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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

S POHLEDEM NA PÁNA
Často slýcháme: „Jak ten čas letí!“,
„Už zase budou Vánoce“… „Opět nestíhám!“ apod. A tak si říkám: Vnímali
lidé v dřívějších dobách čas také tak,
jako my, nebo je to jen důsledek naší
uspěchané doby? Třeba stavitelé
chrámů, měli ve „smlouvě“ pevně daný
termín dodání se sankcí za zpoždění?
Když jsem četla knížku, kde byly
památné výroky naší zakladatelky
Bl. Marie Terezie Schererové, jeden
z nich mě zaujal. Říká: „Já se modlím,
přemýšlím a jednám.“ Uvědomila jsem
si, že to dělám právě naopak: Jednám,
pak přemýšlím, co za hloupost jsem to
vlastně udělala, no a pak se docela
vroucně modlím, aby to Pán Bůh nějak
napravil… Tím samozřejmě ztratím
spoustu času a nervů, protože i já musím napravovat, co jsem „zkopala“. Ta-

ky máte podobnou zkušenost? Není
přece jen lepší nejdříve, třeba jen krátce na začátku dne, svěřit všechno do
rukou Božích, pak si uvědomit, o co mi
vlastně v životě a v daném okamžiku
jde, a pak teprve jednat? Výsledek pak
mohu v pohodě nechat na Pánu. I když
se právě nezadaří.
Mám za to, že moudrost a „pohodovost“ svatých byla v tom, že všechno
dělali s pohledem na Pána. A mnozí
z nich žili v podobném chaosu, jako
my. Uchovat si vnitřní pokoj i v ruchu
města, i tehdy, kdy opravdu nestíhám,
to může být cesta, která se nabízí. Jak
říká svatý Petr „Všechnu svou starost
vložte na Pána, vždyť Jemu na Vás záleží.“ 1.Pt 5,7. Přeji Vám i sobě, aby se
nám to také v nastávající adventní době dařilo.
Sr. Bernarda

Lhotecký betlém pamatuje Masarykovy domovy
Zpěv lhotecké hymny Královno míru o posvícení

Zprávy z farnosti

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Pondělí 24. 12.
Štědrý večer
15.00 Mše svatá upravená pro děti
17.00 Mše svatá – Česká mše
vánoční J. J. Ryby
24.00 Mše svatá
Úterý 25. 12.
Narození Páně
8.00 Mše svatá
10.00 Mše svatá – doprovází Chrámový sbor
18.30 Mše svatá
Středa 26. 12.
8.00 Mše svatá
10.00 Mše svatá

Sv. Štěpána

Čtvrtek 27. 12. Sv. Jana, evangelisty
8.00 Mše svatá
Pátek 28. 12. Mláďátek, mučedníků
15.00 Mše svatá
18.30 Mše svatá, adorace do 21:00

Sobota 29. 12.
17.00 Mše svatá
Neděle 30. 12. Svátek Svaté rodiny
8.00 Mše svatá s obnovou manželských slibů
10.00 Mše svatá s obnovou manželských slibů
18.30 Mše svatá s obnovou manželských slibů
Pondělí 31. 12.
17.00 Mše svatá na poděkování
za uplynulý občanský rok
Úterý 1. 1. 2013 Slavnost Matky Boží
Panny Marie, Nový rok
8.00 Mše svatá
10.00 Mše svatá
18.30 Mše svatá
Dále bohoslužby v obvyklém pořádku

Svátost smíření před Vánoci

Možnost návštěvy betlémů

St 12. 12. děti během náboženství
16.30–17.15
Út 18. 12. rodiče na mateřské
9.00–10.00;
17.00–19.30 (dva kněží do 18.30)
St 19. 12. od 7.00 do mše svaté
Čt 20. 12. od 7.00 do mše svaté
Pá 21. 12. od 14.00 do mše svaté
od 19.15 do 21.00
So 22. 12. od 16.00 do mše svaté
Ne 23. 12. od 7.00 do mše svaté a pak
v obvyklé časy

24. 12. pondělí od 14.00 do začátku
odpoledních bohoslužeb a od
23.30 do začátku půlnoční
25. 12. úterý od 14.00 do začátku večerní bohoslužby v 18.30
26. 12. středa od 14.00 do 16.00
30. 12. neděle – od 14.00 do začátku
večerní bohoslužby v 18.30
31. 12. pondělí od 14.00 do začátku
bohoslužby v 17.00
1. 1. úterý od 14.00 do začátku večerní bohoslužby v 18.30

Upozornění: před obřady 24. 12. se
nebude zpovídat.

Ostatní dny vždy hodinu přede mší
svatou.
P. Jiří Korda
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Zprávy z farnosti

PODĚKOVÁNÍ NA KONCI ROKU
Vážení farníci, končí rok, ve kterém
jsme slavili 75 let existence našeho
kostela. Letos se v něm skrze křest
znovuzrodilo zhruba čtyřicet dětí, šestnáct věřících poprvé přistoupilo ke svatému přijímání, dalších patnáct bylo
biřmováno, o nedělích sem přichází
zhruba tisícovka lidí různého věku…
Farnost tedy netvoří jen zdi kostela,
jsme prostě živé společenství. Je to
důvod k hrdosti? Rozhodně ne. Protože je to dílo Boží a my jen máme nezaslouženou čest být jeho spolupracovní-

ky. Tedy Bohu díky za uplynulý rok!
A také 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…
Vyprošuji vám i všem vašim blízkým
požehnaný rok 2013!
V modlitbách,
P. Jiří Korda

KRÁTCE
• Pokřtěna byla 3. listopadu Klára Blažková.
• Rozloučili jsme se s paní Danuší Janečkovou a Otilií Vondrákovou.

• První svaté přijímání přijal 9. listopadu Marek Hejný.
• Příští setkání pastorační rady se koná
3. prosince.

BETLÉMY NA LHOTCE
Původní lhotecký betlém byl podle
zápisů v archivu pořízen roku 1938, byl
však neznámo kdy poškozen. Do
dnešní doby se z něj zachoval pouze
slon a kasičky, anděl a černoušek, které přitahují děti tím, že po vhození mince poděkují kývnutím hlavy. Zbývající
postavy a součásti pocházejí z betlému, který byl v kapli krčské nemocnice.
V televizním dokumentu Hledání ztraceného času Karla Čáslavského, který
pojednává o bývalých Masarykových
domovech, nynější Thomayerově ne-

V

mocnici, najdeme záběr na tento betlém. Kaple byla v padesátých letech
zrušena a pater Vladimír Rudolf oba
betlémy spojil v jeden.
Nový moderní betlém byl zakoupen
při zájezdu farnosti do Domažlic v roce
2003. Pochází z uměleckého řezbářského ateliéru Franc z Třebíče, který
v roce 2000 zastupoval Českou republiku na prestižním veletrhu řemesel
I.H.M. v Mnichově.
Eva Kocmanová a Hana Stehlíková

iz vzácné děťátko, ten první kvítek Panny,
co radost andělům i lidem požehnaný.
A chceš-li dary mít, jež mudrci mu nesli,
pak příliš nevzdaluj se od těch jeho jeslí.
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DOBROVOLNÍKEM LÉKOŘICE
Občanské sdružení Lékořice realizuje dobrovolnický program v Thomayerově nemocnici od roku 2005. Do programu je zapojeno 80 dobrovolníků pro
dlouhodobou činnost a přes 150 pro jednorázové akce. Protože nemocnice
spadá do naší farnosti, požádali jsme dobrovolníka a zároveň našeho farníka Jana Dudu, aby nám o své službě něco pověděl.
Jak vás napadlo, stát se
dobrovolníkem?
O Dobrovolnické službě mi řekla letos v lednu
kamarádka,
která ví, že
jsem
věřící.
Bylo to shodou okolností v době, kdy
jsem se snažil dát své víře také „hmotný“ rozměr a uvažoval jsem, že bych
něco podobného chtěl zkusit. Od března dobrovolnickou činnost vykonávám.
Musel jste projít nějakým školením?
Nejprve jsem absolvoval úvodní pohovor s koordinátorkou. Při něm si otipují, jestli je zájemce pro danou službu
vhodný. Jedním z důvodů odmítnutí
dobrovolníka už při pohovoru bývá to,
že přichází s úmyslem přinášet pacientům víru, evangelizovat, ale to není
úplně vhodné. Pak následuje víkendový kurz, kde se také prakticky nacvičují
některé modelové situace, které mohou
při návštěvě nastat. Součástí bývá i setkání se zkušeným dobrovolníkem.
A pak už se jde do terénu?
Většinou to ještě bývá tak, že když
absolvujete úspěšně pohovor, můžete
se rozhodnout, na které oddělení byste
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chtěla docházet, a pak dostanete kontakt na dobrovolníka, který už na dané
oddělení dochází. Ten vás vezme na
první návštěvu s sebou. On se pohybuje na oddělení, povídá si s lidmi a budoucí dobrovolník poslouchá, má možnost vidět, jak to funguje v praxi.
Je služba dobrovolníka časově
náročná?
Většinou jde o hodinku, hodinku
a půl jednou za týden, kdykoliv v době
návštěv od dvou do šesti hodin, v sobotu až do osmi. Ale myslím, že v sobotu tam tolik dobrovolníků nebývá.
I když občas se stane, že přijde email
od koordinátorky se vzkazem z nějakého oddělení, že tam mají pána, nebo
paní, za kterými nikdo nedochází
a jestli by mohl nějaký dobrovolník přijít. Byl jsem takhle párkrát s jedním pánem na procházce.
Kromě úvodního školení máte i průběžné vzdělávání?
Několikrát do roka máme povinné
supervize, které jsou součástí dobrovolnictví. Jsou to setkání, na kterých se
rozebírají některé náročnější situace.
Třeba já jsem se setkal s paní, která
byla rozhodnutá, že ji to na světě už
nebaví a vážně uvažovala o sebevraždě... Je dobré to dostat ze sebe ven,
vyslechnout si názor supervizorky
i dalších dobrovolníků.
Věstník lhotecké farnosti č. 10/2012
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Kdo se vám věnuje?
Nejvíce kordinátorky dobrovolníků
a dobrovolnického programu, ony jsou
zaměstnanci nemocnice a mají vzdělání v sociální práci. Dále je to koordinátor duchovní péče a také externí supervizorky.
A co konkrétně děláte?
Služba je dvojí, buď pomoc při jednorázových akcích jako byl třeba karneval, dvakrát do měsíce je v kapli koncert a nebo ztišení, kam zájemce
doprovázíme, a nebo pravidelná, to
chodíme přímo v čase návštěv za pacienty k lůžku. Já chodím na LDNku
a na geriatrii do pavilonu B1.

Na LDNce se pacienti asi tolik
nestřídají...
Určitě, teď tam mám jednoho pána,
za kterým chodím pravidelně. No
a když ukončím návštěvu, musím ještě
zapsat do speciálního archu jméno nebo počet osob, které jsem navštívil, čas
strávený na klinice a náplň, třeba rozhovor, nebo procházka. Jeden dobrovolník chodí hrát s pacienty šachy...
Taky je možné sdělit personálu nějaký
důležitý postřeh o pacientovi.

Je v náplni dobrovolníka také péče
o pacienty nebo nákupy?
Rozhodně se to nedoporučuje,
nejsme zdravotníci, a tak nemůžeme
pacienty zvedat, posazovat na vozík,
ani krmit. Kdyby třeJsou dobrovolníci
JAN
DUDA
ba někomu zaskočinějak označení?
se
narodil
22.
11.
1993
a
bydlí
lo, je to na zodpoAno, dobrovolníci
v
Jílovské
ulici
Praze
4.
Má
vědnosti
sestry.
nosí trička s logem
o
čtyři
roky
mladšího
bratra
Máme dost jasně
Lékořice a také viJiřího.
V
tomto
školním
roce
ho
vymezená pravidla,
sačku s fotografií
čeká
maturita
na
gymnáziu
jak se na odděleních
a svým jménem.
Písnická a zatím přesně neví,
pohybovat. Ani majaké
další
studium
nakonec
Jak vás lidé přijínipulace s penězi
zvítězí,
možná
bude
souviset
mají?
není vhodná, třeba
s
duchovenskou
nebo
sociální
Když přijdu na
kdyby vás někdo počinností.
Do
farnosti
se
vrátil
pokoj a představuji
prosil koupit džus.
vloni
v
lednu.
se, ne vždycky to
Může to zapomenout
probíhá úplně jasně,
a nastane problém.
někdy se musím představit i několikrát,
(Nákupy pro osamělé pacienty
protože mě špatně slyší, ukazuji kartič- v současnosti zajišťují v pilotním proku, na tu zase nevidí. Někdy je to tako- jektu dobrovolníci na pavilonu A2.
vé nejisté. Dost často se stává, že při V případě, že se služba osvědčí, buprvní návštěvě si pacient ani nechce deme projekt rozšiřovat i na další pavipopovídat, ale příští týden už na tom lony. – komentář vedoucí Lékořice)
pokoji strávím tři čtvrtě hodiny. Zrovna
včera jsem mluvil s pánem, který mě Co vám ta služba bere?
Především čas a energii, zvlášť na
neslyšel skoro vůbec, ale nicméně
jsme se k rozhovoru dostali. Byla to LDNce to není zrovna procházka růžovým sadem... Nedovedu si představit,
zase zajímavá zkušenost.
jaké by to bylo na dětské psychologii,
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je to dost deprimující prostředí a náročnější, protože se pracuje se skupinou dětí.
A co vám dobrovolnictví přináší?
Je to velká zkušenost a člověk tak
trochu nachází sebe a pokoru vůči věcem, které bereme jako samozřejmost,
například chůze, čerstvý vzduch nebo
setkání s přáteli...

připadají si zbyteční a přejí si opustit
svět. Na to není odpověď, jediné, co
může dobrovolník udělat, je vzít babičku nebo dědečka za ruku a tiše se za
ně modlit. Na druhou stranu se také setkávám s lidmi, kdy si nejsem zcela jist,
zda jsem dobrovolník na návštěvě, nebo zda jsem sám navštíven.

Zmínil jste, že kromě práce na oddělení pomáháte koordinátorovi duchovní péče...
Ano, spolupracuji s panem Michalem Balkem. Dvakrát do měsíce bývá
v nemocniční kapli koncert, kam pomáháme svážet pacienty, kteří projeví
zájem. Jednoho třeba vezeme na vozíčku a ten, kdo je schopný, jde vedle
nás. Většinou se ale nescházejí stohlavé davy, někteří zájemci si to během
dne ještě rozmyslí, nebo jim přijde návštěva. Poslední čtvrtek v měsíci bývá
pro zájemce takzvané ztišení, které je
zaměřené spíš duchovně.
Jak vás napadlo vybrat si právě práci na LDNce?
Můj děda před dvěma lety na LDNce na Zeleném pruhu zemřel. Chodili
jsme za ním jako rodina a prostředí
tam bylo dost neutěšené, stísněnější
než v Thomayerově nemocnici...
Vzpomínám si že po první návštěvě
v terénu, když se mě ptali na dojmy,
tak ve mně zůstal pocit, že bych tam
nechtěl skončit.
Ptají se vás lidé i na Pána Boha?
Prioritou je být s těmi lidmi a naslouchat jim, ale když už navážeme
vztah a ptají se, tak jim odpovídám. Setkávám se s lidmi, kteří ztratili naději,
str. 6

Jan Duda při dobrovolnické službě
Případné dotazy můžete posílat na
email: johny.duda@seznam.cz.
O Lékořici se více dočteme na
www.lekorice.cz. V některém z příštích
čísel Věstníku se také seznámíme
s Mgr. Michalem Balkem, který nám
přiblíží duchovní službu v Thomayerově nemocnici a zasvětí nás i do tzv.
trauma plánu, ve kterém se počítá
i s naší pomocí.
Jana Šilhavá
Foto Michal Balek
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FARNÍ PLES BUDE V BARVĚ ZELENÉ
Ačkoliv máme před sebou dobu adventní a následně Vánoční svátky, mnozí
z vás se jistě již začínají pomalu těšit na náš tradiční farní ples. Jeho termín
25. ledna už byl oznámen v minulém Věstníku a nyní přicházíme s podrobnější pozvánkou na tuto oblíbenou farní akci.
V minulém roce se konal ples, jehož
jednotícím prvkem byla červená barva.
Ačkoliv jsme si jako organizátoři nebyli
jistí, s jakým ohlasem se nápad setká,
byli jsme velmi překvapeni pozitivním
přijetím této novinky. V sále se to krásně červenalo. A jak jsme si již ověřili při
několika neformálních diskusích, mnozí
si též dobře pamatují, že byla pro ples
následující vylosována barva – zelená.
Opět se tedy těšíme na vaši fantazii, které neklademe žádné meze. Pánové to mívají s volbou barvy společenského oděvu trochu těžší, na
druhou stranu to bývají častěji dámy,
kdo končí výběr před svým šatníkem
slovy: „Ale já nemám co na sebe!“. Proto máme pro pány v této souvislosti zásadní informaci. Christian Dior, Chanel,
Louis Vuitton a další módní značky přišly s velmi zajímavými plesovými kolekcemi v zelené barvě, jelikož se dozvěděly o našem plese. Můžete tedy
vzít své drahé polovičky a vyjet na nákupy. Pokud byste však čirou náhodou
nestihli před plesem zajet do Paříže,
nevadí. Přijďte na ples třeba jen
s drobným doplňkem v zelené barvě;
květinou, kravatou, kapesníčkem, či
kabelkou. Ani ten, kdo žádný zelený
doplněk nenajde, nebude ze sálu vykázán. Nápad s barevnými plesy se
nám i nadále líbí, a tak bude v průběhu
večera opět vylosována barva na ples
v příštím roce.
Pro oživení a malou změnu nám
bude letos hrát k tanci a poslechu tastr. 7

neční kapela DD Combo Oldřicha Doležala. Připravujeme také chvilku oblíbených skupinových izraelských tanců
pod odborným vedením. A pak jsou tu
samozřejmě stálice: bohatá tombola
s oblíbenými obloženými mísami, krásné předtančení i půlnoční překvapení.
Večerem nás opět provedou svým slovem manželé Döllingerovi.
Plesat budeme tradičně v sále Kulturního centra Novodvorská, v pátek
25. ledna 2013 od 20.00 hodin. Sál bude otevřený už od půl osmé. Přes všeobecně rostoucí náklady zůstala cena
vstupenek zachována jako loni:
v předprodeji bude stát vstupenka pro
dospělé 200 korun, pro studenty a důchodce 100 korun. Na místě budou
vstupenky pro dospělé o padesát korun
dražší. Kupovat si je můžete vždy o
nedělích po mši svaté v sále sv. Václava nebo v rámci adventního prodeje
duchovní literatury, ve všední dny též
v sakristii. Pokud se ke vstupenkám
nedostanete v uvedených časech, můžete si je výjimečně objednat i u nás.
Nakonec připojujeme ještě tradiční
prosbu. Máte-li doma nějakou vhodnou
cenu do tomboly, můžete ji zanechat
v sakristii. Pokud byste nic vhodného
neobjevili a přesto chtěli ples podpořit,
rádi uvítáme jakýkoliv jiný dar.
Těšíme se na setkání s vámi v hojném počtu.
Petr a Lenka Pollákovi
775 314 605, 775 314 612
pollak@fel.cvut.cz
lenka.pollakova@gmail.com
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Farní akademie

HILDEGARDA Z BINGENU
Na říjnové Farní akademii (21. 10.) jsme vyslechli přednášku čerstvého
absolventa magisterského studia Teologické fakulty UK, Mgr. Martina
Zvelebila, na téma: Hildegarda z Bingenu: Nová světice a učitelka církve.
Německá mystička, přírodovědkyně, lékařka, hudební skladatelka a spisovatelka Hildegarda z Bingenu
(16. září 1098–17. září 1179) pocházela z urozené rodiny vysokého císařského úředníka. Narodila se jako desáté dítě do
doby, kdy dochází k rozvoji
ekonomiky střední Evropy. K
její kultivaci, a to hlavně činností vznikajících mnišských
řádů, např. cisterciáků, objevují se minesengři a v literatuře se prosazuje forma rytířského eposu. Vzniká síť
významných škol v Německu a ve Francii, překládá se filozofická
literatura z řečtiny i arabštiny, dochází
ke kontaktům s byzantskou kulturou.
S tím vším se Hildegarda seznamuje.
Vstupuje do kláštera a ještě jí nebylo 17 let, když složila řeholní sliby.
V roce 1147 zakládá klášter na Rupertsbergu u Bingenu, který byl vysvěcen
v roce 1151. V letech 1158–1163 vykonává řadu kazatelských cest. Další
konvent v Einbingenu, který je v současné době sídlem opatství benediktinek sv. Hildegardy, zakládá roku 1165.
Hildegarda podle vlastní předpovědi
umírá 17. září 1179. Brzy je uctívaná
jako světice – proces svatořečení byl
zahájen sice již v roce 1253, nicméně
k vlastní kanonizaci došlo až 10. května letošního roku. Papež Benedikt XIV.
ji zároveň prohlásil za učitelku církve.
Dílo sv. Hildegardy lze členit do několika tematických skupin. Především
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jsou to spisy vizionářské. Podle svých
slov měla vidění již od tří let, tzn. asi od
roku 1101, k jejich postupnému sepsání byla vnitřním hlasem „vyzvána“ až
v roce 1141. K nejvýznamnějším spisům patří Scivias, tj.
Sci vias Domini – Poznej cesty Páně. Hildegarda měla
i široké přírodovědné znalosti.
Jsou známé její práce, kde
popisuje léčebné postupy založené na používání bylin,
způsobů stravování apod.
Psala poezii, komponovala
duchovní hudbu, kterou nelze přirovnat ke gregoriánskému chorálu. Vynalezla nové písmo,
takže bývá označována za patronku
esperantistů. Do celého jejího díla se
promítá její vztah k Bohu, stvořiteli
všeho živého i neživého a svrchovanému vládci vesmíru. Věnuje pozornost
i člověku, kterého považuje za korunu
stvoření. Za atributy ženství pak označuje lásku a pokoru.
Na závěr přednášky Mgr. Zvelebil četl
z vizionářských spisů, z korespondence s mohučským arcibiskupem Jidřichem aj. V diskuzi odpovídal na otázky
týkající se zázraků sv. Hildegardy, jejího léčitelského díla a jejího kulturního
odkazu. Mgr. Zvelebil informoval
o literatuře věnované sv. Hildegardě,
např.: Beuysová, B., Neboť jsem nemocná láskou; Život Hildegardy z Bingenu (Prostor 2005); Jones, K., Velké
ženy duchovní tradice I. (Karmelitánské
nakladatelství 2002). Karel Štamberg
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK
SOBOTA 1.12.
9.00–12.30
16.15
17.00
17.40

Adventní rekolekce, vede jáhen Jan Primus
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti

NEDĚLE 2.12.
8.00
10.00
18.30

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ 3.12.
20.00

Sv. Františka Xaverského, kněze
Zasedání PRF

ÚTERÝ 4.12.
8.00
9.00–11.00
9.15
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Mše svatá
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Podzimní škola pro dospělé: Katolická periodika, duchovní
četba, beletrie + diskuze
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 5.12.
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
Výuky náboženství: Mikulášská besídka
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 6.12.
8.00
8.45
9.30
18.30–20.00

Sv. Mikuláše, biskupa
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá a modlitba chval

19.15

PÁTEK 7.12.
13.15
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Podzimní škola pro dospělé: Katolická periodika, duchovní
četba, beletrie + diskuze
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
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17.00

SLAVNOST PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Mše svatá

NEDĚLE 9.12.
8.00
10.00
14.30
15.30 chrám sv. Mikuláše
16.30
18.30

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Setkání rodičů zemřelých dětí
Farní akademie – po stopách sv. Mikuláše (chrám sv. Mikuláše na Malé Straně)
Koncert sdružení „Dlouhá cesta“ – rodiče zemřelých dětí
Mše svatá za zemřelé děti

ÚTERÝ 11.12.
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

SOBOTA 8.12.

STŘEDA 12.12.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15
ČTVRTEK
8.00
8.45
15.00
15.00
18.30

13.12.

Panny Marie Guadalupské
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí. Příprava na 1. svaté přijímání
Svátost smíření pro děti
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)
Sv. Lucie, panny a mučednice
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Koncert MÚ Prahy 4 pro seniory
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
14.12.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00
17.45

Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

15.12.
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NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

16.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

ÚTERÝ
18.12.
9.00–11.00
9.00–10.00
17.00–19.30
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Svátost smíření pro rodiče na mateřské
Svátost smíření (dva kněží do 18.30)
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
19.12.
8.00
16.00
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 20.12.
8.00
19.30

Mše svatá
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
21.12.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA
8.30
17.00

22.12.
Příprava betlémů, stromků, úklid kostela
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

23.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše svatá
Mše svatá, požehnání těhotným
Mše svatá

PONDĚLÍ
15.00
17.00
24.00

24.12.

ŠTĚDRÝ DEN
Mše svatá upravená pro děti
Mše svatá, chrámový sbor: Česká mše vánoční J. J. Ryby
Mše svatá
str. 11
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ÚTERÝ
25.12.
8.00
10.00
14.00–18.30
18.30

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Mše svatá
Mše svatá s chrámovým sborem
Možnost návštěvy betlémů
Mše svatá

STŘEDA
26.12.
8.00
10.00
14.00–16.00

Sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svatá
Mše svatá
Možnost návštěvy betlémů

ČTVRTEK 27.12.
8.00
8.45
15.00

Sv. Jana, apoštola a evangelisty
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.

PÁTEK
28.12.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Svátek Mláďátek, mučedníků
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
17.00

Mše svatá

29.12.

NEDĚLE
30.12.
8.00
10.00
14.00–18.30
18.30

SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
Mše svatá, obnova manželských slibů
Mše svatá, obnova manželských slibů
Možnost návštěvy betlémů
Mše svatá, obnova manželských slibů

PONDĚLÍ 31.12.
14.00–17.00
17.00

Sv. Silvestra I., papeže
Možnost návštěvy betlémů
Mše svatá – poděkování za uplynulý občanský rok

ÚTERÝ 1.1.2013
8.00
10.00
14.00–18.30
18.30

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Mše svatá
Mše svatá
Možnost návštěvy betlémů
Mše svatá

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.
Změna programu vyhrazena.
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Farní akademie

ISLÁM VČERA A DNES
Zkušenosti katolíka ve službách OSN s islámem, byly tématem listopadové
(18. 11.) přednášky naší farní akademie. Přednášejícím byl Ing. Zdeněk Kosina, CSc., jaderný fyzik. Delší dobu prožil jako expert Mezinárodní komise
pro atomovou energii, která je součástí OSN, v arabských zemích, zvláště
pak v iráckém Bagdádu. V rámci své přednášky se nejdříve věnoval historickým kořenům islámu a poté jeho šíření.
Islám spolu s judaismem a křesťanstvím patří ke třem hlavním světovým
monoteistickým náboženstvím. Všechna vycházejí z příběhů, které známe ze
Starého zákona – hlavně z První knihy
Mojžíšovy, proto společně uznávají
Abraháma jako svého prapředka. Jsou
však určité diference v pohledu na dědickou posloupnost Abrahámových potomků – islám uznává jako svého předka Izmaila, což byl syn Abrahama a
služky Hagar, zatímco judaismus a
křesťanství, uznávají mladšího Izáka,
syna Abraháma a Sáry. Islám také
prohlašuje, že Abrahám hodlal obětovat Izmaila a nikoliv Izáka – podle islámské tradice Židé a křesťané Boží
zjevení
zkreslili
změnou
textu
a nesprávnou interpretací.
Z našeho pohledu je zakladatelem
islámu Muhammad (Mohamed), ale
muslimové jej považují za obnovitele
původní monoteistické víry Adama,
Noema, Abrahama, Mojžíše, Ježíše
i dalších proroků. Ježíše považují za
jednoho z proroků. Muhammad se narodil roku 570 v Mekce. V 25 letech se
oženil s bohatou o patnáct let starší
vdovou Chádžidou, se kterou měl dceru Fatimu; obě ženy mu později pomáhaly v šíření nové víry. Ovšem dříve se
mu dostalo roku 610 zjevení v jeskyni
hory Hira, při kterém ho Archanděl
Gabriel postupně naučil Korán, který je
pro muslimy nejdůležitější a nejposvátstr. 13

nější knihou. Hlásat Korán začal Muhammad v roce 613 se svým přítelem
a pozdějším tchánem Abu Bakrem.
K věření je předkládáno, že v roce
620 Muhammad vykonal jednodenní
noční cestu z Mekky do Jeruzaléma
a „do nebe“. Obyvatelé Mekky odsoudili Muhammada za šíření nového náboženství, takže v roce 622 musel uprchnout do Mediny, kterou Mekkánci
obléhali až do doby, kdy s nimi uzavřel
tzv. hudabajskou dohodu. Muhammad
pak šířil islám na Arabském poloostrově. Po vypovězení zmíněné dohody ze
strany Mekkánců Muhammad zaútočil
na Mekku, kterou dobyl, a v témže roce
8. června 632 v Medině zemřel.
Po jeho smrti nastaly spory
o nástupnictví, které gradují až do bitvy
u Karbalá (v Iráku) v roce 680. Dochází
k rozštěpení islámu na větev šíitskou
a sunitskou. Rozdělení i vzájemný antagonismus trvá až do dnešní doby.
Od roku 711 začala islámská vojska
obsazovat Pyrenejský poloostrov. Definitivně byl znovu dobyt křesťanskými
vojsky až v roce 1492.
Islám je založen na pěti pilířích: (1)
víra v jednoho Boha, (2) modlitba pětkrát denně, (3) půst v měsíci ramadánu, (4) almužny chudým a (5) pouť do
Mekky alespoň jednou za život.
Na závěr přednášky proběhla prezentace fotografií z míst působení Muhammada a diskuze. Karel Štamberg
Věstník lhotecké farnosti č. 10/2012

Ohlasy

CÍRKEV ŽIVÝCH KAMENŮ
Slavná posvícenská bohoslužba v neděli 11. listopadu v deset hodin se zapsala do historie naší farnosti také díky osobnosti hlavního celebranta
P. Jana Ihnáta, SDB. Atmosféra byla hluboce duchovní a zároveň svobodně
uvolněná. Tolik vtipů a upřímného smíchu lhotecký kostel ještě nezažil.
Myslím, že myšlenka oslavit 75. vý- ným způsobem, tj. probouzet v druhém
ročí posvěcení našeho kostela společ- sebeúctu, pomoci mu objevit povolání,
ně s kněžími, kteří v něm sloužili a mají vychovávat ke svobodě... Láska může
k němu vztah, přinesla dobré ovoce. být někdy tvrdá, ale něha pomáhá čloPřišel mezi nás P. Bedřich, P. Stanislav věku, aby se rozvinul. Ježíš se k Petroa P. Stefan a farníci se s nimi setkali vi, který ho zradil, chová velice jemně
a něžně... Rozjímání o Boží lásce hnai po mši svaté a živě se besedovalo.
Mnozí byli zvědaví na P. Jana Ihná- lo sv. Pavla až do nejzazších končin...“
A jak poznáme, že se někdo opravta, který ve farnosti působil jako tajně
vysvěcený kněz. A jak sám v úvodu ře- du setkává s Kristem? P. Jan si o tom
kl, nemohl se ubránit dojetí, že vidí do povídal s irským psychologem a saletváře těm, jimž v době totality vídal zá- siánem Jackem Finneganem a shodli
da, protože se mše
mohl účastnit pouze
v lavici. Zároveň nás
s humorem jemu vlastním upozornil, že není
dobré, brát se příliš
vážně. Vtipy, které
jsme nestačili počítat,
okořenil i svoje kázání
a přestože jsme se dost
nasmáli, zůstalo nám
v paměti i hodně myšlenek, které nás povzbudily a nasměrovaly
na cestě za Kristem.
„Kostel, církev živých kamenů je shromážděním, uprostřed
kterého je Pán. A čím
jsme Pánu blíž, tím blíž
jsme i sobě navzájem...
Při pohledu na svaté
vidíme, že pravá láska
„Pán Bůh je grand,“ cituje P. Ihnát P. Kubína
se projevuje něhou.
Jde o to milovat správstr. 14
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Ohlasy
se, že „na prvním místě jde o člověka
pokojného, smířeného, spokojeného
s tím, co mu Pán Bůh dal. Jen ten, kdo
sám sebe přijal jako hříšníka, který ví,
že potřebuje spásu, může šířit pokoj.
Za druhé je to člověk radostný – protože radost z Hospodina je silnější než
všechny hořkosti. Dále je to člověk činný, protože šťastný člověk není schopný dívat se na to, že někdo je smutný
a osamělý. Chová se jako slunce, které
kam přijde, vyzařuje život. A za čtvrté
je to člověk pokorný, pravdivý, který si
nehraje na svatého a trpělivě čeká, až
ho Bůh promění a dá mu nové srdce.“
Když chceme vidět Boží působení,
máme číst Písmo svaté, ale taky se dívat do vlastního života: „Život každého
z nás je místem, kde se Bůh zjevuje
a koná své dílo spásy. Vychovává nás
a připravuje, abychom byli schopni žít
v nebi...
„Církev to nejsou oni, ale taky já.
Jestli do svého života vtělíme Boží slovo nebo ne, to závisí jenom na nás,
Boží milost nám nikdy nebude scházet.
Pán Bůh je grand, nikdy se nenechá
zahanbit. Vychází vstříc těm, kteří ho
hledají. Kéž by se tady našli lidé, kteří

se otevírají Boží milosti, jsou schopni
se zastavit a kontemplovat krásu stvoření, která je bude hnát, aby prožívali
štěstí s Bohem a viděli potřeby druhých. Aby pro ně byli pomocí a dělali
to, co dělal Kristus, který je živým
svědkem živého Boha. To, co jsme,
mluví víc, než to, co říkáme!“ zakončil
svoje kázání P. Jan Ihnát.
Slavnostnost bohoslužby podtrhl
zpěv našeho chrámového sboru, ale
i nádherná květinová výzdoba.
P. Ihnátovi osobně poděkoval Petr
Křížek, jeden z těch, kteří zakusili jeho
laskavé vedení v duchu Dona Boska.
Lhotecká hymna ke Královně míru nás
spojila s předky, kteří se zasloužili
o vybudování chrámu a v čase předválečné nejistoty se s důvěrou utíkali
o pomoc k Panně Marii. Tím však posvícenské veselí zdaleka nekončilo,
v kapli Božského Srdce Páně jsme se
mohli ještě setkat osobně nejen
s P. Ihnátem, ale i s P. Radimem Cigánkem, který u nás na Lhotce působil
jako jáhen. V sále sv. Václava pak byl
zpřístupněn k nahlédnutí farní archiv.
Jana Šilhavá
Foto Jakub Šerých

JUBILEUM P. JOSEFA KUBÍNA, SDB
Zároveň nás pozval na
mši svatou, kterou bude za
P. Josefa Kubína ve výroční den 13. prosince sloužit
v kostele Svatého Kříže na
Příkopě pan biskup Karel
Herbst, SDB.

P. Jan Ihnát několikrát
zmiňoval salesiána Josefa
Kubína, který byl v době
totality lhoteckým farníkem. Bydlel ve Vavřenově
ulici. Právě jeho životní
heslo: „Pán Bůh je grand!“
P. Ihnát citoval.
Do naší farní knihovny
pak věnoval knížku, která
byla vydána u příležitosti
100. výročí Kubínova narození.

P. Josef Kubín, SDB,
13. 12. 1912–22. 3. 1992
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FARNÍ CHARITA CHODOV
Milí přátelé, na počátku církevního roku v době adventu se s vámi podělím
o jeden příběh, který výjimečně dopadl uzdravením pacientky. Většině klientů totiž dosloužíme do konce nebo do doby, kdy už jejich zdravotní stav
nutně vyžaduje péči lůžkového zařízení.
Je to už několik let, co mě kontaktoval pan Jiří s žádostí, abychom vzali do
péče jeho manželku. Paní Helena byla
po nepovedené operaci slepého střeva. Měla vývod z tlustého střeva a její
tělo nebylo schopno přijímat potravu
běžným způsobem. Měla zavedenou
parenterální výživu, tj. vak s infuzí, ležela na metabolické jednotce a chtěla
jít domů. Bylo potřeba, abychom se
postarali o vývod, port pro zavedení infuze, infuzní pumpu a samozřejmě
o přípravu samotné výživy.
Pan Jiří s paní Helenou bydlí kousek od nás, proto jsem k nim chodila
nejvíce já. Při první návštěvě jsem si
v duchu říkala, že to vidím tak na tři
měsíce a potom bude konec. Paní Helena byla navíc velice depresivní, a to
celé situaci nijak nepomáhalo. Navštěvovala jsem manžele každý den a postupně poznávala i ostatní členy rodiny. V domku se motaly obě dcery,
jejich manželé a děti. Rodina se maximálně snažila paní Helenu povzbuzovat. Opravdu byla radost s nimi spolupracovat. Ale zdravotní stav paní
Heleny nám kolísal. Chvíli jsme ji měli
doma, potom se zhoupla a šla do nemocnice. A zase zpět domů. Péče trvala asi deset měsíců. V posledních týdnech se ale stav postupně zlepšoval
a my všichni jsme začali doufat. Naše
přání se splnilo. Zdravotní stav paní
Heleny se stabilizoval natolik, že byla
možná reoperace a paní Helena se
uzdravila. Oba manžele pravidelně postr. 16

tkávám a mám radost, že jsou oba
zdraví, spokojení a spolu.

Zdravotní sestra připravuje vak
s parenterální výživou
Na našem bankovním účtu se objevily první předvánoční finanční dary.
Některé platby, které v posledních
dnech dorazily, jsou od nových dárců.
Moc vás prosím, pokud budete chtít
věnovat finanční dar na provozní náklady naší charity, napište do zprávy
pro příjemce vaši adresu a jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Můžete mě
kontaktovat také emailem nebo telefoVěstník lhotecké farnosti č. 10/2012
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nicky. Bez kontaktních údajů nemohu
vystavit potvrzení o daru k daňovému
přiznání. Za všechny i sebemenší dary
budeme moc vděčni.
Přeji vám všem požehnaný vstup do
nového církevního roku, klidnou dobu
adventní a krásné Vánoce. Děkuji také

vašemu panu faráři a redakci Věstníku
za vstřícnost a výbornou spolupráci.
Eva Černá
Kontakt: 272 941 972; 737 322 569;
e-mail: charita.chodov@email.cz
Číslo účtu: 7450400257/0100

DLUHOVÁ PAST
V době ekonomické krize se řada lidí ocitá ve složité finanční situaci a různé
půjčky, leasingy a hypotéky vás mohou dostat do velkých problémů.
Hospodaření lidí je nevyvážené a téměř 30 % českých domácností se může
dostat do tzv. dluhové pasti.
Mezi nejrizikovější skupiny patří lidé
s nižšími příjmy, mnohdy totiž nezvládají uhradit své závazky a dluhy včas
a jejich finanční problémy se ještě více
prohlubují. Mnozí také řeší ztrátu zaměstnání dalšími půjčkami. Jelikož si
banky začaly dávat větší pozor a přísněji kontrolují schopnost žadatelů splácet dluh, byli tito lidé odkázáni na
lichváře a jejich „rychlé půjčky“. A dluhová spirála se roztáčí…
Pokud dobře nezvážíte své finanční
možnosti a schopnost splácet, lehce se
může stát, že i vy se ocitnete v dluhové
pasti! Budete se pohybovat v začarovaném kruhu dluhů a nových půjček na
zaplacení těch starých. V krajním případě můžete ze dne na den přijít téměř
o veškerý majetek.
Nabízí se několik možností, jak dluhy vyřešit. Jedním z nich je osobní
bankrot nebo insolvenční řízení, tzv.
soudní oddlužení, které se nehodí pro
každého a výsledek tohoto řízení není
jistý. Soudní oddlužení je administrativně náročné a představuje velké
omezení práv dlužníka. V případě že je
proti vám již vedena exekuce, ale máte
stálý příjem, může být tzv. osobní
str. 17

bankrot výhodnějším řešením.
Nevíte-li si s vašimi finančními problémy už rady, doporučujeme kontaktovat
některou z neziskových organizací, které vám s finanční situací poradí a pomohou najít nejlepší řešení jak vás
zbavit dluhů.
• Člověk v tísni, o.p.s., kontaktní osoba – Daniel Hůle, tel. 774 510 298,
e-mail: daniel.hule@clovekvtisni.cz
• Proxima sociale, o.s., Rakovského
3138, Praha 12, tel. 775 610 452 (tel.
objednávky a dotazy),
e-mail: poradna@proximasociale.cz
• RIAPS, Chelčického 39/842, Praha 3,
Sociálně právní poradna pro občany ve
finanční tísni, JUDr. Ria Doláková,
tel. 222 592 022 l.26,
e-mail: ria.dolakova@csspraha.cz
Některé úřady městských částí nabízejí bezplatnou právní poradnu, informace získáte na odboru sociálně
zdravotním. Pozor, nekontaktujte komerční firmy, které se zabývají oddlužováním fyzických osob, jde opět
o placené služby!!!
Petra Kornienková
Věstník lhotecké farnosti č. 10/2012
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CHERUBSKÝ POUTNÍK
Johannes Scheffer (1624–1677), básnickým jménem Angelus Silesius psal
své dílo Cherubský poutník v době třicetileté války, kdy rozpad všech vnějších jistot, příval bídy a utrpení vedl citlivé a přemýšlivé duše zpět
k základním otázkám života. Jedná se o jednu z vrcholných památek křesťanské mystiky. Vybíráme několik ukázek s vánoční tematikou.
Lhotecký betlém pamatuje
Masarykovy domovy

K

do umí na mžik jen se promknout smysly Bůh miluje mne tak
svými,
jak bytí světa všeho
zná zpívat Gloria tam s kůry andělskými.
a narodil by se i pro mne jediného.
Nic není bez hlasu. Bůh slyší neustále
e velké nemůže se, pravíš,
pět všechno stvoření
v malém skrýt?
jak ozvěnu k své chvále.
že Nebi nemožno se v hrudce
Kéž všichni lidé jsou tak jako v lese ptáci,
uzavřít?
kde každý vlastní tón se v harmonii ztrácí!
Viz dítě Panny:
zde v kolébce skryta je tu
ůh sám je láska:
Země i Nebesa a na tisíce světů.
vše co koná, k lásce cílí.

Ž

B

A káže, abychom i my tou láskou žili.
Bůh jinak nemůže než věčně milovat;
a chceš-li být jako on,
pln lásky buď, měj rád!
Bůh z lásky stal se mnou,
já z milosti jsem jím
a tak je on, jen on
mým plným spasením.
str. 18

Což mohu, dítě mé,
tě zváti láskou malou,
když poznávám tvou moc
tak velkou, neskonalou?
A přece malé jsi! I říkám:
Velký, malý,
Bože i člověče, smiluj se,
Lásko, králi!
Věstník lhotecké farnosti č. 10/2012
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RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ
Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje
děti a vnuky a požehnej jim.
Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou.
Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy.
Přikryj je svou krví a chraň jejich mysl,
srdce i vztahy.
Uzdrav svou láskou všechna citová
zranění jejich srdcí.
Osvoboď je od všech vlivů Zlého.
Ochraň je na cestách.
Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu
srdce a osvobození od zlých myšlenek,
slov a skutků.
Žehnám jim, aby dostaly lásku, radost,
pokoj, životní moudrost, chuť

k modlitbě a k plnění svých povinností,
srdce plné lásky k Tobě a k lidem.
Chraň je v životě před úklady Zlého,
před závislostmi různého druhu a nemravností.
Požehnej a daruj jim pokoj duše a vše
potřebné pro život.
Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byly
zdravé duchovně, duševně i tělesně,
aby přišly do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkuji Ti, že jim žehnáš.
Požehnej i mně, abych se k nim choval/a s Tvou trpělivostí, moudrostí
a láskou.
Amen.
Do redakce zaslal Pavel Burian

ÚKLID KOSTELA A STAVBA BETLÉMŮ
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
sobotního velkého úklidu uvnitř kostela,
ale i na zahradě. Zvlášť tatínkům, kteří
vzali na pomoc své děti. Sešlo se nás
kolem čtyřiceti a práce nám šla pěkně
od ruky. Naštěstí už je minulostí doba,
kdy se nás k úklidu sešlo pouze osm.
Nemalou zásluhu na krásné oslavě výročí posvěcení našeho kostela měla
i nádherná květinová výzdoba, kterou
připravila paní Anna Burianová.
Marie Cerháková
Běžný úklid kostela probíhá pravidelně každý čtvrtek, ale i tam by bylo
potřeba řady žen posílit. Minimální po-

čet, ve kterém se práce dá ještě zvládnout, jsou čtyři páry rukou, ale mnohdy
bývají jenom tři. Pokaždé někdo nemůže, a tak pokud můžete přijít ve čtvrtek
ráno na mši svatou a po ní věnovat
hodinu či dvě úklidu kostela, budete vítáni, a vůbec to nemusí být pravidelně.
Ve čtvrtek 20. prosince ale běžný
úklid odpadá, přesouvá se na sobotu
22. prosince od 8.30, kdy se budou
zároveň stavět stromky a betlémy. Prosíme o hojnou účast, abychom i náš
chrám připravili na vánoční svátky.
Jana Šilhavá

VÝZVA FARNÍKŮM

Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se
zapojí i další. Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěvky posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.
(red.)
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PLÁNUJEME
ADVENTNÍ REKOLEKCI v sobotu
1. prosince povede jáhen Jan Primus.
MIKULÁŠ k nám zavítá v době výuky
náboženství ve středu 5. prosince.
Zvány jsou i děti, které na výuku nechodí.
FARNÍ AKADEMIE – Po stopách
sv. Mikuláše se uskuteční v neděli
9. prosince výjimečně mimo farnost!
Komentovanou
prohlídku
chrámu
sv. Mikuláše povede Dr. Petr Křížek.
Sraz na Malé Straně před vstupem do
chrámu v 15.30 hodin.

P

SETKÁNÍ rodičů zemřelých dětí –
sdružení Dlouhá cesta proběhne v sále
sv. Václava v neděli 9. prosince od
14.30, v 16.30 bude následovat koncert sdružení Dlouhá cesta a v 18.30
Mše svatá za zemřelé děti a jejich
rodiče.
PLES FARNOSTI – rezervujte
termín v pátek 25. ledna.

si

DĚTSKÝ KARNEVAL se bude konat
v sobotu 2. února.

roč Pán si vyvolil jen chudý chlév a seno?
Vždyť on je Beránek, tak jistě pro to jméno.

Hleď narozený Bůh zde leží v chlévě, v seně!
Ó, vykliď srdce: tam jej ulož neprodleně!
Kdo nedomáhá se být milým Božím synem,
ten v chlévě zůstává, jsa pouhým čeledínem.
Angelus Silesius: Cherubský poutník,
přebásnil Miroslav Matouš
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