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JMÉNO MARIA
Maria, jak matku Ježíšovu jmenuje
řecký text Nového zákona, je pořečtěná forma hebrejského jména Marjam
nebo Mirjam. Toto dívčí jméno bylo
v židovském národě jedním
z nejrozšířenějších, a to díky
biblické postavě Mirjam, starší
sestry Mojžíšovy.
Původ jména není jasný.
Mohlo být odvozeno
od výrazu označujícího hořkost, od něhož pochází také
slovo myrha. Tato
pryskyřice, sušená
míza myrhovníku
i některých dalších
stromů, byla
vyvažována
zlatem a používána jako vzácné kadidlo, balzámovací mast
a přísada léčivých a kosmetických přípravků.
Podobně jako
jméno Mojžíšovo i jméno Mirjam by mohlo také být
původu egyptského. V tom případě by
nejspíš znamenalo milá, milovaná, ze

slovního kořene mr, který označuje
lásku.
Jiné hebrejské slovní významy,
s nimiž mohl souviset původ jména
Mirjam, označují vodu, vzpouru
nebo vznešenost. V římském
prostředí bylo jméno Maria
později spojováno se slovem
mare, česky moře.
Z této asociace se
zrodil také titul Stella
maris, tedy Hvězda
mořská. Maria nám
svítí světlem svého
syna a je nám nadějí, že v bouřích
tohoto světa nezahyneme.
+ P. Petr Šleich
Na obrázku je
P. Maria ze lhotecké křížové
cesty. V květnu
uplyne 100 let
od fatimského
zjevení a papež
František při té
příležitosti svatořečí pasáčky, kteří tehdy mluvili
s P. Marií. Máme je na posledním zastavení naší křížové cesty – Vzkříšení.
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Z PASTORAČNÍ RADY
Pastorační rada se sešla pátého
dubna a trvala pouze hodinu. To při
tradičně pestrém programu a naší zálibě diskutovat je vskutku neobvyklé.
Nicméně rozhodně nám to tentokrát nikomu nevadilo. Provedli jsme reflexi
uplynulého období. Veliké poděkování
patří organizátorům Alfa kurzů. Ty letos
dokončilo jedenáct účastníků. Dopis
sousedům poprvé distribuovala Česká
pošta, ukázalo se, že se oproti osobnímu roznosu jedná o levný a současně bezproblémový způsob. Z důvodu
velké náročnosti přípravy Věstníku
jsme se během března dohodli na
změně uzávěrky, nově je nutné příspěvky odevzdat redakci do pátého
předcházejícího měsíce (tedy např. pro
červnové číslo do 5. května). Děkuji

vám všem, kteří jste přijali tuto změnu
s pochopením a vyšli nám vstříc. Dále
jsme se zabývali plánovanými akcemi –
zahradní slavnost, Noc kostelů, pouť
otců s dětmi a farní běh. Seznámil jsem
přítomné také s průběhem schůzky
s vedoucími letních chaloupek, Veronikou Mertlíkovou a Jendou Křížkem.
Oceňuji jejich zodpovědný přístup. Připomínám, že kdo chcete poslat své ratolesti na chaloupky, musíte je přihlásit
do konce května. Informoval jsem radní
také o tom, že za naši farnost se nově
hlásí do kněžského semináře dva
uchazeči, absolvoval jsem s nimi na
konci března první pohovor u otce biskupa Václava Malého. Prosím, pamatujte i na ně ve svých modlitbách!
P. Jiří Korda

MÁJOVÉ TROCHU JINAK
Měsíc květen je zvláštním způsobem
zasvěcen naší nebeské Matce. Letos
kromě „malých“ májových pobožností
po mších svatých (s výjimkou nedělí,
slavností a prvního pátku) chceme
zvláštně pamatovat na Pannu Marii
o sobotách. Protože tradičně se u nás
otvírá kostel hodinu přede mší svatou,
začnou sobotní „velké“ májové zhruba
po šestnácté hodině. První sobota již
patří Mariánskému večeřadlu. Ty další
pak začneme litaniemi, budeme pokra-

čovat texty s mariánskou tématikou
a zakončíme svatým růžencem. Zpěv
rozhodně nebude chybět. Mohu prozradit, že v sobotu 13. května, v den
stého výročí zjevení Panny Marie ve
Fatimě, si přečteme všechna tři fatimská zjevení. Myslím ta potvrzená Svatým stolcem, ne různé pomatenosti,
které kolují po internetu. Přeji nám
všem, abychom dokázali čerpat z nepřeberného bohatství mariánské úcty!
P. Jiří Korda

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2017
Srdečně vás zveme v neděli 4. června
na zahradní slavnost naší farnosti
a CMŠ Studánka. Ta se letos ponese
v duchu oslav 25. výročí od založení
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CMŠ Studánka a 80 let od vybudování
a posvěcení kostela. Zahradní slavnost
bude zahájena mší svatou v 10.00 –
hlavním celebrantem bude P. Bedřich
5/2017
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Vymětalík. Po mši svaté se přesuneme
na zahradu CMŠ Studánka, kde pro
vás bude připravené občerstvení a bohatý program, jak pro dospělé (hudební
a taneční vystoupení), tak pro děti (divadlo, soutěže, skákací hrad). Na zahradu dorazí také pater Bedřich

a s ním možná i někteří další kněží,
kteří v naší farnosti sloužili!
Konec zahradní slavnosti je v 19.00.
V případě deštivého počasí se zahradní slavnost uskuteční v přilehlých
prostorách kostela.
Jana a Jindřich Váňovi

POUŤ OTCŮ S DĚTMI
Z různých stran se stále dozvídáme,
že je naše společnost zasažena množstvím různě hlubokých krizí. Jedna
z těchto krizí má být i krize otcovství.
Otcové nemají na své děti čas, zajímají
se o ně jenom ve chvíli, kdy něco provedou nebo je s nimi něco špatně,
a vlastně s nimi vůbec nejsou, a ani
nechtějí být.
Nabízíme vám prožít dva dny, sobotu 17. a neděli 18. června, ve společenství otců (i kmotrů) a vašich synů
a dcer na pouti na Svatou horu spolu
s duchovním doprovodem otce Jiřího.

Pěší pouť zahájíme – trochu úsměvně – autobusem do Mníšku pod Brdy,
odkud se už skutečně vydáme pěšky
až na Svatou Horu. Pouť je rozdělena
do dvou úseků dlouhých okolo 16 kilometrů s přespáním na Dobříši, tj. zhruba v polovině cesty, a bude zakončena
mší svatou v bazilice Nanebevzetí
P. Marie na Svaté hoře.
K dispozici bude i logistická podpora,
abychom si mohli vzít na cestu jen to
nejnutnější.
Bližší informace a přihlášky u Martina Koníčka na tel. 603 404 545 nebo
na emailu m.konicek@email.cz.

KRÁTCE
● Křest přijaly Anastázie Alžběta Svobodová a Natálie Terezie Síbová. O velikonoční vigilii přijali křest: Martina
Hokszová, Petr Kobza, Jan Löffelmann
a Martin Tůma.
● Na Bílou neděli poprvé přistoupili
ke svatému přijímání: Ondřej Dlouhý,
Emma Dobřichovská, Enrico Fiala,
Bruno Gorčík, Jan Holík, Marián Koníček, Simona Kramerová, Lukáš Kudla,
Ondřej Pavlík, Ondřej Sokol, Jáchym
Svoboda, Kristína Šoltésová, Barbora
Váňová, Tereza Víchová.
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● Rozloučili jsme se s Ing. Antonínem
Balíkem, jedním z našich bývalých varhaníků.
● Programů pro školy na téma Proč
a jak katolická církev slaví Velikonoce
se zúčastnilo celkem 22 tříd (17 třetích
a čtvrtých tříd a 5 šestých a sedmých
tříd) ze sedmi škol: Jílovská, Na Beránku, Rakovského, Filozofská, Písnická, K Dolům, Zárubova. Děkujeme
všem aktivním účastníkům i všem, kdo
je podporovali modlitbou.
● Pastorační rada farnosti se sejde
3. května ve 20.00 v sále sv. Václava.
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SPOLEČENSTVÍ SVATÉHO JANA Z BOHA
Již šestým rokem se v naší farnosti
schází společenství (nejen) věřících
s duševním onemocněním. Jedná se
o neformální setkávání těch, kteří si
prošli nebo procházejí křížem duševního onemocnění, ale i jejich blízkých
nebo sympatizantů. Diskutujeme nad
aktuálními tématy, otvíráme Písmo,
sdílíme své radosti i smutky. Scházíme
se každý pátek v pět odpoledne, většinou nás je okolo deseti. Doposud jsem
záměrně, se souhlasem účastníků, nijak neskrýval ani v samém názvu, pro
koho je společenství zvláště určeno.
A to i z důvodu propagace, pozvání pro
nové. Protože společenství je již známé i za hranicemi farnosti, dokonce
o něm vědí i někteří nepraktikující lidé

včetně lékařů, dohodli jsme se na
změně názvu. Diskuze o něm byla
velmi rychlá. Jeden z účastníků hned
navrhl, ať se jmenujeme podle toho
svatého, co jsem o něm již vyprávěl
a který je patronem duševně nemocných. Je to svatý Jan z Boha, jeden
z mých patronů a skutečně zajímavá
postava. Jeho životopis najdete snad
v každé větší encyklopedii o svatých
nebo na internetových stránkách
www.catholica.cz, kde jsou velmi hezky
zpracovány životopisy mnohých světců. Srdečně zvu na naše setkání a svěřuji nás všechny do mocné přímluvy
svatého Jana!
P. Jiří Marián Augustin Jan z Boha

CO PŘINESOU ZMĚNY
Letošní konec března
a začátek dubna se v CMŠ
Studánka nesl ve znamení
změn v novém školském
zákoně. Jednak s novými
očekáváními ohledně povinné školní docházky od
září 2017 ve spojení se dnem otevřených dveří a květnovým zápisem, ale
také ve znamení návštěvy české školní
inspekce. Ta nás krom jiného seznámila s mnoha změnami, které souvisí
s někdy kontroverzním zákonem o inkluzivním vzdělávání.
Obě tyto změny vedou k větší administrativní zátěži, ale mohou být i pro
nás pedagogy prostorem pro získávání
nových zkušeností a dovedností. Nepotvrdil se obrovský zájem o vstup předškolních dětí do školky z důvodu po4

vinného vzdělávání. V oblasti Prahy již
nyní chodí do mateřské školy prakticky
98 % všech dětí ve věku mezi třetím
a šestým rokem.
Co se týká druhého tématu, to ukáže
čas, kdo byl víc „v realitě“, zda zastánci
inkluzivního vzdělávání, nebo jeho odpůrci.
Obecně se se zavedením těchto
změn nejedná o vyšší přísun finančních prostředků do škol na podporu tohoto vzdělávání, jak bylo původně avizováno. V mnoha případech školy
dostanou naopak finanční podporu pro
stejné dítě/žáka nižší, než dostávaly
doposud. Máme tedy před sebou i v této oblasti další výzvy a čas ukáže, jak
obstojíme.
Magda Vlčková, ředitelka
5/2017
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POJĎME SLAVIT S NAŠÍ KRÁLOVNOU MÍRU
Na první sobotu 1. dubna 2017 připadlo výroční sté mariánské večeřadlo.
Poprvé se v našem kostele uskutečnilo 3. ledna 2009 a od tohoto data je
každá první sobota v měsíci věnována Panně Marii – naší Královně míru.
V poselství ze 13. října 1994 z Modré knihy Panna Maria říká: „Za tuto velkodušnou odpověď, které se mi dostávalo od mých nejmenších synů, vám
slibuji, že se přičiním o vaši záchranu
v hodině velké zkoušky. Moje mateřská
přítomnost mezi vámi je jistým znamením ochrany a záchrany. Otevřete tedy
svá srdce naději a žijte velkou důvěrou
v úplném odevzdání se mému Neposkvrněnému srdci. Můj čas nastal. Řek-

něte všem, aby vstoupili do archy mého Neposkvrněného srdce, kde je
ochráním a zachráním… Můj čas nastal. Proto vás zvu, abyste mě následovali na cestě modlitby a pokání, čistoty a svatosti.“
Nezapomeňme na mocné duchovní
zbraně: růženec, „Sv. Michaeli archanděli“ a „Maria, pomoz“!
Za MKH Blanka Polívková
(red. kráceno)

MALÁ PŘIPOMÍNKA VELKÉHO VÝROČÍ
Třináctého května v dolině Iria, / tam
dětem se zjevila Panna Maria, / ave...
Má růženec v rukou ta překrásná Paní /
a vybízí každého, aby šel za ní, / ave...

– tak se zpívá v uvedené fatimské
hymně a bude tomu už sto let. Nezapomínejme na žádanou modlitbu růžence, zvláště za spásu hříšníků.
Irena Červenková

MODLETE SE RŮŽENEC!
Generální audience s papežem
Františkem se 15. 3. 2017 účastnila také skupina ministrantů z pražských farností spolu s P. Markem Miškovským
a P. Benediktem Hudemou. Na pouti
do Říma byli s nimi i tři ministranti ze
Lhotky, možná je poznáte na fotografii.
Na stránkách rádia Vatikán byl uveřejněn krátký rozhovor s P. Benediktem,
který je v pražské arcidiecézi zodpovědný za péči o ministranty. „Každý rok
jezdíme se skupinou dospívajících kluků, ministrantů, do Říma a letos jsme
měli možnost být na generální audienci
úplně vepředu, protože jsme domluvili,
že někteří naši ministranti pro Svatého
5/2017

otce zahrají intrády od Ignáce Linka.
Tím pádem jsme měli možnost se
s ním setkat osobně…“
Ministranti dostali hlas hned po něm
– a jako první se ujal slova Petr: „Byla
pro nás velká čest, že jsme se jako malá skupina poutníků, ministrantů z Prahy, mohli setkat se Svatým otcem
a prohodit s ním pár slov. Měl k nám
krátkou řeč, které jsme díky překladu
okamžitě rozuměli. Máme zážitek na
celý život a doufáme, že z tohoto setkání budeme čerpat do budoucna.”
O své zážitky se podělil také Matouš: „Díky krásnému překladu otce
Benedikta jsme pochopili, co nám Sva5
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tý otec říkal. Mluvil o lásce, o tom, že
musí být opravdová, že bychom ji měli
prožívat tak, jak se sluší na správného
křesťana. Mohli jsme Svatému otci zahrát, vyfotit se s ním a vidět ho…“
Pokračuje Martin, student pražského
Arcibiskupského gymnázia: „Setkání
bylo neskutečně nádherné a chtěl bych
vyřídit hlavní zprávu, kterou nám papež
František předal – a to všem mladým
lidem, studentům – aby se všichni mladí lidé modlili růženec. Je to v těchto
časech potřeba.”

A na závěr se zamyslel Prokop: „Pro
mne samozřejmě to bylo ohromně zajímavé a neskutečné setkání, protože
Svatého otce znám pouze z fotek nebo
videí, a tady jsem ho poprvé viděl jako
člověka. Je to také pouhý člověk – prosil nás, abychom se za něj modlili, protože to má ohromně, ohromně těžké.”
(jag)
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clan
ek.php4?id=25383

Foto z archivu Osservatore Romano – vedle papeže Františka stojí
P. Benedikt Hudema, mezi ministranty vlevo Vláďa Soukup,
uprostřed Martin Klepetko a vpravo Tomáš Antonín Kovanda.
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VZPOMÍNKA NA OTCE KARDINÁLA
S účastí a úctou jsem sledovala život a smrt otce kardinála M. Vlka. Dobře si
pamatuji jeho návštěvy při různých příležitostech na Lhotce. Jednou, v době
postní, u nás vedl křížovou cestu. Sám napsal variace na Stádníkovu cestu.
Také se pamatuji na slavnostní bohoslužbu v době působení otce Bedřicha Vymětalíka v roce 2002.

Pan kardinál na Lhotce v roce 2002
V roce 2010 jsem se rozhodla jít na
slavnostní tříkrálovou bohoslužbu do
katedrály. Tam jsem byla ještě s jednou paní oslovena, zda bychom nesly
obětní dary. Byla to pro nás nečekaná
a radostná pocta. Otec kardinál se nás
zeptal, ze kterých jsme farností, a dal
nám každé růženec. Bylo to v době,
kdy už končil ve funkci a pak byl zvolen
kardinál Dominik Duka. Připadalo mi to
jako osobní rozloučení. Byla jsem
šťastná a Bohu vděčná.
Před několika lety byl otec kardinál
hostem na naší lhotecké Noci kostelů.
Při té příležitosti mě také potěšilo, že si
se zájmem prohlédl náš lhotecký archiv
a ještě mi poradil, kde hledat další informace o Lhotce.
Moc se mi líbila jeho vzpomínka:
Když měl překážky na cestě ke kněžství, šel na mši na poutní místo Lomeček v Jižních Čechách. Tamější oltář je
5/2017

zmenšeninou oltáře ve sv. Petru v Římě. Slyšel tam biblický text z 1. listu
apoštola Petra: „Stejně se i vy mladší
podřizujte starším. Všichni se oblečte
v pokoru. Jeden vůči druhému, neboť
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod
mocnou ruku Boží, aby vás povýšil
v ustanovený čas. Všichni svou starost
vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“
Když pak byl v Římě v bazilice sv. Petra jmenován na kardinála, četl se tam
právě tento úryvek. Z toho je vidět, co
Bůh řídí, dobře řídí, i když my mnohé
situace pochopíme právě až posléze.
Najednou se nám otevřou oči a zpětně
vidíme Boží působení.

Pohřeb kardinála Miloslava Vlka 2017
Pohřeb otce kardinála se konal ve
svátek Zvěstování Páně. Tak se naplnil
i jeho duchovní odkaz: „Bůh je Otec, je
blízký. Bůh není vzdálený!... Přichází
stále. Přebývá mezi námi.“
Eva Kocmanová
Historické foto autorka,
foto z pohřbu Jiří Vavřík.
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FARNOST LHOTECKÁ
V 50. – 60. LETECH 20. STOLETÍ
V souvislosti s letošním jubileem našeho kostela otiskujeme již páté
pokračování pamětí pana Ing. Vladimíra Turka, které sepsal v květnu 2007.
Nástupcem P. Miroslava Plotěného v celé Praze, proto se mu nedostávalo
byl jmenován P. Jaroslav Novák. Naro- času na vlastní farnost. Měl dost panodil se 6. 9. 1920 v Praze a vysvěcen na vačnou povahu, a tak se postupně dokněze byl 23. 4. 1950.
stával do konfliktu se sborem
Původně spravoval farnost
a s některými zdejšími „skalníZáběhlice, kde také bydlel spolu
mi“ farníky. Vlivem komunistické
s maminkou, a k tomu mu byla
propagandy, zákazů apod. přepřidělena i farnost lhotecká, od
stávali do kostela chodit rodiče
počátku 60. let 20. stol. ještě
s dětmi, věkový průměr účastnífarnost Braník. Na lhotecké faře
ků bohoslužeb se zvyšoval
nikdy nebydlel, po smrti své
a farníci postupně vymírali.
maminky bydlel ve farním bytě
Přesto se podařilo ještě v roce 1956
v Braníku. Nás jako ministranty uchva- zorganizovat ve lhoteckém kostele biřcoval tím, že ze Záběhlic přijížděl na mování, které zde provedl otec biskup
Lhotku na starém Manetu ČZ 125 v ko- Eltschner, a biřmovanci byli i z Braníka,
žené kukle s velikými brýlemi.
Podolí a Modřan. Při tomto biřmování,
Zaběhnutý rytmus bohoslužeb ve doslova posledním „v hodině dvanácté“
lhoteckém kostele byl postupně ome- před utužováním komunistického režizován a měněn z toho důvodu, že ad- mu vůči církvi, se opět velice angažoministrování tří farností vyžadovalo vala paní katechetka Vlasta Čistecká.
čas, protože všude se musela někdy Dávala biřmovance dohromady, pořásloužit mše sv. Na Lhotce
dala generální zkoušky
byla v neděli jen jedna
biřmovanců na přijetí této
mše svatá v 8.30. V kapli
svátosti apod. Další biřsv. Václava v krčské nemování se na Lhotce komocnici byla mše v neděli
nalo až za patera Rudolfa
odpoledne v 16.00; po
3. června 1970. Uděloval
zrušení kaple státními orje osmdesáti biřmovangány se tam už mše necům biskup FrantišekTosloužily. Ve všední dny
mášek, pozdější kardinál,
byla na Lhotce mše svatá
arcibiskup pražský a prijen v úterý a v pátek
mas český.
v 18.30.
Vladimír Turek
Pater Novák nebyl ani kazatelem,
(pokračování příště)
ani hudebníkem ve smyslu svého Na historickém snímku
předchůdce patera Plotěného. Protože na stěnách sv. Antonín
měl ve správě tři farnosti, stále někam a nad kasičkou u vchodových dveří
spěchal. Často bral pohřby i za kolegy úlomek z mariánského sloupu.

1937
2017

8

5/2017

FARNÍ PŘÍRUČNÍK – KVĚTEN 2017
PONDĚLÍ
8.00

1. 5.

Sv. Josefa, dělníka, státní svátek
Mše svatá s májovou pobožností

ÚTERÝ
2. 5.
9.15–11.00
9.15
15.00
18.30
20.00–22.00

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
3. 5.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–21.00
20.00

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuka náboženství dětí
Ministrantská schůzka
Nejmladší společenství mládeže
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“
Zasedání PRF

ČTVRTEK 4. 5.
8.00
8.45
9.30
19.00
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici
Společenství Alfa Plus
Setkání nově pokřtěných

PÁTEK
5. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

1. pátek v měsíci
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.15
17.00

Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučed., 1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH (Mariánské kněžské hnutí) a výstav Nejsv. svátosti oltářní

6. 5.

18.00
NEDĚLE
7. 5.
8.00, 10.00, 18.30

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svaté

PONDĚLÍ
8.00
20.00

Panny Marie, Prostřednice všech milostí, státní svátek
Mše svatá s májovou pobožností
Společenství mužů a otců
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ÚTERÝ
9. 5.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 10. 5.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–21.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuka náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Prostřední společenství mládeže
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 11. 5.
8.00
15.00
19.00
20.00

Mše svatá a po ní úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Biblické setkání
Setkání nově pokřtěných

PÁTEK
12. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Svátek Výročí posvěcení katedrály
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 13. 5.
16.00
17.00

Panny Marie Fatimské, 100 let od zjevení
Velká májová pobožnost
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00

18.30

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti
Farní akademie: Mgr. MUDr. Jiří Korda: „Kost z mých kostí… nebo Marťan?“ S trochou nadhledu o tom, proč mnohá
manželství jsou spíše bojištěm než oázou.
Mše svatá

PONDĚLÍ 15. 5.
8.00
18.45–20.00

Mše svatá
Nejstarší společenství mládeže

ÚTERÝ
16. 5.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Svátek Jana Nepomuckého, mučed., hl. patrona Čech
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru

14. 5.

16.30
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STŘEDA 17. 5.
8.00
8.40–9.10
9.10
16.30–17.15
18.30
18.45–20.00
18.45–21.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Výuka náboženství dětí
Ministrantská schůzka
Nejmladší společenství mládeže
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

ČTVRTEK 18. 5.
8.00
8.45
19.00
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Společenství Alfa Plus
Setkání nově pokřtěných

PÁTEK
19. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 20. 5.
16.00
17.00

Sv. Klementa Marii Hofbauera, kněze
Velká májová pobožnost
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

21. 5.

PONDĚLÍ 22. 5.
8.00
18.45–20.00
20.00

Mše svatá s májovou pobožností
Nejstarší společenství mládeže
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
23. 5.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 24. 5.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–21.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuka náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Prostřední společenství mládeže
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

5/2017
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ČTVRTEK 25. 5.
8.00
15.00
18.30
19.15
20.00
20.00

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše svatá
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Mše svatá
Biblické setkání
Setkání nově pokřtěných
Modlitby Taizé

PÁTEK
26. 5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 27. 5.
16.00
17.00

Velká májová pobožnost
Mše svatá

NEDĚLE 28. 5.
8.00
10.00
16.15 katedrála
18.30

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Modlitba za národ
Mše svatá

PONDĚLÍ 29. 5.
8.00
18.45–20.00

Mše svatá s májovou pobožností
Nejstarší společenství mládeže

ÚTERÝ
30. 5.
9.15–11.00
15.00
18.30
20.00–22.00

Památka svaté Zdislavy
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá s májovou pobožností
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 31. 5.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.00
18.45–21.00

Svátek Navštívení Panny Marie
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuka náboženství dětí
Ministrantská schůzka
Nejmladší společenství mládeže
Zkouška sboru „Jiříkovo vidění“

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.
12
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KAREL STÁDNÍK – UMĚLEC BOŽÍ
Téma farní akademie 26. 3. bylo lhoteckým farníkům blízké. Přednášející
Mgr. Anna Zajícová nám představila průřez sakrální a uměleckou tvorbou
významného sochaře a prvního českého jáhna, kterému věnovala svoji bakalářskou i magisterskou práci.
Karel Stádník sloužil církvi nejen
Literatury bylo málo, hlavně nejrůznější svým uměním, ale také jako vůbec
novinové články, pro- první český trvalý jáhen. Vysvěcen byl
to hodně čerpala tajně kardinálem Meissnerem 17. listoz přímých rozhovorů padu 1984 v Berlíně. Veřejně vystoupil
s Karlem Stádníkem v katedrále sv. Víta při mši ke svatořea jeho rodinou. Takže čení Anežky české v listopadu 1989.
se jí podařilo podchy- Až do roku 2001 působil jako trvalý játit mnohé ještě za jeho života. Akad. hen na Velízi – Kublově a v Praskolesochař Karel Stádník se narodil 24. 8. sích.
1924 v Třemošné a zemřel 12. 1. 2011
Profesní kariéru začal restaurátorv Praze. Základní školu navštěvoval skými pracemi, které se mu staly hlavv Kadani, gymnázium v Karlových Va- ním zdrojem obživy. Restauroval hlavrech do roku 1938.
ně sochy dřevěné, polychromované.
Po záboru
Od sedmpohraničí se
desátých let
rodina přezačal tvořit
stěhovala do
pro sakrální
Prahy, kde
prostory. Jepo válce Kaho nejdůležirel Stádník
tějšími realipokračoval
zacemi byly
ve studiu na
křížové cesStřední kety, oltářní
ramické škostoly, liturle. Potom
gické vybanásledovala
vení včetně
Akademie
celkové
výtvarných
úpravy presumění, na
bytáře
Karel Stádník v jáhenské službě v našem kostele
kterou byl
a nakonec
přijat hned do druhého ročníku k prof. i volné sochy a plastiky. Na vyzvání
Španielovi. Absolvoval v roce 1949. Ke P. Vágnera, kanovníka na Hradčanech,
studiu přidal ještě památkářský kurz. vytvořil tzv. malou křížovou cestu u kaV roce 1956 se oženil a s manželkou pucínů a to byl počátek jeho dalších
Vlastou měli tři děti.
plastických křížových cest, které byly
s oblibou kopírovány. Velkou křížovou
5/2017
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cestu tvořil v letech 1973–1975 právě
pro lhotecký kostel.
V kostelech, kde Karel Stádník působil jako restaurátor, pak většinou zanechal i některé ze svých děl, nebo se
podílel na úpravě interiéru, jako třeba
v Břevnově u sv. Markéty, nebo u Nejsvětějšího Salvátora, v Emauzích, u sv.
Antonína, u sv. Havla, P. Marie před
Týnem, sv. Tomáše… V řeckokatolickém kostele sv. Klimenta v Praze vytvořil originální ikonostas s plastikami
apoštolů, pro hospic v Bohnicích zase
reliéf „Vzkříšení Lazara“. V katedrále
sv. Víta najdeme jeho sochu sv. Anežky. Proslavil se i v zahraničí, například
do New Yorku putoval jeho „Ukřižovaný“, kopii mají ve stříbrné variantě u sv.
Terezie v Kobylisích a druhou ve zlaté
ve fakultní kapli Katolické teologické
fakulty.

Nebylo možné vyjmenovat všechna
díla plodného umělce, závěr přednášky
patřil lhotecké křížové cestě. Vymyslel
ji ve vlaku cestou z Olomouce do zastávky Červenka během čtrnácti minut.
Jako první zastavení vymodeloval „Veroničinu roušku“, kde najdeme i matku
Terezu. Tehdy prý na návštěvu do ateliéru přišel P. Vladimír Rudolf, a když
plastiku uviděl, prohlásil: „To beru!“
Lhotečtí pamětníci přidali své vzpomínky z procesu tvorby křížové cesty. Například medvídka děvčátka, které představuje Ježíšův pád, odlil Karel Stádník
podle skutečného medvídka, kterého
mu darovalo postižené děvčátko, upoutané na vozíku. Paní magistra se
dozvěděla novou informaci, že zastavení lhotecké křížové cesty už nejsou
ze sádry, ale z umělé pryskyřice.
Jana Šilhavá

Karel Stádník při restaurátorské práci v ateliéru
14
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JAK ZAČÍT ŽÍT VE FARNOSTI
ANEB MANUÁL NOVÁČKA
Jsem ve farnosti nová. S tou bývalou jsem se rozloučila na sklonku církevního roku a adventní čekání na narození Páně se mi stalo vstupem do farnosti lhotecké. V rámci zúročení svých nováčkovských zkušeností si dovoluji nabídnout několik postřehů. Věřím, že se budou hodit.
Postřeh č. 1: Zjistila jsem, že myšlenky jako „u nás by bylo / by se stalo /
nestalo...“, k ničemu nevedou, to mi
věřte.
Postřeh č. 2: Farní nováček by měl
s okamžitou platností zapomenout na
jistoty, které mu poskytoval liturgický
prostor jeho bývalého kostela. Já například byla zvyklá, že mě po příchodu
do kostela „pozdravili“
dva andělíčci hlídající
barokní svatostánek.
Vstoupila jsem do kostela, pozdravila Pána Ježíše, klekla do lavice,
zadívala se na andělíčky, kteří v buclatých ručručkách drželi věčné
světlo, zavřela oči a začala se modlit.
Teď přijdu do kostela, pozdravím Pána
Ježíše, kleknu do lavice, podívám se
na svatostánek... a v mém podvědomí
se ozve: „Něco je špatně! Kde jsou andělíčci? NEMOHU se začít modlit!“ Nenechme se tím vyosit. Zapojme zdravý
rozum: „Jen klid, milé podvědomí, byla
bych na tom dost špatně, kdybych se
mohla modlit pouze v blízkosti barokních soch. Chci být s Ježíšem – a ten
jistojistě přítomen je.“
Postřeh č. 3: Počítejme s tím, že
místní Boží lid při mši sv. vstává a sedá
podle jiného manuálu než Boží lid naší
bývalé farnosti. Radím neřešit, zapamatovat, přizpůsobit se. Na platnost
mše sv. to vliv nemá a koneckonců,
5/2017

kde máme jistotu, že právě v naší bývalé farnosti jsme na to měli patent,
že? Totéž platí i pro zpěv, čtení a další
věci.
Postřeh č. 4: Farní tiskoviny jsou
dobrá věc a internetové stránky také.
Rozhodně stojí za přečtení.
Postřeh č. 5: To, že si nás lidé nevšímají, neznamená, že nás mezi sebou nechtějí. Napadlo
mě třeba, proč se místní
farníci nescházejí ve
společenské místnosti,
seznámení by bylo
snadnější. Pochopila
jsem to, až když jsem ji
navštívila. Radím tedy,
nedělejme v ničem žádné předčasné závěry. Věci, kterým nerozumíme, mají často jednoduchý základ, jen my ho ještě neznáme... A pro
farní starousedlíky: Buďte s námi, nováčky, trpěliví, však my se zaučíme.
Nejsme nechápaví ani uzavření, potřebujeme se jen nějakou chvíli rozhlížet.
Mše skončila, sedím v lavici, v kostele je šero. Hledím do tváře Ježíše
zmrtvýchvstalého, na jeho těle se odráží vertikála stínu jeho kříže. Matka
Boží stojící drakovi na hlavě má v tomto dramatu pokojnou tvář... Ticho Boží
přítomnosti je ve všech kostelích stejné. Však ono to půjde i bez těch andělíčků.
Renata Černá
Ilustrace: detail z obrazu
Raffaela Santi Triumf Galatei
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ZVEME NA TÁBOR PRO RODINY S DĚTMI
Už brzy se sejde rok s rokem a zas
tu máme letní prázdniny. S kamarády
i našimi dětmi stále vzpomínáme na
první ročník nefalšovaného letního tábora pro rodiny. A když píšu tábora,
myslím opravdového tábora se stany,
potokem, latrínou, jídelnou pod širým
nebem atd.
Po letech váhání a testování svých
hranic na různých chalupách jsme se
loni odhodlali k takovémuto „skautskému“ dobrodružství. Sami jsme jako
skauti kdysi působili (alespoň někteří),
takže jsme věděli, že my to zvládneme,
ale trochu jsme si nebyli jisti těmi dětmi... Přece jen nejmladšímu účastníkovi bylo asi půl roku a nejstaršímu ne víc
než pět.
Na tábořišti se tedy celý den střídaly
divoké jízdy na prvních kolech a odrážedlech těch „starších“ a houpání kočárků těch „mimin“. Nemyslete si ale,
že naším cílem bylo jen přežít týden
v divočině – táborový program jsme pilovali dlouho dopředu: etapovka, hymna, vlajka, pokřiky, odpolední hry, výlety, pohádky před spaním, ranní
a večerní modlitby atd. Kromě toho
jsme si sami vařili (ve srubu v kuchyni,
pohodlně na plynu) a nakupovali.
Děti byly nadšené skoro ze všeho –
např. z etapovky o Človíčkovi, kterého
někteří znají z večerníčku. Podobně jako on zkoušeli, co dokáže příroda, jak
si poradit s deštěm, jak si opatřit jídlo,
jak postavit obydlí atd. Hlavně ten oříšek s deštěm nás zaměstnával po celý
týden – všechno jsme měli perfektně
podchycené, jen to počasí nějak nevyšlo. Na tábořišti mezi skalami bylo také
poměrně chladno, takže spotřeba
16

bund, tepláků a gumáků byla na léto
vskutku nevídaná. Ale nutno říct, že
děti s tím problém neměly – to spíš my
dospěláci jsme často o poledním klidu
postávali s hrnkem kafe někde pod
střechou a kroutíce hlavami jsme sledovali dětské řádění na rozbahněném
plácku mezi stany.

P. Petr Šleich připravený ke mši
Koupání a zmrzka vyšly sice jen jednou, ale myslím, že i tak jsme si ten týden jaksepatří užili. Potvrdí to určitě
i návštěvy, které se za námi odvážily.
A nebylo jich málo – mezi nimi jsme
přivítali např. i otce Petra od nás ze
Lhotky a prožili jsme s ním pěknou mši
s kytarami. Petrovi se u nás líbilo a jako poděkování si odvážel krásné obrázky, na kterých mu děti namalovaly,
jak si tady na táboře žijeme.
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OHLASY
A hlavně – letos v létě budeme žít
zase, a to od 5. do 12. srpna! Kdo má
chuť na podobné dobrodružství a nebojí se tmy, vlka, strašidel apod., ať
vezme děti a jede s námi – kapacity

jsou a my rádi poznáme nové kamarády. Letáček s informacemi bude k dispozici, podrobněji i na emailu
strep54@seznam.cz.
Eva Beková
Foto Martin Valent

Malí táborníci

KOUZELNÁ KOSTKA
Od mala jsme se snažili dětem vštípit některé dobré rituály, jako je třeba mytí rukou před jídlem, že se jí společně u stolu a také, že se před jídlem žehná.
Žehnání (poděkování) je, myslím,
dobrý zvyk, nejsou-li všichni u stolu,
nelze postoupit do „dalšího kola“. To znamená,
nic se nepodává a čeká
se na toho posledního.
Pak je potřeba zklidnit
diskutující a navodit
správnou atmosféru.
K tomuto účelu používáme zajímavou pomůcku – papírovou
kostku s šesti různými
požehnáními. Ani nevím, odkud se vzala, ale dnes má své
5/2017

nezastupitelné místo u poledního stolu.
Výsadu házet měl většinou nejmladší
člen rodiny, pokud již
uměl číst. Později se
dokonce losovalo o to,
kdo bude házet a kdo
bude číst. Na každé
straně je jiné krátké požehnání, a které padne,
to se čte.
Kostka byla z obyčejného papíru, takže se
po nějakém čase začala
různě trhat a deformovat. Naivně jsem se domníval, že svou
17

OHLASY
roli již splnila a může odejít na zasloužený odpočinek. To jsem se ale šeredně zmýlil. Ještě jsem ani nestihl formulovat svou myšlenku a již jsem byl
upozorněn svými dětmi, že se s kostkou něco musí udělat, že stále padá
jenom jedno požehnání. Byl jsem tedy
postaven před nelehký úkol: kostku
opatrně rozebrat, něčím vyztužit a opět
vrátit do používání, neb představa, že
bychom již před jídlem neházeli, byla
pro naše, dnes již dvoumetrové, děti
nepřijatelná.

Dnes požehnání znají nazpaměť,
často se i stane, že si hodí kostkou,
podívají se na ni a přímluvu rovnou odrecitují zpaměti.
Doufám, že si do svého života odnesou hezké vzpomínky ze společného
stolování, a pokud si někdy vzpomenou, že prostřený stůl není automatická
věc, ale Boží dar, tak myslím, že kostka splnila svůj účel.
Libor Marel
Vyšlo v časopise Spoj nás 2017/2

SPOLEČNÉ SOBOTNÍ SNÍDANĚ
Mnoho věcí se mi líbilo v rodině mé
tchyně, něco jsme si upravili podle
svého, něco dělali zcela jinak. A právě
společné jídlo bylo to, v čem
jsem chtěla pokračovat.
Věděla jsem, že společné
večeře mi nebudou vyhovovat, to jsem ani nezkoušela.
Více se mi líbilo nakrmit děti
a pak povečeřet spolu v klidu. Ale už od začátku našeho manželství jsme měli nejraději
společné
sobotní
snídaně. Nemuselo se spěchat do kostela jako v neděli,
ani do práce jako ve všední
den. Na stůl jsme si připravili všechny
možné dobroty, uvařili konvici kávy
a konvici čaje a začali snídat. Spolu
s dětmi, s představou volného dne
před námi, že nás nerozhází vůbec nic.

Když byly děti malé, najedly se, přestalo je to bavit a šly si hrát do svého pokoje. My jsme zůstali u stolu a měli čas
na rozhovor o nás.
Jak děti rostly, začalo je
zajímat, o čem se bavíme
a chtěly se přidat. Tak se
postupně změnil „náš čas“
na „čas pro rodinu“. Děti
povídají, co prožily, co nového ve škole, co kamarádi
a co plánují v dalším týdnu.
Často se stává, že končíme se snídaní pozdě a já
až po dvanácté hodině
rychle přemýšlím, co vlastně uvařit k obědu. K velmi pozdnímu
obědu. Ale ten společně prožitý čas
nám za to stojí.
Jarka Danielová
Napsáno pro časopis Spoj nás 2017/2

VÝZVA FARNÍKŮM
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o rozsahu maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo
předávejte osobně v sakristii.
(red.)
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FARNÍ CHARITA

NABÍZÍME SMYSLUPLNOU PRÁCI
V letošním roce nás trápí álních službách je také vítaný, ale není
poměrně neobvyklá věc, pra- nutný. Po zkušební době jsme ochotní
covní poměr rozvázalo několik kurz zajistit a zaplatit. Pracovníci Farní
zaměstnanců. Pečovatelky, charity Praha 4 – Chodov mají osobní
osobní asistentky i zdravotní sestřičky ohodnocení a odměny, pružnou pranám odcházejí za lepší mzdou a méně covní dobu, pět týdnů dovolené, tři sick
zodpovědnou prací. Pomalu přestává- days ročně, služební telefon, 80 Kč
me být schopni zajistit služby pro stá- stravné na odpracovaný den, jízdné po
Praze (dobití Lítačky), konvající klientelu, nové klientinuální vzdělávání v oboty nejsme již několik měsíru. K dispozici jsou služebců schopni přijímat. V Praní auta, která je za určitých
ze je přezaměstnanost
podmínek možné použít
a nám se nedaří sehnat
i k soukromým účelům.
nové pracovníky. Práce
Zdravotní sestra musí
v naší organizaci je bezebýt způsobilá k výkonu
sporu náročná a při souzdravotnické profese bez
časné nabídce pracovních
odborného dohledu (musí
míst se volné pracovní pomít „registraci“) a čistý
zice nedaří zaplnit. Lidé
trestní rejstřík. Nabídka
často očekávají, že budebenefitů je stejná pro
me „charitou“ nejen pro
Pavel vám přeje:
všechny složky naší organaše klienty, ale i pro za„Dobrou chuť.“
nizace.
městnance. Když pochopí,
Případným zájemcům o práci dopože od nich opravdu budeme chtít, aby
odvedli pečlivou a svědomitou, často ručte, aby zaslali životopis na náš
fyzicky a psychicky náročnou práci, tak e-mail: kancelar@charitapraha4.cz nenám prchají ve zkušební době. Zamys- bo zatelefonovali na naši pevnou linku
lete se, jestli nemáte ve svém okolí 272 941 972.
Po těch šestnácti letech, co naši
osobu, která by měla zájem o práci pečovatelky a osobní asistentky. Hledá- Farní charitu Praha 4 – Chodov řídím,
me i zdravotní sestry nebo bratry. Na- umím sehnat téměř vše. Zaměstnanci,
bízíme práci na plný nebo částečný a dobří zaměstnanci obzvlášť, se ale
úvazek, zaměstnáme i pomocníky na shánějí velice špatně. Bez dobrých pedohodu o provedení práce nebo pra- čovatelek, osobních asistentek a zdracovní činnosti. Pro pozici pečovatelky votních sestřiček se naše služby nedají
nebo osobní asistentky požadujeme poskytovat. Proto se zamyslete, jestli
ukončené základní vzdělání, čistý byste o někom vhodném nevěděli.
trestní rejstřík a dobrý zdravotní stav. Velmi by nám to pomohlo.
Přeji Vám slunečný květen.
Uvítáme ve svých řadách aktivní řidiče,
Eva Černá
kteří se nebojí jezdit po Praze, ale není
to podmínkou. Kurz pracovníka v soci5/2017
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PLÁNUJEME
3.–4. 6. – pouť, Letnice a zahradní
slavnost, kde budeme slavit 80. výročí posvěcení našeho kostela a 25
let CMŠ Studánka;
3. 6. v 17.00 bude celebrovat mši sv.
pater Jordán Vinklárek;
4. 6. v 10.00 bude celebrantem
P. Bedřich Vymětalík, který zůstane
na zahradní slavnost; pozváni byli
i další kněží, kteří v našem kostele
sloužili;
9. 6. – Noc kostelů;
11. 6. – bohoslužba upravená pro
děti v 10.00;
11. 6. – farní akademie, Mgr. Petr
Šleich: Židovství nám blízké (meditační pásmo s židovskou hudbou
a obrazy Marca Chagalla);

14. 6. – poslední výuka náboženství,
vysvědčení;
17.–18. 6. – pouť otců s dětmi na
Svatou horu s přespáním na Dobříši;
28. 6., 28. 7. 28. 8. – modlitby za národ
u hrobu sv. Václava v 16.15;
23. 7.–5. 8. – letní chaloupky pro
mladší opět ve Starči a pro starší
v Březině u Sedlčan;
12. 11. – vyvrcholí oslavy 80. výročí
posvěcení našeho chrámu; mši
svatou v 10.00 bude celebrovat
Dominik kardinál Duka; v 18.30 bude celebrantem P. Kamil Vrzal;
12. 11. – koncert rodiny Špačkových
přímo v našem kostele po večerní
mši svaté.

MODLITBA ZA MÍR
Bože, nejsvětější Otče, který jsi nám dal svůj pokoj skrze Ježíše
a skrze něj jsi nás chtěl přivést ke svému Srdci –
na tomto místě, kde nás Panna Maria zve k modlitbě za mír ve světě
a kde nás anděl míru povzbuzuje ke klanění Bohu –
dej nám, prosíme, ať mezi všemi lidmi zavládne mír;
ať vůdcové národů hledají cesty ke spravedlnosti;
ať všichni dosáhneme míru v srdci a na přímluvu Královny míru
se smíme stát tvůrci světa, v němž se šíří a roste bratrství.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Zdroj: Fatima, Paulínky 2017
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.
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Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Číslo vychází 26. 4. 2017.
Uzávěrka příštího čísla je 5. května. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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