ČÍSLO 8 – ŘÍJEN 2012

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

KVÍTKA BOŽÍ
Drazí farníci, v den svátku Narození v kostele na dnešním Jungmannově
Panny Marie přijali v katedrále jáhen- náměstí. Tuto velkou slávu bude předské svěcení dva budoucí kněží. Jedním cházet ještě jedna, možná malá, ale
z nich je i náš nový pomocník Jan Pri- pro nás lhotecké důležitá slavnost.
První říjnovou neděli bude v našem
mus. Ten na konci svěcení pronesl
zdařilou děkovnou řeč, najdete ji uvnitř kostele otec Karel Herbst udílet „pečeť
tohoto čísla. Mimo jiné v ní mluví o so- daru Ducha svatého“, tedy biřmovat.
bě a o kolegovi jako o nových kvítkách Dary Ducha umožňují člověku vykvést
do plné krásy, v souladu s Božím plána Kristově louce.
Jistě není kvítko jako kvítko, louka nem. Přeji biřmovancům i nám všem,
je plná nepřeberného množství bylin. abychom byli okrasou Kristovy louky.
Kdo jste příznivci svatého Františka Abychom, a tady opět použiji Honzovu
z Assisi, tak se vám asi vybavila jiná děkovnou řeč, byli služebníky dobrými
Kvítka, tedy sbírka veselých a přitom a věrnými, plnými neskonalé radosti
hlubokých příhod ze života tohoto svět- a vděčnosti. Příkladů, že to jde, máme
+ P. Jiří Korda
ce. Následující měsíc mu bude zvlášt- přeci dost.
ním způsobem patřit.
Čtvrtého má
svátek, třináctého pak
bude v pražské katedrále zapsáno
mezi blahoslavené jeho
čtrnáct věrných následovníků
brutálně zavražděných
dne 15. únoNově vysvěcený jáhen Jan Primus při nedělní liturgii
ra roku 1611

Zprávy z farnosti

NOVÁ PASTORAČNÍ ASISTENTKA
Během své jáhenské praxe v Kolíně
jsem se seznámil s řeholními sestrami
z Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže. Velmi mě oslovila jejich
práce ve farnosti. Proto, když jsem začal na jaře shánět novou pastorační
asistentku, obrátil jsem se na představené této kongregace. Výsledkem je,
že novou pastorační asistentkou, přesně odbornou duchovní asistentkou, byla na plný úvazek ustanovena sestra
Mgr. Ing. Bernarda Pavla Lacinová,
SCSC.
Bude k nám dojíždět z komunity
sídlící na Vyšehradě. Sestru Bernardu
jsme přivítali při mši svaté 23. září.
Nicméně jistě bude mnoho dalších příležitostí se s ní seznámit, a to
i prostřednictvím
Věstníku.
Kromě

administrativních záležitostí, které mne
doposud zavalovaly, se bude podílet
na pastoraci. Například již během října
se obnoví každotýdenní katecheze
v církevní mateřské škole Studánka.
Prosím pamatujme na sestru Bernardu ve svých modlitbách a přijměme
ji s radostí do našeho společenství.
Co je ale neméně důležité, veliké
díky patří předchozí pastorační asistentce a naší farnici Ing. Olze Hroudové. Rodinné povinnosti jí neumožnily
na jaře přejít z polovičního úvazku na
pro nás tak potřebný úvazek celý. Za
obětavou práci jí poděkujeme i při mši
svaté během října. Nicméně nebude se
jednat o nějaké velké loučení, vždyť
paní Olga zůstává nadále naší farnicí.
P. Jiří Korda

KRÁTCE
• Od poslední uzávěrky byli pokřtěni:
Roxanna Lucie Brown, Sára Veronika
Trubačová, Kryštof Jiří Prchal, Anežka
Puci, Martin Závodský.
• Iniciační svátosti přijala v Prešově
naše katechumenka Iva Záhoráková.

jmenována PhDr. Jana Šilhavá, redaktorka farního Věstníku, stejně jako její
předchůdci se pravidelně účastní všech
zasedání rady. Do další služby jí vyprošujeme dary Ducha svatého.

• V našem kostele jsme se rozloučili
s Jozefem Lackem, Stanislavem Lundákem a Marií Heřmánkovou.

• Modlitby chval budou nově vždy první
čtvrtek v měsíci. Nejprve bude v 18.30
mše svatá a po ní od 19.15 modlitby
chval. První chvály budou ale výjimečně ve čtvrtek 11. října.

• Na zasedání Pastorační rady farnosti
3. září byla dodatečně členkou rady

• Příští zasedání pastorační rady se
koná 8. října od 20 hodin.
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PÁN DOKÁŽE SPOJIT NESPOJITELNÉ
V sobotu 8. září ve svátek Narození Panny Marie přijali kandidáti kněžství
Bc. Jan Primus a Vojtěch Smolka ve svatovítské katedrále jáhenská svěcení
z rukou pražského pomocného biskupa Mons. Mgr. Václava Malého. Přinášíme podstatnou část závěrečného poděkování našeho jáhna Jana Primuse.

Prostrace před svěcením vyjadřuje plné odevzdání se a pokornou prosbu
Vážený otče biskupe (generální vikáři, otcové kanovníci, otcové), milí již
spolubratři jáhnové, vážení přítomní.
Pokud někdy někdo z vás zapochyboval o Božím smyslu pro humor, tak
jsem přesvědčen, že po dnešku již budete mít v této věci zcela jasno. Vždyť
copak lze beze smyslu pro humor řídit
běh věcí tak, aby se na tomto místě,
v tuto chvíli a při této příležitosti postavili vedle sebe dva nyní už jáhnové tak
diametrálně se navzájem odlišující?
Při pohledu na nás dva nelze nezaregistrovat, že se pohybujeme každý
na opačném pólu spektra především
věkového, ale třeba i hmotnostního.
Tím ovšem naše odlišnost zdaleka nebere konce. Například Vojtěch – svědomitý a pilný perfekcionista a naproti
tomu já s velmi výraznými sklony k jisté, diplomaticky řečeno, velkorysosti.

V podobném duchu bych mohl pokračovat ještě dlouho, ale podstatné je
to, že jsme se s Vojtěchem, každý
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úplně jiný, sešli před nějakými šesti lety
v kněžském semináři a po překonání
všech nástrah a peřejí společně dopluli
až k dnešnímu, byť dílčímu cíli.
Závěr z řečeného nemůže být učiněn jiný než ten, že vše, co odlišuje,
není ničím ve srovnání s tím, kdo spojuje. A že Pán dokáže spojit nespojitelné, o tom netřeba pochybovat. Do své
služby tedy povolává systémem „padni
komu padni“, ať jsme mladí nebo staří,
malí nebo velcí, veselí nebo zádumčiví,
Pán nás chce ne jiné než takové, jakými jsme.
Následkem toho není Kristova církev vojenskou jednotkou pochodující
v nažehlených uniformách ve vzorném
útvaru, ale spíše rozkvetlou jarní loukou plnou pěkných kvítek, z nichž každé jinak vypadá, jinak voní a něco jiného umí, a přesto je výsledný efekt
dokonalost sama.
Vážení, snad mi prominete toto poněkud rozvláčnější entrée. Ale pevně
věřím, že i vy všichni se společně
s námi radujete, že na Kristově louce
právě dnes vyrostla další dvě kvítka, jejichž úkolem bude sloužit všem ostat-

ním. Právě dnes začínáme hospodařit
s hřivnami, svěřenými nám Pánem.
Z této výzvy plyne velká odpovědnost,
touha stát se, řečeno slovy Matoušova
evangelia, služebníky dobrými a věrnými, ale hlavně pocit neskonalé
radosti a vděčnosti. Vděčnosti za zcela
nezasloužený dar povolání.
Naše díky tedy směřují především
k Tomu, který nám i přes naši nedokonalost a hříšnost neváhal s důvěrou
svěřit své hřivny. Nemenší díky patří
i všem těm, kteří na sebe vzali nelehký
úkol stát se našimi průvodci na cestě
vedoucí od našeho „Ano“ Boží výzvě
k následování až k této chvíli...
Dnes jsme vykročili na cestu stejně
tak krásnou jako náročnou. Prosíme
vás zde přítomné: zahrnujte nás i nadále do svých modliteb a vyprošujte
nám všechny dary potřebné k tomu,
abychom s hřivnami nám darovanými
dokázali naložit co nejhospodárněji
a abychom, až jednou budeme z našeho hospodaření skládat Pánu účty, byli
uznáni za hodné k němu vejít a radovat
se s ním.
Jan Primus

Foto z jáhenského
svěcení
Jan Vlnas
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DUCHOVNÍ Z NAŠEHO KOSTELA
Jan Primus působí v naší farnosti od července 2012 a hned také absolvoval
s dětmi chaloupku. V září přijal jáhenské svěcení a jeho služba se rozšířila.
Na Lhotce působilo už několik jáhnů, přesto si připomeňme, jaké má
jáhen v katolické církvi postavení?
Jáhenství je především služba. Jako jáhen bych chtěl být na Lhotce služebníkem všech lidí, hlavně starých
a nemocných, kteří mou službu potřebují. Jáhen může při liturgii předčítat
z evangelia a kázat, vést bohoslužbu
slova, vyučovat, křtít, oddávat, pohřbívat… Původně bylo jáhenství v církvi
stavem trvalým. Potom se na mnoho
století stalo „jen“ přípravným stupněm
ke kněžství. Po Druhém vatikánském
koncilu se katolická církev k trvalému
jáhenství vrátila, ale jáhenské svěcení
i nadále zůstává nižším stupněm svěcení kněžského. Tak by tomu mělo být
i v mém případě, než se, dá-li Pán Bůh,
stanu knězem.
Jaká byla vaše cesta ke studiu
teologie?
Mne dlouho bavilo spíš žít než se
modlit. V důsledku čehosi jako krize
středního věku jsem i já začal trochu
bilancovat. Ačkoliv jsem si někdy v životě sáhl též na dno, nakonec jsem se
měl docela dobře. Cítil jsem však, že
mi v životě něco chybí – cíl. Snad nikoho tato poněkud neobvyklá formulace
nepohorší, ale nakonec jsem pocítil, že
Ježíš je frajer, za kterým není možné
nejít s maximální radikalitou, jíž jsem
schopen. Nebylo to však moje rozhodnutí. Zapůsobila na mne síla Kristova
příběhu. Uvědomil jsem si, že víru nemohu chápat jen jako svého koníčka,
ale že bych ji měl vzít, pokud to člověk

Poděkování za blahopřání
dokáže, na sto procent, to znamená se
vším všudy – jako kněz. Nebyla to však
snadná cesta. Ty úvahy mě provázely
dlouho, dokonce i proti mé vůli. A protože jsem někdy člověk poněkud impulzivní, bál jsem se, aby moje rozhodnutí pro kněžství nebylo jen něco
přechodného nebo povrchního.
Byl jste někdy ministrantem?
Jako gymnazista jsem ve Vršovicích
nějaký čas ministroval, ale to byla
u mne spíše jen taková barokní citová
zbožnost.
Co jste věděl o Lhotce, než jste sem
byl poslán?
Když jsem trénoval v kopané žáky,
lhotecké Tempo bylo jedním z našich
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pravidelných soupeřů. Od roku 1996
jsem na Lhotku čtyři roky jezdil na
přednášky a zkoušky na Policejní akademii. Tenkrát jsem však nijak zvlášť
duchovně nežil. A ani jsem netušil, jaký
zdejší kostel skrývá poklad v podobě
Stádníkovy křížové cesty. V kostele
Panny Marie Královny míru jsem byl až
jako student teologie s kolegy na křížo-

mians a Motorletu. Zkusil jsem si i házenou, lední hokej a lukostřelbu.
Máte kromě sportu ještě nějaké jiné
koníčky?
Zajímá mě historie a také rád cestuji. Dalším mým „koníčkem“, dá-li se to
tak vůbec nazvat, je i moje sice už čtrnáctiletá, přesto však stále velice čiperná kočičí „babička“ Žofka.

Bc. JAN PRIMUS se narodil 4. listopadu
1965 v Praze jako syn laborantky a svářeče.
Jeho otec byl v padesátých letech z politických důvodů vězněn. Jan Primus vyrůstal
v Praze-Vršovicích, kde také vychodil základní školu a sportovní gymnázium. Než se
stal tělocvikářem a učitelem dějepisu v tzv.
červené škole na Jižním Městě, vystřídal
po maturitě několik krátkodobých zaměstnání. Půldruhého desetiletí pak sloužil u policie,
státní i městské, naposledy jako zástupce
ředitele Městské policie pro Prahu 13. Zároveň absolvoval Policejní akademii na Lhotce.
Bohosloví vystudoval na Katolické teologické
fakultě Univerzity Karlovy. Před tím však byl
jako
ostatní
kandidáti
kněžství
rok
v Teologickém konviktu v Olomouci. A během studia v Praze rok na pastorační praxi
v Komunitním centru Matky Terezy na
Jižním Městě.
vé cestě a po ní na mši svaté. Hlavně
z Polska jsem znal řadu nekonvenčních křížových cest, ale ta zdejší na
mne zapůsobila nejvíc. Každé její zastavení je námětem na exercicie.
Z pohárů, jež jste si přinesl na lhoteckou faru, je vidět, že jste byl
úspěšný sportovec…
No, úspěšný… Dlouho jsem dělal
vrcholově džudo a také jsem hrál fotbal. Trénoval jsem žáky Sparty, Bohe-

Které země jste procestoval?
Až na anglosaské celou
Evropu. Nejdál jsem byl
v Turecku. V rámci bohoslovecké praxe jsem loni navštívil
zakarpatskou Ukrajinu, tedy
někdejší Podkarpatskou Rus.
To byl neopakovatelný zážitek.
Kde jste tam byl konkrétně?
Na jihu, v Usť-Čorné, vesnici, která je východiskem mnoha
turistických cest. Já jsem tam
ale byl jako dobrovolník
v domově pokojného stáří. Podílím se totiž na projektu
Ostravsko-opavské
diecézní
charity Důstojný život.

Co znamená tento projekt?
Projekt Důstojný život je obdobou Adopce na dálku, na níž
se, jak jsem slyšel, podílí i lhotecká
farnost. Na rozdíl od Adopce na dálku
Důstojný život nepodporuje vzdělávající se děti a mládež, ale staré lidi žijící
v tísnivých sociálních podmínkách. I já
mám jednu stařenku žijící v příšerných
podmínkách. Snažím se jí pomáhat,
a tak jsem se chtěl podívat do míst,
kde bydlí.
Rozhovor připravil Jiří Sůva
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KAPLE A RELIKVIE SV. VÁCLAVA
Ze svých dětských let si někteří ještě matně vzpomenou, že nám P. Rudolf
ukazoval relikvii sv. Václava. Uchovávala se v kapli sv. Václava, tam, kde je
dnes sál. Napadlo nás, že dřív než dojde k přestavbě, mohli bychom si připomenout, jak se podoba sálu sv. Václava proměňovala.
Obytná a úřední budova byla ke
kostelu přistavěna v letech 1939–1940.
Jednalo se o klášterní budovu Salvatoriánů, kteří na Lhotce převzali duchovní
správu. Projektovali ji a provedli Ing.
Douša a arch. Zlámalík, stavitelé
v Praze. V nynějších prostorách sálu
sv. Václava původně býval sál s jevištěm, kde se až do roku 1951 hrávalo
ochotnické i loutkové divadlo.
„Vybudovat
kapli
zasvěcenou
sv. Václavu byl nápad P. Rudolfa, který
měl sv. Václava jako svého patrona
a ostatek získal prostřednictvím kardinála Františka Tomáška. Relikviář nechal zhotovit v pasířství v Holešovicích
ze známosti a tajně, právě pro tuto
kapli. Bližší podrobnosti, kdo relikviář
vyráběl, už nevím, jen si pamatuji, že
mi byl tvůrce představen při svěcení
kaple, ale jméno si nepamatuji,“ vzpomíná varhaník Ing. Vladimír Turek.
Také já se pamatuji, že v roce 1967
po příchodu P. Rudolfa na Lhotku byl
sál ve špatném stavu, dokonce částečně pod vodou. Pater se společně
s obětavými farníky pustil do opravy.
Pomáhal mu, tehdy ještě jako student
ak. sochař Jan Bradna, nynější předseda Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu.
V období tzv. Pražského jara nás
pater v kapli vyučoval náboženství,
a když jsme pak měli 1. sv. přijímání,

byla tam pro nás připravena slavnostní
snídaně (mám z toho i fotografie). Pamatuji se, jak nám dětem ukázal relikvii
sv. Václava a o světci vyprávěl. Při nedělních mších se na závěr často z popudu otce Rudolfa zpíval Svatováclavský chorál.
Jinak místnost sloužila jako kaple.
Byly tam lavice z tehdy zrušené kaple
v Thomayerově nemocnici. Vpředu na
zdi byla schránka s relikviářem sv. Václava. V době normalizace, kdy P. Rudolf již nesměl učit děti a mládež náboženství, pořádal v kapli čtení ze
Starého zákona. Scházeli jsme se tam
a on nás přednáškami vychovával
k zodpovědnému přístupu k životu
a připravoval na manželství. Kaple doslova praskala ve švech množstvím
mladých lidí. Bylo to takové konspirativní setkávání. Jak mi sám pater říkal,
s každým otevřením dveří nově příchozích čekal, že už si pro něho "jdou".
Po roce 1989 sloužila kaple opět
k výuce náboženství a probíhala tam
různá setkání. Už v té době byly na zdi
kaple nainstalovány reproduktory, aby
bylo slyšet průběh mše a mohli se tam
uchýlit rodiče s maličkými a neposednými dětmi. V kapli sv. Václava také
bývala zpovědnice ve tvaru jakési
skříně, zřejmě z původního vybavení
Lhotky.
Eva Kocmanová
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ČENSTOCHOVSKÁ MADONA ZAVÍTALA NA LHOTKU
Pouť s kopií ikony Panny Marie Čenstochovské nazvaná Od oceánu k oceánu začala v červnu letošního roku ve Vladivostoku a pokračovala přes celé
Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Lotyšsko, Litvu, Polsko až k nám. V České republice probíhala od 26. do 31. srpna, přitom ve středu 29. srpna jsme ji přivítali i v našem kostele Panny Marie Královny míru.
Duchovní program v České republice probíhal v Brně, Ostravě, Olomouci,
Koclířově, Hradci Králové a v Praze.
Právě u nás na Lhotce 29. srpna od 10
do 14 hodin mohli účastníci pouti uctít
kopii ikony P. Marie Čenstochovské
a prosit za ochranu lidského života od
početí, obnovu rodin a zlepšení demografické situace u nás. Odpoledne pak
ikona zavítala k sestrám Matky Terezy.
Vyvrcholením dne byla slavná pontifikální mše svatá v chrámu svatého
Ignáce z Loyoly. Ne náhodou se zde
ikona P. Marie Čenstochovské setkala
se vzácnou relikvií, lebkou svatého
Lukáše, která je součástí svatovítského
pokladu od dob císaře Karla IV. Právě
evangelista Lukáš je považován za autora prvních ikon. Mši svatou v zaplněném chrámu celebroval biskup Ladislav

Hučko společně s provinciálem jezuitů
Františkem Hylmarem, a dalšími kněžími pražské arcidiecéze, včetně našeho P. Jiřího Kordy.

Další cesta ikony vedla do Brna a pak
na Slovensko. Pouť pokračuje dál do
Maďarska,
Rumunska,
Slovinska,
Chorvatska, Itálie, Rakouska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Německa, Belgie, Velké Británie,
Irska,
Francie,
Španělska a na
Hod Boží vánoční
25. prosince bude
zakončena v portugalské Fatimě. Odtud se v roce 2013
ikona vydá nejprve
do Severní a Jižní
Ameriky, pak do
Afriky a Austrálie.
Jana Šilhavá
Další fota autora Johny06 najdeme na www.signaly.cz
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK
ÚTERÝ
2. 10.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Svatí andělé strážní. Novéna před svátostí biřmování
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
3. 10.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Novéna před svátostí biřmování
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK
8.00
8.45
15.00
15.30
18.30

4. 10.

PÁTEK
5. 10.
9.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00
SOBOTA

6. 10.

9.45
16.15
17.00
17.40
18.00–19.00
NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

7. 10.

PONDĚLÍ
20.00

8. 10.

Sv. František z Assisi. Novéna před svátostí biřmováni
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
CMŠ Studánka: Den sv. Františka
Společenství mládeže (cca od 16 let)
Sv. Faustyna Kowalská. Novéna před svátostí biřm.
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
1. sobota v měsíci, sv. Bruno.
Novéna před svátostí biřmování
Arcibiskupství: setkání biřmovanců s o. biskupem
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsv. svátosti
Zamyšlení o svátosti biřmování – pro farníky a biřm. kmotry
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, BIŘMOVÁNÍ
Mše svatá
Mše svatá – biřmování (svátost udělí Mons. Karel Herbst)
Mše svatá
Zasedání PRF
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ÚTERÝ
9. 10.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
10. 10.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK
8.00
8.45
18.30
19.15

11. 10.

Bl. Jan XXIII., zahájení Roku víry
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá u příležitosti zahájení Roku víry
Modlitba chval

PÁTEK
12. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Radim
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
10.00
17.00
17.45

13. 10.

Beatifikace 14 pražských mučedníků
Katedrála: beatifikace
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

14. 10.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá za zesnulého Ing. arch. Václava Dvořáka
Mše svatá
Mše svatá

ÚTERÝ
16. 10.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Sv. Hedvika
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
str. 10
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STŘEDA
17. 10.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Sv. Ignác Antiochijský
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK 18. 10.
8.00
8.45
15.00
18.30

SVÁTEK SV. LUKÁŠE
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
19. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Bl. Jiří Popiełuszko
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

20. 10.
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00

21. 10.

18.30

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti, misijní koláč
Farní akademie: Mgr. Miroslav Zvelebil: Hildegarda
z Bingenu : Nová světice a Učitelka Církve.
Mše svatá

ÚTERÝ
23. 10.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
24. 10.
8.00
8.40–9.10
16.00
17.30
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 25. 10.
8.00
8.45

Podzimní prázdniny
Mše svatá
Úklid kostela

16.30
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PÁTEK
26. 10.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Podzimní prázdniny
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

27. 10.
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

28. 10.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – pozor končí letní čas!
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

ÚTERÝ
30. 10.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
31. 10.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15

Sv. Wolfgang
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK
8.00
8.45
15.00
18.30
19.15

1. 11.

PÁTEK
2. 11.
9.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá
Modlitba chval
1. pátek v měsíci, Vzpomínka na věrné zemřelé
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
3. 11.
1. sobota v měsíci
16.15
Mariánské večeřadlo
17.00
Mše svatá
17.40
Zásvětná modlitba MKH a Výstav Nejsv. svátosti
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
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CHALOUPKA 2012
Jak jsme slíbili, přinášíme kratičkou reflexi jedné z účastnic prázdninové
chaloupky ve dnech 29. 7. až 11. 8. a samozřejmě ilustrační fotografie.
Jako vždy jsme odjížděli po mši
svaté do Horní Cerekve. Jeli jsme auto-

témátka s Honzou (Janem Primusem
pozn red.), na nichž jsme probírali desatero. Počasí se vydařilo, tak jsme se
byli několikrát koupat v lomu. Celé dva
týdny jsme prožili se skvělými kamarády i vedoucími. Během letošní chaloupky jsme se jeli podívat do Jihlavy,
kde jsme navštívili podzemí a prohlédli
si město. Chaloupka se vydařila skvěle
a nestal se ani žádný větší úraz. Těším
se zase za rok a děkuji všem starším
kamarádům za krásné zážitky!!
Verča Řeháková

Noční oslava
busem z Florence. Letos jelo dvanáct
holek a osm kluků. Tento rok se etapová hra zaměřila na knihu Hobit. Prožili
jsme dvě noční hry a jednu noční oslavu s dobrými drinky a potom ještě
spoustu zábavných her! Nechyběla ani
Koupání v zatopeném kamenolomu

Účastníci
chaloupky
na výletě
v Jihlavě
str. 13
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OZVĚNA SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŽĎÁRU
Prázdniny skončily a my, školou povinní členové naší farní rodiny, už mnoho dní opět každé ráno vstáváme do školy. Přesto možná ještě mnozí z nás
čerpáme z akcí, které jsme o prázdninách navštívili
Možná i vy, kteří třeba už mezi mládež věkem nepatříte, jste zaregistrovali, že se v srpnu konalo Celostátní
setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Sešlo se tam téměř šest tisíc mladých věřících od 14 do 30 let. Společně jsme se modlili, měli mše svaté
celebrované biskupy, přednášky, koncerty atd. Z naší farnosti se nás
zúčastnilo zhruba deset. Jako největší
pozitivum vidím, že většina z nás byla
v přípravných týmech. To znamená, že
jsme do Žďáru přijeli o necelý týden
dřív a podíleli se na tom, aby vše bylo
připraveno a aby během setkání vše
fungovalo tak jak má. Mnozí z nás

z programu nic moc neměli, protože
jsme neustále museli něco řešit, hlídat,
pomáhat atp. Musím říct, že i přes několik věcí, které se ne úplně povedly a
šly udělat i lépe, setkání předčilo moje
očekávání. Nejenže jsme se mohli setkat s Bohem a mezi sebou navzájem,
ale také nám velmi přálo počasí a dokonce i dobře vařili.
Tomáš Sixta
P.S. Na setkání kromě nás mladých
zanechala naše farnost ještě jednu
stopu – dvě přednášky měl náš farník
a člen pastorační rady farnosti Prokop
Jirsa.

NECHTĚLO SE NÁM DOMŮ
Mnoho nás, mladých z naší farnosti, se zúčastnilo nejen Celostátního setkání
mládeže, ale i křesťanského hudebního festivalu UNITED, křesťanského tábora

pro mládež JUMP, nebo jiných křesťanských akcí, což je jistě skvělé. Přesto ne
každému takové „masové“ akce vyhovují a někdy nás duchovně víc obohatí
setkání v menší skupině. I proto jsme se na konci prázdnin, na poslední chvíli, vystr. 14
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dali do Diecézního centra pro
mládež ve Ktiši
v Budějovické
diecézi. Sešlo se
nás kolem patnácti ze dvou
společenství
z naší
farnosti.
Společně s námi
vyrazili také Prokop a Jana Jirsovi s dětmi.
Tímto
oběma
ještě jednou děkujeme, protože
bez jejich nasazení by se tato požehnaná akce nejspíš neuskutečnila. Během víkendu jsme probírali věci duchovní i neduchovní, sdíleli jsme svoje zážitky z prázdnin. Manželé
Jirsovi nám připravili přednášku
s diskusí na téma
vztahy. Také jsme
se zamýšleli nad
naším setkáváním
a službou farnosti.
Myslím, že za nás
všechny
můžu
upřímně říct, že se
nám v neděli domů opravdu nechtělo.
Tomáš Sixta
Momentky z víkendu zachytil Prokop Jirsa

VÝZVA FARNÍKŮM
Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi ze života farnosti. Uvítáme vaše příspěvky do Věstníku. Stále také trvá možnost dotazování. Otec Jiří na
otázky týkající se víry rád odpoví. Příspěvky a dotazy posílejte na adresy uvedené
v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.
(red.)

str. 15

Věstník lhotecké farnosti č. 8/2012

Poradna

PROČ TO JEDE JINAM?
3. 9. 2012 mi v kanceláři zvoní telefon: „Paní ředitelko, to jsem ráda, že
vás slyším!“ hlaholí do telefonu zvučný
hlas naší dlouholeté klientky. „Musíte
mě zachránit! Stojím na zastávce
u domu už půl hodiny a autobus nikde!
Teď šla okolo nějaká paní a řekla mi,
že náš autobus zrušili. Že prý musím
až nahoru na kopec. Informace jsou
prý na internetu. Copak já mám nějaký
internet? To je pro ty mladý. Co je to za
pořádky! Já nahoru prostě nevylezu.
Však víte, ta moje záda a kyčle. Musím
k lékaři na polikliniku, jsem tam objednaná. Jak se tam dostanu? Syn má celý den ordinační hodiny, ten mi nepomůže. Taky mi docházejí léky… Jo
a brýle na čtení s sebou nemám. Tak
jediné, co přečtu je tady nějaký nadpis,
prý „PROČ TO JEDE JINAM?“, to si
z nás někdo dělá blázny? Ještě že vás
mám nastavené na rychlém vytáčení
v mobilu.“
Popsaná situace není v současné
době u nás v kanceláři žádnou výjimkou. Drtivá většina našich klientů je
starších 85 let a mají nějaké smyslové
postižení. Na zastávkách nejsou
o změnách v jízdním řádu obvykle žádné informace. Změny jsou zapsané
v jízdních řádech jednotlivých autobusů, na zastávkách ale nejsou žádná
doporučení, jak se dostat do míst, kam
odsud ještě v srpnu autobus běžně
jezdil. Pro naše klienty jsou tyto změny
matoucí. Obvykle nemají připojení na
internet, nejsou schopni si cestu předem naplánovat a zjistit si nové spojení. Potom se nám běžně stává, že musíme zachraňovat ztracené klienty,
pokud u sebe naštěstí mají mobilní
telefon.

I většina zaměstnanců používá
k dopravě ke klientům MHD. První
zářijové dny byly ve znamení hledání

Klientka s pečovatelkou cestou na oběd

nových spojů a úprav léty zavedených
tras. Pracovníci volali z terénu a my
jsme v kanceláři na internetu hledali
optimální spojení. Některé změny pracovníkům přesuny urychlily. Ve většině
případů nám změny situaci spíš komplikují. Jezdíme i do okrajových částí
Prahy. Někteří naši klienti se ocitli daleko od nejbližší stanice autobusu. Kde
přesun trval deset minut, tam teď pracovník šlape třeba 30 minut od nejbližší
zastávky.
Samozřejmě chápu, že změny jsou
občas nutné, stejně jako snaha o zvyšování efektivity služby, i v případě
MHD. Jenom naše Farní charita vynaloží na jízdné pro zaměstnance okolo
100.000 Kč ročně. Myslím si tedy, že
by Dopravní podnik mohl vynaložit větší úsilí na informování obyvatel o změnách v dopravě, zvlášť těch, kdo neumí
vyhledávat na internetu. Přeji požehnaný říjen.
Eva Černá
Kontakt: 272 941 972; 737 322 569;
e-mail: charita.chodov@email.cz
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SOCIÁLNÍ KARTA
Skoro s ročním zpožděním startuje projekt tzv. sKarty, sociální karty, kterou
by do konce roku měli obdržet všichni, kdo nyní čerpají některou ze sociálních dávek. O tom, že je vaše karta připravena a máte si ji vyzvednout, vás
bude dopisem informovat úřad práce, který vám dávku vyplácí.
Sociální kartu – sKartu – nejprve na úřadech, a omezit zneužívání dádostanou příjemci rodičovského pří- vek. Zavedení sKarty nepožaduje po
spěvku a dávek hmotné nouze. Později ČR žádný předpis Evropské unie.
budou na kartu vypláceny další sociální Jestliže nyní dostáváte dávky na účet
dávky, jako příve
své
bance
spěvek na bydlení,
a nechcete na tom
podpora v nezanic měnit, nahlaste
městnanosti
to na úřadě při
a dávky pro zdrapřevzetí
sKarty.
Pokud dostáváte
votně postižené,
kromě
důchodů
dávky složenkou,
bude se vás úřad
a nemocenské.
Sociální karta má
práce snažit přesvědčit o zasílání
plnit tři funkce:
1. Identifikační:
dávky na účet.
Budete-li trvat na
Budete se jí proSociální
karta,
tzv.
„sKarta“
zasílání
složenkazovat ve styku
kou, nově zaplatíte
s úřadem práce,
na kartu budou zasílány důležité infor- státu náklady za "poštovné". Ministermace k dávce, různá oznámení, která stvo se však nakonec rozhodlo zavést
byla dosud posílána poštou. Bude tuto změnu až od roku 2013, přinejmožné si je přečíst buď na speciálním menším do konce letošního roku lze
webu, nebo na obrazovce bankomatu. tedy dávky čerpat složenkou bez poSociální karta nahradí dosavadní prů- platku. Výjimkou zůstanou lidé, kteří
skutečně nemohou dostávat dávky jikazy zdravotně postižených.
2. Platební: Peníze si budete vybírat ným způsobem – těm může úřad odv bankomatu České spořitelny, s kartou pustit i zmíněný poplatek.
Setkají-li se příjemci dávek s netaké můžete platit v obchodě.
3. Omezovací: Bude se týkat jen ochotou Úřadu práce přijmout rozhodvybraných příjemců, např. lidí bez do- nutí občana, jakým způsobem si nechá
mova, u nichž podle úřadu hrozí zneu- dávku vyplácet, mohou se okamžitě
žití. Tito lidé si nebudou moci vybrat obrátit na poradnu NRZP ČR.
peníze z karty jinak, než placením Kontakty: e-mail:poradnanrzp@nrzp.cz
v obchodě. Cílem je ušetřit provozní tel.: 266 753 427.
Petra Kornienková
výdaje při výplatě dávek, hlavně za
složenky, poštovné a práci s hotovostí
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DVĚ POUTI V JEDNOM DNI
Letos po letech se v chrámu P. Marie Královny míru opět slavila pouť, neboli titulární slavnost. Na základě doporučení z arcibiskupství se konala v
neděli 26. srpna u příležitosti památky
P. Marie Královny andělů. Ačkoliv je to
v čase prázdnin, účast nebyla malá a
slavnost proběhla v rodinném duchu.
Osobně jsem měla možnost účastnit se
jejího zahájení při sobotní mši svaté
a zásvětné modlitby u vystavené Nejsvětější svátosti oltářní. Právě jsme se
vrátili z dovolené, a tak jsem nemohla
zůstat delší čas na celonoční adoraci.
Zato v neděli jsem si přivstala, abych

mohla prožít alespoň kousek poutní
slavnosti v našem kostele. Potěšilo mě,
že těch, kdo se před Eucharistií tiše
přimlouvali za naši farnost, vůbec nebylo málo. Po požehnání jsem už zase
spěchala domů. Sešly se nám totiž
v jednom dni pouti dvě. Bydlíme v Hodkovičkách, kde byla po revoluci obnovena pouť u kapličky sv. Bartoloměje,
která se slaví také v neděli nejbližší
24. srpnu. Bartolomějská pouť se stala
naší rodinnou tradicí, kterou už nemůžeme jen tak opustit.
Jana Šilhavá

MODLITBY CHVAL POKRAČUJÍ
Možná jste mnozí během loňského školního roku navštívili modlitbu chval
v naší farnosti. Protože stále cítíme volání k tomu sloužit farnosti, církvi
a hlavně Pánu tímto způsobem, rozhodli jsme se v tomto díle pokračovat.
Jde nám o to, aby se Ježíš dotýkal
nás a lidí, co přijdou na tato všem otevřená modlitební setkání. Aby nás nově
naplnil Duch svatý a uzdravoval naše
zranění, abychom překročili hranice
všednosti v modlitbě a společně Boha
chválili a uctívali. Možná máme někdy
pocit, že stačí zúčastnit se jednou za
týden mše svaté, usmívat se na ostatní
a být hodný. I to je důležité, ale jaký
pak je rozdíl mezi dobrým křesťanem
a dobrým člověkem? Jedním z rozdílů
je modlitba. Každý z nás určitě někdy
zažil duchovní vyprahlost, kdy nám
modlitba připadá jako drmolení prázdných slov, nebo jako monolog, který nikdo neslyší, a že Bůh, pokud je, tak je
někde daleko. Ale náš Bůh je živý
a koná velké věci! Také v loňském roce
během našich modlitebních setkání
Bůh konal, dotýkal se nás, odpovídal

na naše volání, uzdravoval, dával nám
zakusit svoji lásku, radost i pokoj.
A proto vás všechny, ať jste mladí nebo staří, členy jakéhokoliv hnutí v církvi, ať jste pravidelnými čtenáři Věstníku
nebo pouze náhodnými, zvu, abyste se
nebáli přijít. Protože Bůh chce konat
velké věci, jde jen o to, dát mu prostor.
Tím se může stát právě modlitba chval.
Letos zahájíme ve čtvrtek 11. října
a poté se budeme scházet každý první
čtvrtek v měsíci v 18.30 na mši svaté,
po které budou v 19.15 následovat
chvály. Případné změny sledujte ve
farním příručníku, na nástěnkách
v kostele nebo také na internetu
www.vecerychval.cz. Těšíme se, že se
budeme společně setkávat s naším milujícím Bohem a vzdávat mu chválu.
Tomáš Sixta
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POTŘEBUJEME POMOC
Milí spolufarníci, mám k vám prosbu. Když nás opustila dobrá duše tohoto kostela Maruška Šárková a bylo jasné, že nám bude chybět nejen sama
Maruška, ale někde se začne vršit také
ta spousta práce, co tu zvládla, nabídla
jsem své služby. Je potřeba prát a žehlit alby, pásky na ně, závěsy; občas
něco pozašívat… Je nás na to pár
a i když se jedná jen o občasné práce,
potřebovaly bychom další pomocné ruce. Prosím, kdo můžete sem tam něco
vyprat, vyžehlit či ušít, přihlaste se mi,
ozvu se zpět a domluvíme se na vašich
konkrétních možnostech.
Máte-li, uveďte na sebe prosím mail
i telefon. Děkuji. Blanka Strouhalová
Kontakt: blankastr@volny.cz;
mobil.: 602 975 277.

M. Šárková s albami, které sama šila

MISIJNÍ KOLÁČ ANEB GURMÁNSKÉ HODY PRO ZAMBII
Možností, jakým způsobem ozvláštnit letošní Misijní neděli, je mnoho.
V naší farnosti se loni osvědčil „misijní
koláč“ – maminky z úterního společenství napekly a dodaly jedlý materiál,
který po mši svaté v 10 h prodávali členové společenství nejstarší mládeže.
Také letos chceme v této chutné
a užitečné aktivitě pokračovat. Chceteli ji podpořit, není nic jednoduššího,

než přijít v neděli 21. října na mši svatou v 10 hodin, která bude upravená
pro děti, a po ní si za dobrovolný příspěvek vybrat z nepřeberného množství sladkého domácího pečiva. Akce
vychází z iniciativy Papežského misijního díla (více na www.missio.cz)
a veškerý výtěžek bude využit pro pomoc chudým v Zambii.
Jana Jirsová

VELKÝ ÚKLID KOSTELA
Jako každoročně před posvícením je potřeba náš kostel důkladně vysmýčit. Úklid
se bude konat v sobotu 10. listopadu od 8.30 hodin. Velmi prosíme o hojnou
účast, je potřeba minimálně dvacet lidí, práce bude dost i pro muže. Jana Šilhavá
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PLÁNUJEME
BIŘMOVÁNÍ – ve dnech 28. září až
6. října se budeme společně modlit
novénu před udílením svátosti biřmování. V sobotu 6. října se naši biřmovanci setkají s otcem biskupem Karlem
Herbstem na Hradčanech. Ten jim pak
7. října v našem kostele při mši svaté
v 10 h udělí svátost biřmování.
ROK VÍRY vyhlášený Benediktem XVI.
zahájíme mší svatou ve čtvrtek
11. října v 18.30 a po ní bude následovat od 19.15 Modlitba chval.
MŠE ZA ZESNULÉHO ING. ARCH.
VÁCLAVA DVOŘÁKA, autora velké
části interiéru našeho kostela, kterou
jsme avizovali v minulém Věstníku,
bude v neděli 14. října v 8 hodin.

děti, bude možné si za dobrovolný příspěvek koupit domácí buchty a koláče.
Výtěžek poputuje k chudým do Zambie.
FARNÍ AKADEMIE začíná 21. října
přednášet bude Mgr. Miroslav Zvelebil
o Hildegardě z Bingenu, nové světici
a Učitelce Církve.
VELKÝ ÚKLID KOSTELA je v plánu
na sobotu 10. listopadu od 8.30 hodin.
POSVÍCENÍ 2012 – 75. výročí posvěcení kostela P. Marie Královny Míru
oslavíme 11. listopadu při mši svaté
v 10. h.
ADVENTNÍ REKOLEKCE se chystá
na sobotu 1. prosince, rekolekci povede pater Doc. JUDr. Stanislav Přibyl
Ph. D., JC. D.

MISIJNÍ KOLÁČ – 21. října po mši
svaté v 10 h, která bude upravená pro

Modlitba sv. Františka z Assisi
Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde je tma.
Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po pochopení, ale chápal,
po lásce, ale miloval. Vždyť ten kdo dává, dostane, kdo odpouští,
tomu je odpuštěno, kdo umírá, povstává k novému životu.
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