientka bývá uvelebe- tom se snažila vyzvědět, co klientku tak
na v oblíbeném křesle, s nohama na- rozhodilo. Příběh z paní Hermíny pohoře, obklopena dobrotami a jinými ne- malu mezi vzlyky vytáhla ven. Ta si vyzbytnostmi. Rozárka jí trůní na rameni, čítala, že v bytě nechala svou milovanou papouščici samotnou
paži nebo hopká někde poa nezajistila jí lepší péči.
blíž. V kleci papouščice čas
Když sestřička zjistila, kde
netráví, nikdy se od paničky
je zakopaný pes, všeho nedaleko nevzdaluje. V létě
chala a vydala se podívat
mohou být klidně okna doza stávkujícím papouškem.
kořán, Rozárka občas vyRozárka trůnila ve své kleci
koukne ven, ale nikdy se
a odmítala vylézt. Sestřičky
nesnaží uletět. Dámy spolu
samozřejmě dobře zná, po
rozmlouvají, Hermína vzpochvilce se nechala vylákat
míná i komentuje současné
ven a milostivě sezobla nadění, Rozárka jí odpovídá
bízenou pochoutku. Maruštypickými klokotavými papouščími zvuky. Spokojeně
ka ji na ruce odnesla ke
spolu žijí už několik let.
klientce a papouščice po
Papoušek
Na jaře paní Hermína
chvíli přemlouvání přelezla
onemocněla a museli jsme ji nechat své paní na rameno. Nevydržela tam
odvézt do nemocnice. Papouščí dáma ale dlouho a odletěla zpátky do klece.
zůstala v bytě sama, starala se o ni Pokaždé na začátku návštěvy sestřičky
sousedka, která současně zalévala lákaly uraženou ptačí dámu ven z klece
kytky a udržovala byt. Panička se do- a odnášely ji k paní Hermíně. Rozárka
mů vrátila až začátkem listopadu. Její každý den zůstala u paničky o chvilinku
první cesta vedla ke kleci s Rozárkou. déle. Trvalo to několik týdnů, než si
Otevřela dvířka, ale papouščice se k ní k sobě přítelkyně našly zase vztah.
otočila zády a uraženě koukala na dru- Dámy, ta lidská i ta ptačí, spolu opět
hou stranu. Marně se jí paní Hermína vesele vrkají a my jim moc přejeme
snažila vylákat z klece ven. Dobroty klidné Vánoce.
Požehnanou dobu adventní a vásnášela, na uraženou ptačí primadonu
něžně mluvila. Ať dělala, co dělala, noční přejeme i vám všem. Eva Černá
Rozárka ji přehlížela, jako by tam nebyRedakce připojuje kontaktní údaje:
la. To byla pro paničku veliká rána. Naše sestřička Maruška ji našla při první http://web.charitapraha4.cz.
Číslo účtu: 7450400257/0100; jako
návštěvě po návratu z nemocnice, jak
var. symbol uveďte datum narození.
pláče zhroucená v křesle.
12/2016
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PLÁNUJEME
2.–9. 1. – Tříkrálová sbírka
9. 1.–20. 3. – kurz Alfa
15. 1. – Farní akademie: Mgr. Anna Zajícová: Karel Stádník, umělec
Boží. Průřez sakrální uměleckou
tvorbou významného sochaře a prvního českého trvalého jáhna
28. 1. – ples farnosti Lhotka, chystejte si bílou garderobu!
29. 1., 26. 2., 26. 3. vždy v 10.00 – bohoslužba upravená pro děti
28. 1., 28. 2, 28. 3. – modlitby za národ u hrobu sv. Václava v 16.15

29. 1. – 18. dětský karneval farnosti
s tématem Vodní svět od 15.00 do
17.00, v ZŠ Zárubova 977/17; vítány jsou masky ryb, vodních rostlin
a tvorů, námořníků a vodních víl.
Vstupné: děti a dospělí 40 Kč, rodinné vstupné 150 Kč; více zde:
http://karneval-lhotka.webnode.cz
4. 3. – postní duchovní obnova
pod vedením P. Davida Vopřady
12. 3.–18. 3. – zimní chaloupka
3.–4. 6. – pouť, Letnice a zahradní
slavnost, kde budeme slavit 25 let
CMŠ Studánka a 80. výročí posvěcení našeho kostela.
9. 6. – Noc kostelů
31. 7–13. 8. – letní chaloupky pro
mladší i starší, místa budou upřesněna.

Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře,
k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě.
Zj 3, 20
„Jsem jako plachý chudý člověk, který stojí u dveří a říká si: ,Myslí na mě
v tomto srdci, které jsem vykoupil?´ Kolik je těch, kteří mě nechají roky stát, aniž
by mě pozvali dál…
Jestliže mi ale milý hlas pokorně řekne: ,Zůstaň se mnou, Pane,‘ věř tomu, že
do toho srdce vstoupím a daruji této duši veškerou pomoc, kterou potřebuje…“
Duchovní deník Gabriely Bossisové: On a já

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 25. 11. 2016.
Uzávěrka příštího čísla je 13. prosince. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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