ČÍSLO 1 – LEDEN 2013

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK
Ozvěny koled doznívají již jen konstatování, že ačkoli byla následně
v našich vzpomínkách, pozůstatky sil- východní byzantská kultura, jíž byli oba
vestrovských petard z lhoteckých ulic bratři vyslanci, vytlačena (alespoň
odvál čas a my si pomalu zvykáme z našeho území) poněkud expanzivpsát letopočet, který podle přesvědčení nější kulturou západní, nedevalvuje to
různých apokalyptických vizionářů ani mimořádný přínos soluňských bratří
neměl nastat. Zkrátka a dobře, konec k rozvoji a upevňování křesťanské víry
času zůstává i nadále zahalen ne snad na Moravě a růstu sebevědomí Morarouškou, ale pořádnou plachtou tajem- vanů v rámci jejich začleňování mezi
ství a den, kdy nastane, je stále, ať křesťanské národy tehdejší Evropy.
chceme či nechceme, znám pouze Stojíme nad kolébkou novorozeného
Hospodinu. Nám, pozemským červíč- roku 2013 nikoli nepodobni oněm pohádkovým sudičkám. I my
kům, nezbývá nic jiného,
totiž můžeme mluvit do tonež se s touto skutečností
ho, co bude našemu „mismířit a poznenáhlu začít
minku“ vloženo do vínku,
přemýšlet, co od právě naco pro nás bude znamenat,
stalého roku bude lze očezda a jak nás potěší či zakávat. Přirozeně nemám
rmoutí. Neřešme tedy všena mysli úvahy o volbě nomožné politické půtky, čím
vého českého prezidenta,
dál pesimističtější zprávy
či sázky na výdrž nebo
rozpad
vládní
koalice.
a vůbec všem profánním
V tomto roce si totiž, dá-li
starostem věnujme pouze
Bůh, společně připomenetakovou pozornost, jakou si
me událost, která svým výzaslouží. Na nejvyšší stuznamem přesahuje naši Zvon Královna míru
peň našeho žebříčku hodnevelkou českou a moravnot „usaďme“ Krista a ostatskou kotlinu, a to 1150. výročí příchodu ní stupně berme pouze jako oporu na
slovanských věrozvěstů na Moravu. cestě k Němu. Buďme tak našemu „děPřipomínat dílo a zásluhy Cyrila a Me- ťátku 2013“ dobrými a přejícími sudičtoděje není ničím víc, než oním příslo- kami a vyprošujme mu (a hlavně nám
večným nošením dříví do amazonské- všem) Boží milost a požehnání.
jáhen Jan Primus
ho pralesa, a tak se omezím na pouhé

Zprávy z farnosti

KURZ ALFA V NAŠÍ FARNOSTI
Po Novém roce proběhne
v naší farnosti kurz Alfa. Jde
o nový způsob evangelizace,
který nabízí účastníkům nejenom poznatky o křesťanství,
ale i zážitek společenství
a možnost v diskusi vyslovit
svůj názor.
Kurzy Alfa začala jako první
pořádat anglikánská církev, odtud se
postupně rozšířily do mnoha zemí a
různých církevních společenství včetně
Katolické církve. Každé setkání začíná
společnou večeří nebo pohoštěním.
Následuje přednáška na určité téma,
např. Kdo je Ježíš Kristus? Proč a jak
číst Bibli? apod. Pak se účastníci
sejdou v menších skupinkách, kde mají
možnost sdílet se s ostatními na téma
přednášky, nebo jen poslouchat ostatní. Setkání je jedenáct včetně společného víkendu.
Česká kancelář kurzů Alfa plánuje
na podzim 2013 celostátní akci s názvem: Pozvat Česko na večeři. Při této

příležitosti budou kurzy Alfa prezentovány také v médiích.
Plánujeme, že se naše farnost
do této celostátní akce také zapojí. Proto první kurz, který proběhne po Novém roce, je určen pro
farníky. Je dobré, aby se lidé
z farnosti s touto aktivitou seznámili a mohli případně podzimní
kurz doporučit svým známým z nevěřícího prostředí.
Kurz je příležitostí prohloubit své
vlastní znalosti, ale především svůj
osobní vztah k Bohu a církvi. Nabízí
také srozumitelné odpovědi na otázky,
se kterými si někdy nevíme rady a které nám křesťanům lidé pokládají.
Další informace naleznete na internetových stránkách: www.kurzyalfa.cz
a také na www.katolalfa.cz.
Přihlášky na kurz si můžete vyzvednout u nás v kostele ve stojanu na
tiskoviny. Upozorňujeme, že počet míst
je omezený, takže neváhejte.
Sr. Bernarda

KRÁTCE
• Pokřtěni byli: 11.11. Lujza Linda Pašková, 24.11 Jakub Josef Smola, 30.11.
Karel Jiří Faltus, 8.12. Filip Střelka
a 15.12. Kamila a Ondřej Bolkovi, Linda a Marek Bendovi, Michael Grič
a Matěj Vinař
• Rozloučili jsme se s Ladislavem Kolářem
• Společenství věřících rodičů dětí
s Downovým syndromem se bude
scházet v našem kostele každou poslední neděli v měsíci od 15 hod.

• Adventní rekolekce v sobotu 1. prosince se zúčastnilo okolo čtyřiceti farníků. Nabídku využila spíše starší generace.
• Pastorační rada farnosti se v lednu
sejde ve středu 9. ledna od 20 hodin
a v sobotu 19. ledna dopoledne nad
pastoračním plánem farnosti. Společně
s ekonomickou radou se sejdou 17.1.
kvůli přípravě studie rekonstrukce
a stavby.
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SPOLUPRÁCE NA ÚROVNI
Na konci listopadu jsem přijal společně s dalšími duchovními z okolí pozvání pana starosty Petra Prchala
a radních Prahy 12 na „neformální pracovní a seznamovací schůzku“. Náš
kostel sice leží na území Prahy 4, ale
nemalá část území farnosti se nachází
na dvanáctce.
Jsem rád, že se skutečně jednalo
o setkání bez zbytečných formalit. Prvním bodem programu bylo vzájemné
představení, vždyť tři z nás duchovních
jsme zde teprve krátce. Pater Josef
Pecinovský přišel do Modřan v létě,
novým je i Marek Fajfr, reverend Nadace mezinárodní křesťanské pomoci.
Ten je současně i členem zastupitelstva. Naproti tomu evangelický farář

Zvonimír Šorm a husitská farářka Hana
Slavíková zde působí již řadu let. Hovořili jsme o některých aktivitách a plánech jednotlivých farností a sborů.
Diskuse nabrala na dynamice při
nastolení otázky hlubší spolupráce
církví, a to jak mezi církvemi, tak s vedením obce. Jako nosné téma se ukázalo 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje do naší země. Kromě společných setkání v rámci každoročních
týdnů modliteb za jednotu křesťanů
máme v plánu uspořádat společnou
ekumenickou slavnost právě u příležitosti cyrilometodějského jubilea. To bude připomenuto i soutěží pro děti
a příspěvky duchovních v Novinách
Prahy 12.
P. Jiří Korda
Foto Jaroslav Kňap

Na snímku zleva starosta Prahy 12 Petr Prchal, Marek Fajfr, Zlatuše Rybářová,
Zvonimír Šorm, Hana Jandová, Jiří Korda, Hana Slavíková, Josef Pecinovský,
místostarostka Daniela Rázková
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PÍŠE NÁM PRABHU
Koncem listopadu k nám připutoval dopis z Indie. Píše nám náš „adoptovaný“ chlapec Prabhu ve svém rodném jazyce Kannada. K němu je přiložen
anglický překlad a průvodní dopis o tom, co vše se v posledním roce ve
škole dělo, a nechybí ani vlastnoručně namalovaný obrázek.

Milovaná teto Věnceslavo a ostatní
z farnosti Lhotka, jsem šťastný, že vás
mohu kontaktovat v nové sezoně. Mně
a mé rodině se daří dobře. Doufám, že
je to stejné i u vás a že vás můj dopis
potěší.
Rád bych vás informoval počasí tady u nás. Právě nám začalo zimní období. V tomto roce jsme v naší zemi
měli jen průměrné srážky, a tak jsme
se nemuseli vyrovnávat s žádnými problémy z množství srážek. Farmáři musí
pilně pracovat. Vím, že u vás bude brzy
také zima.
Jak víte, studuji 8. ročník. Letos
jsem nastoupil do vyšší školy Sira
M. V. Ve třídě je nás 42 studentů. Do
školy chodím rád. Mám tam mnoho
přátel. Rád si s nimi hraji v době volna.
Letos se musím víc učit. Náš třídní učitel nás učí velmi dobře matematiku, přírodní a společenské vědy. Jsou to letos
pro mne tři nové předměty. Mám za
sebou zkoušky za první semestr.

Po zkouškách byl uspořádán jednodenní kamp. Byl jsem moc šťastný, že
jsem se ho mohl s přáteli zúčastnit. Na
začátku jsme zpívali písně a pak jsme
prováděli mnoho dalších aktivit. Strýček našeho společenství nám přednášel o „life coping skills“ (dovednostech
jak zvládat život).
Blíží se nám náš významný vánoční
festival. Přeji vám, aby vám nový rok
přinesl mír a radost, přeji vám všem
šťastné Vánoce a nový rok 2013 plný
naděje.
Vás milující Prabhu A.

Náš milovaný Prabhu,
velice nás potěšil tvůj dopis. Je úžasné,
že jsi v 8. ročníku a že máš za sebou
zkoušky za první semestr studia. Jsme
na tebe pyšní a doufáme, že jednou
budeš mít šanci pracovat, že tě tvoje
práce uživí a budeš ji dělat rád.
Já pracuji jako lékařka, starám se
o nemocné s bolestmi, lidi s epilepsií,
a o lidi, kteří jsou z různých důvodů
ochrnutí. Svoji práci dělám moc ráda.
Mám ráda lidi, se kterými pracuji.

str. 4

Věstník lhotecké farnosti č. 1/2013

Adopce na dálku
Začal advent, příprava na Vánoce.
Znamená to, že se konají adventní
koncerty a společenské předvánoční
akce. Od počátku adventu máme na
stole věnec se čtyřmi svíčkami, které
postupně zapalujeme. Světla svíček
jsou příjemná, neboť tu máme krátký
den. Slunce vychází v 8 hodin ráno
a v 5 hodin odpoledne už je tma. Všude hrají vánoční písně, lidé vybírají
dárky pro své blízké a přátele. Snažíme se udělat doma pořádek a upéct
nějaké sladkosti na vánoční svátky.
Dnes napadl první sníh.
Vánoce slavíme 24. prosince večer
a 25. prosince je celý den sváteční.
Rodiny se scházejí, jíme kapra s bramborovým salátem a k obědu krůtu.
V domácnostech si zdobíme stromeček, většinou smrk.
V naší farnosti je docela hodně dětí,
které se scházejí k výuce náboženství,
jezdí na výlety, 1x za rok mají karneval
a před Vánocemi pečou perníčky jako
ozdoby na stromeček. Nyní se všechny
děti těší, protože 5. prosince večer slavíme svátek svatého Mikuláše. Mnoho

mladých lidí se převlékne, aby představovali biskupa Mikuláše, anděly s křídly
a černé čerty s dlouhým ocasem
a červenými rohy. Děti pak musí zazpívat písničku a dostávají balíčky s cukrovinkami nebo banány. Někdy se do
balíčku přidává i kousek černého uhlí,
což dětem připomíná, že se občas nechovaly tak, aby z nich měl Mikuláš radost.
Náš milý Prabhu, máme opravdu
velkou radost, že studuješ. Modlíme se
za tebe celá farnost. Přejeme ti, tvým
kamarádům a rodině radost a štěstí
během Vánoc a v roce 2013.
Za farnost, do které také patříš,
Věnceslava Svobodová
PS: Farnost opět podpoří školáka
Prabhu částkou 4900 korun. Drobnějším příspěvkům bude vyčleněna
kasička černouška u beltému, větší
částky můžete přinést do sakristie.
Na Prabhua bude pamatováno i při
mši sv. upravené pro děti.

KASIČKA ČERNOUŠEK
V Katolickém týdeníku č. 42
jsem narazila na dvojstránku
o misiích. Jeden článeček je
věnovaný misijním pokladničkám – děkujícím černouškům.
P. Jiří Šlégr v něm uvádí, že
27. října 1926 episkopát rozhodl, aby v každém kostele byla
umístěna tato kasička na sbírky
pro misie. Byl tam také obrázek
figurky, velmi podobné té naší.
Náš lhotecký černoušek, kterého
považujeme za součást betlému, je testr. 5

dy zřejmě touto figurkou pro misie. Časem se asi začala dávat
k betlému a už se nevědělo nebo zapomnělo, že je to vlastně
misijní kasička. Bylo mi vždy
divné proč zrovna takový černoušek u našeho betléma je. Do
dnešních dob se jich zřejmě zachovalo málo a náš kostel má
tedy určitým způsobem vzácnost.
Eva Kocmanová
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DLOUHÁ CESTA OD BOLESTI K NADĚJI
Druhou adventní neděli se konalo
v našem kostele již tradiční setkání občanského sdružení rodičů zemřelých
dětí Dlouhá cesta. Nejdříve posezení
samotných rodičů. Co svědectví, to veliká, ochromující bolest. Pak koncert
pěveckého komorního sboru Canti di
Praga. Výběr z adventních a vánočních
zpěvů, ordinárium z latinské mše od
Zdeňka Lukáše, nám dobře známého
díky lhoteckému chrámovému sboru.
Večerní mše svatá pak byla sloužena
jako requiem za zemřelé děti s prosbou
za jejich rodiče.
Domnívám se, že akce tohoto druhu
jsou velmi důležité. Proto velký dík organizátorkám z Dlouhé cesty, a to
nejen za nedělní odpoledne, ale za
veškerou jejich práci. Jedinou zvlášt-

ností bylo vystoupení jedné z přítomných, která začala v kostele hovořit
o své víře v mayský kalendář a vybízet
nás, abychom v poledne 12. 12. otevřeli svá srdce a vyslali pozitivní energii. Jak jsem rád, že věříme v živého
Boha, který není nějakou energií. Jak
jsem rád, že máme dar důvěry, že naši
zemřelí se nikam nepřevtělují ani se
neztratí v mračnu jakési láskyplné
energie.
Naštěstí nás na jiné myšlenky přivedla paní Libuše Fáryová z Dlouhé
cesty, když přečetla všem přítomným
báseň od paní Mileny Harmáčkové,
jedné z maminek, které přišly o své dítě. Báseň bolavou, ale krásnou.
P. Jiří Korda

PRO MOJE STEJNĚ BOLAVÉ PŘÍTELKYNĚ
když tvoje slzy padají
na fotky, které schovala sis
a prohlížíš je potají.

Možná jsou blízko nás,
stačí jen natáhnout ruku
a dotknou se tě.
Jen vnímat jejich hlas
je pro nás nemožné
v tomto světě.

Protože minuly už roky
a lidé už se neptají,
však ve tvém srdci rána bolí
a nikdy už se nezahojí,
snad až se jednou vaše oči
znovu setkají.
Milena Harmáčková

Třeba je Bůh k sobě vzal
a nejsou sami někde v dáli,
a všechnu bolest sám z nich sňal,
co cítili, když umírali.
Třeba ti tiše hladí vlasy,
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Proběhne od pátku 4. ledna do
pondělí 14. ledna 2013. Všichni, kdo se
Tříkrálové sbírky zúčastní, včetně rodičů dětí, které budou koledovat, jsou
zváni v sobotu 5. ledna 2013 ve 13.00
hodin na občerstvení do Arcibiskupského paláce v Praze. Ve 14.45 hodin
bude následovat Tříkrálová bohoslužba
slova v katedrále sv. Víta a v 15.30 hodin koledníkům požehná otec kardinál
Duka z balkonu arcibiskupského paláce. Poté se mohou připojit k průvodu tří
králů na velbloudech z arcibiskupského
paláce na Loretu.
Prostředky získané z letošní Tříkrálové sbírky využije Charita ČR na:

1. Podporu pobytových služeb seniorů
(Domov seniorů Mukařov, Azylové bydlení pro seniory – azylový dům Praha 8
Karlín).
2. Péči o lidi s Alzheimerovým onemocněním.
Finanční prostředky do výše 65 %
vykoledované částky využije farnost na
podporu CMŠ Studánka a na podporu
školy SPMP Modrý klíč.
Farním koordinátorem je Tomáš
Hrouda, tel.: (+420) 777 050 953,
tomas@hroudovi.cz
Více informací o Tříkrálové sbírce
získáte na http://trikralovasbirka.cz.
Foto Olga Hroudová

Mezi třemi králi na Pražském hradě byl vloni i Tomáš Hrouda (první zprava)
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POSUN JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
P. Korda zaslal 31. října 2012 jménem farnosti dotaz na ROPID. Následně
dostal písemnou odpověď.
Jménem svých farníků se na
Vás obracím s prosbou
o prošetření možnosti posunu jízdních řádů tak, aby autobusy linky č. 121 dojížděly
na stanici Lhotka od Braníka 5–10 minut před celou hodinou tak, jak tomu
bylo dříve (hlavně o nedělích). Touto
linkou dojíždí do lhoteckého kostela,
který je u této zastávky, více lidí. Naše
farnost je totiž co do navštěvovanosti
nedělních bohoslužeb druhou největší
v Praze. Ve školním roce zde podle
sčítání navštíví během neděle bohoslužby více než 900 lidí. Mše v kostele
začínají v 8, 10 a 18,30. Děkuji Vám za
projednání žádosti.
Administrátor farnosti
R. D. Mgr. MUDr. Jiří Korda
Vážený pane doktore,
jízdní řád linky 121 je
vytvářen v závislosti na
metru C a přestupním
vazbám, což je hlavní přepravní proud
cestujících na dané lince. Váš návrh
jsem předal ke zvážení projektantovi
jízdních řádů v dané oblasti, s ohledem
na výše uvedené nemohu zaručit, že
k požadované změně dojde.
Chápeme, že od 1. 9. 2012 je nutné
si zvyknout na řadu změn, nicméně optimalizace provozu (s převedením volné kapacity tam, kde byla více potřeba)
umožnila v některých oblastech zlep-

šení nabízené kapacity nebo směrové
nabídky/alternativy oproti dřívějšímu
stavu (nebo alespoň zlepšení vzájemných prokladů a lepší rozložení cestujících do jednotlivých spojů) a nikoliv
pouhou redukci počtu spojů, což bylo
původním zadáním. Změny byly projednány a schváleny vedením hlavního
města.
Provoz od uvedení změn sledujeme
nejen přepravními průzkumy a jednáními s městskými částmi, ale také rozsáhlým anketním průzkumem mezi
cestujícími, který proběhne na podzim
2012. Na základě vyhodnocení pak
nevylučujeme v blízké budoucnosti určité úpravy provozu.
Nakonec se omlouvám za delší dobu reakce způsobenou jednak značným počtem podnětů od cestujících od
změn 1. 9. 2012 a také tím, že naši
pracovníci nemají v popisu práce pouze reakce na e-mailové podněty.
S pozdravem a přáním příjemného
dne
Miloš Jelínek
Zástupce vedoucího
odboru marketingu
ROPID,
Regionální organizátor
Pražské integrované dopravy
Rytířská 10, PRAHA 1
Zpracoval: Martin Padevět

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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FARNÍ PŘÍRUČNÍK
ÚTERÝ 1. 1. 2013
8.00
10.00
14.00–18.00
18.30

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

STŘEDA
2.1.
8.00
8.40–9.10
16.00
17.30

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Tomayerově nemocnici
Příprava dospělých na křest

ČTVRTEK 3.1.
8.00
8.45
9.30
18.30–20.00

Nejsvětějšího jména Ježíš
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá a modlitba chval

PÁTEK
4.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA
16.15
17.00
17.40

5.1.

1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Vigilie Zjevení Páně
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

6.1.

ZJEVENÍ PÁNĚ, SLAVNOST
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
19.00

7.1.

ÚTERÝ
8.1.
9.00–11. 00
9.15
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00

Začíná kurz Alfa pro farnost
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
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STŘEDA
9.1.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Tomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)
Zasedání PRF

ČTVRTEK 10.1.
8.00
8.45
15.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.

PÁTEK
11.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA
17.00
17.45

12.1.
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
16.30
18.30

13.1.

PONDĚLÍ
19.00

14.1.

KŘTU PÁNĚ, tímto svátkem končí doba vánoční
Mše svatá
Mše svatá
F. akademie: P. Mgr. Pavel Budský: Jak se žije v Ekvádoru
Mše svatá
Kurz Alfa pro farnost

ÚTERÝ
15.1.
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
16.1.
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 Tomayerově nemocnici
Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)
str. 10
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ČTVRTEK 17.1.
8.00
8.45
18.00
PÁTEK
18.1.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00
SOBOTA 19.1.
dopoledne
17.00
17.45
NEDĚLE
20.1.
8.00
10.00
18.30
PONDĚLÍ 21.1.
19.00
ÚTERÝ
22.1.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
20.00–22.00
STŘEDA
23.1.
8.00
16.00
17.30
18.45–20.15
ČTVRTEK 24.1.
8.00
8.45
15.00
18.30
19.30–21.00
19.30
PÁTEK
25.1.
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
19.30

Sv. Antonína, opata
Mše svatá
Úklid kostela
Setkání PRF a ERF nad rekonstrukcí a studií stavby
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
PRF – pastorační plán farnosti
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Kurz Alfa pro farnost
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
Mše svatá
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Příprava dospělých na křest
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)
Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Společenství mládeže (cca od 16 let)
Obrácení svatého Pavla
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Triduum společenství Modlitby matek
Farní ples KC Novodvorská
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SOBOTA 26.1.
15.30–16.30
17.00

Sv. Timoteje a Tita, biskupů
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá

NEDĚLE
27.1.
8.00
10.00
15.00
17.00
17.00–18.00
18.30

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Křesťanské společenství rodičů dětí s Down. syndromem
Setkání rodičů dětí připravujících se na 1. sv. přijímání
Triduum společenství Modlitby matek
Mše svatá

PONDĚLÍ
18.00

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Kurz Alfa pro farnost

28.1.

ÚTERÝ
29.1.
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
30.1.
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 Tomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání
Zpívání s dětmi
Příprava dospělých na křest
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 31.1.
8.00
8.45
15.00
18.30

Sv. Jana Boska, kněze
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
1.2.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

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

SOBOTA 2.2.
15.00 – 17.00
16.15
17.00
17.40

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, 1. sobota v měsíci
Karneval
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.
Změna programu vyhrazena.
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Pozvání

DĚTSKÝ KARNEVAL A BALÓNKY
Rok s rokem se sešel a my se můžeme opět chystat na náš dětský karneval.
Bude se konat v sobotu 2. února od 15 do 17 hod. Letos bylo zvoleno téma
Hrdinové z knížek. Můžete se těšit na rej masek i zábavné soutěže, z nichž
nejnapínavější je ta závěrečná balónková.
Při odchodu z karnevalu jsou pro právě ministranti. Pět bratrů: Kamil, Víděti každoročně připravené balónky tek, Pavel, Pepík a Honzík z jedné roa kartičky. Na kartičku děti napíší své diny. Posíláme za vámi naše pozdravy
jméno a připevňují ji na balónek, který a přání Božího požehnání. Pro Lucinku
pan venku vypouštějí do volného pro- posíláme obrázky a nálepky. Obrázky
storu. Na kartičce je uvedena adresa jsou z poutních míst, která jsou blízko
našeho kostela, na kterou nálezci ba- naší farnosti a kam rádi jezdíme.
lónku kartičku zasílají.
Ludmila Suchomelová (maKaždý rok je napínavou
minka ministrantů), Tišnov“
soutěží, komu balónek doKartička Ondřeje Hladíka
letí nejdál.
se vrátila ze Zátiší u Chocně
Vloni doletěly tři balónky
(157 km), jen o pouhý kilomeaž do Polska. Balónek
tr míň, do Benetic okr. Třebíč,
Aničky Klepetkové uletěl
doletěl balónek mladšího
948 km, našli ho v Szudspolča. Na kartičce bylo přizialowu, a kartičky Jonáše
psáno: „Nalezeno u kříže na
Fabíka a Igora Jindy se
rozcestí, kde je psáno Bůh
vrátily
z
Pietraszyna–
buď s námi! 18. 3.“
Téma karnevalu:
Samborowic, což je 394 kiBalónek Jany Váňové doHrdinové z knížek
lometrů od Prahy. Byl k nim
letěl 20 kilometrů do Újezda
přiložen tento dopis:
nad Lesy, který spadá pod Prahu 9.
„Ahoj Igore a Jonáši, posílám vám Jak vidíte, je to opravdu dobrodružná
cedulky, našel je manžel se synem na soutěž, která pravděpodobně zároveň
česko-polské hranici 19. února v neděli potěšila i nálezce balónků. Pokud je na
v 9 hod. ráno. Posílám vám i mapu na- zaslané cedulce zpětná adresa, napíšeho kraje, abyste věděli, kde to je!
šou děti společně s rodiči nálezcům
S pozdravem Marie Kubná, Rohov“
poděkování. Někdy si vymění i několik
Balónek Lucie Kalivodové doletěl do dopisů. A bonus nakonec: cedulka
Tišnova u Brna, což je 190 km, a také Kryštůfka Běhala odletěla z Prahy 12.
k němu byl přiložen dopis:
února 2011 a nalezl ji Ing. Vítězslav
„Milí přátelé, je to zvláštní, ale váš Herbrich v revíru Horní Vilémovice až
balónek přistál také v jedné farnosti. Je 7. dubna 2012, tedy víc než po roce.
docela maličká, kostel sv. Petra a Pav- Prostě naděje umírá poslední.
la se nachází ve vesnici Unín u Tišnova, patříme do tišnovského děkanství,
Jana Váňová a Jana Šilhavá
uvedu i stránky naší farnosti:
Další informace jsou na stránkách
www.farnostlomnice.cz a balónek našli http://karneval-lhotka.webnode.cz/.
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Poradna

LEPŠÍ, NEŽ DOMOV PRO SENIORY
Umístění blízké osoby důchodového věku v domově pro seniory bylo dlouhé roky zažitým řešením situace, kdy se rodina o své blízké již nedokázala
sama postarat. Tento model v povědomí lidí stále přežívá. Na pomoc rodinám však přicházejí asistenční služby.
Je logické, že nejlepším řešením je,
co nejdelší setrvání seniora v jeho přirozeném prostředí, tam kde žije, bydlí,
obklopují ho lidé a věci, které zná a má
rád. Domovy pro seniory jsou vhodné
pro lidi, jimž špatný zdravotní stav pobyt doma již zcela znemožňuje.
Zákon o sociálních službách dává
šance, které ještě stále nejsou plně využívány. Umožňuje zažádat o tzv. příspěvek na péči. Pokud se zdravotní
stav seniora zhoršuje, a tím se snižuje
jeho soběstačnost, měl by si požádat
o přiznání příspěvku na péči. Příspěvek
ale není určen na spoření pro vnoučata
či k úhradě běžných výdajů rodiny příjemce, má sloužit výhradně k zajištění
péče o potřebného. Z příspěvku je
možné zaplatit služby nebo činnosti,
které již sami nezvládáte. Například
dovoz stravy přímo do bytu, rehabilitaci, praní, zajištění nákupu a další. Jednou ze služeb je také osobní asistence.
Jedná se o terénní sociální službu
poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
onemocnění či postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba se poskytuje bez časového
omezení, v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje, např. hygiena, toaleta, zajištění
stravy, aktivizace, zprostředkování společenského kontaktu apod.
Mezi asistenční a pečovatelskou
službou je podstatný rozdíl. Pečovatelskou službu vykonávají pečovatelky

v omezeném časovém rozsahu, stanovených hodinách, pouze ve všední dny
a vůbec nezajišťují péči v noci, rozsah
činností mají stanoven v rejstříku poskytovaných služeb. Zatímco asistenční službu vykonávají asistenti bez časového omezení, pouze se sepisuje
smlouva, kde se mezi asistentem a klientem domlouvají časové možnosti.
Výkon činností je vázán na společně
dohodnuté aktivity a činnosti, které si
zvolí klient na základě svých potřeb,
vše by mělo být zaznamenáno ve
smlouvě.
Asistenční služba umožňuje setrvat
ve svém domovském prostředí mnohem déle, i při zhoršeném zdravotním
stavu. Asistentem může být osoba
blízká, příbuzný, soused, ale i profesionál zaměstnanec agentury poskytující
asistenční péči. Ceny asistenční péče
se pohybují okolo sta až dvou set korun na hodinu.
Kontakty na vhodné poskytovatele
sociálních služeb ve svém okolí získáte
na odboru sociálních věcí při úřadech
městských částí, bezplatných občanských poradnách nebo můžete zkusit
přes internet zadat do vyhledávače
„asistenční služba pro seniory“.
Petra Kornienková
Dotazy k dané problematice mohu
zodpovědět na e-mailové adrese:
petra.kornienkova@seznam.cz
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Poradna

FARNÍ CHARITA CHODOV HLEDÁ PRACOVNÍKA
Vážení přátelé,
přeji vám všechno dobré do začátku
nového kalendářního roku. Především,
aby byl pro nás všechny, vaši farnost
i naši Charitu požehnaný.

Rozhovor pečovatelky s klientkou
Vlastně už koncem každého roku se
s kolegy ohlížíme zpět a hodnotíme, co
se nám podařilo a co by naopak bylo
třeba zlepšit. Neustále se snažíme vymýšlet další služby, které bychom mohli nabízet našim klientům a zjednodušit
tak jejich často nelehký život. S pomocí
Boží jsme překonali další rok, naše
Charita se rozrostla o dva další pracovníky a podařilo se nám opět lehce
zvýšit efektivitu našich služeb.
V současné době bychom se rádi
pokusili rozšířit a inovovat dvě z našich
stávajících služeb. Jde o rozvoz obědů
do domácností klientů a doprovod klientů k lékařům, nebo jinam, kam budou
potřebovat. Máme velký zájem o obě
tyto služby, ale chybí nám potřebná
personální kapacita k jejich zajištění.
Nejde o nové služby, ale o jiný způsob
poskytování služeb dopravy a rozvozu
obědů. Z tohoto důvodu bude zpočátku
pracovní doba velmi nepravidelná.

Hledáme pracovníka/ci, který by
službu zajistil. Základní podmínkou pro
přijetí je ukončené základní vzdělání,
trestní bezúhonnost a řidičský průkaz
skupiny B. Pracovník musí být aktivní
řidič, který je zvyklý jezdit po Praze.
Nabízíme práci prozatím na dohodu
o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zájemci se mohou blíže
informovat na telefonních číslech 272
941 972, 737 948 638 nebo emailu:
socialnísluzby@charitapraha4.cz
Předpokládáme, že by práce mohla
být vhodná pro mladšího důchodce
nebo důchodkyni. Upozorňuji předem,
že pracovník musí být fyzicky zdatný.
Při doprovodu klientů je třeba pomáhat
při přesunu k autu, dát klienta na vozík,
pomoci mu do schodů. Byli bychom rádi, kdyby se našel pracovník z některé
z farností v oblasti, kde služby poskytujeme.
Děkuji dárcům, kteří v předvánočním čase přispěli finančním darem. Potvrzení o poskytnutí daru vždy vystavuji
v polovině měsíce ledna. Pokud ho nedostanete, pak na vás pravděpodobně
nemám žádný kontakt. V tom případě
mě prosím kontaktujte, potvrzení vám
ráda vystavím. Finanční krize vždy trvá
až do poloviny měsíce dubna. V tomto
okamžiku chybí v rozpočtu cca 500.000
korun. Budeme vděční za jakýkoli dar.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat za laskavé přijetí, kterého se nám
ze strany vaší farnosti dostalo. Máme
ze vzájemné spolupráce radost a těšíme se, že v ní budeme pokračovat
i v dalším roce. Děkuji vám za vaši
podporu a přeji požehnaný leden.
Eva Černá
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Ohlasy

SETKÁNÍ NAD ŽALMY
Asi dvacet lhoteckých farníků zareagovalo na výzvu P. Jiřího a v sobotu
17. listopadu se sešlo v kostele k nácviku zpěvů žalmů. Pod vedením zkušené lektorky MgA. Pavly Vejmelkové
jsme si nacvičili základní techniky práce s hlasem, jak se správně a rychle
rozezpívat. Také jsme si prošli ordinárium a samozřejmě jsme si zkusili
zazpívat i samotný žalm. Ten jsme si
poté mohli zazpívat přímo od ambonu,
a to buď sólo, anebo ve skupince. To,
že jsme si zpěv mohli vyzkoušet před
prázdným kostelem a tím pádem bez
nezbytné trémy, pro nás bylo opravdu

velkým přínosem. Rád bych Pavle
jménem všech zúčastněných za její
čas a ochotu moc poděkoval.
Pro zájemce o zpěv žalmu bude
v dohledné době k dispozici aplikace
na webových stránkách farnosti, kam
se budou moci s dostatečným předstihem ke zpěvu žalmu na danou mši přihlásit. Stejně tak je možnost domluvy s
P. Jiřím v sakristii. Pokud se ke zpěvu
žalmu přihlásíte, je třeba se do kostela
dostavit minimálně deset minut před
zahájením mše svaté.
Martin Koníček

SVÁTEK HUDBY NA SV. CECÍLII
Že sbor zpívá při velkých svátcích,
na to jsou farníci i členové sboru zvyklí.
Letos nám ale otec Jiří nabídl dvě nové
příležitosti. Červnová Noc kostelů byla
zaměřena spíše na lidi, kteří do kostela
pravidelně nechodí. Zato svátek svaté
Cecílie, 22. listopadu, byl míněn jako
svátek hudby především pro naše farníky. Kdo má chrámovou hudbu rád
a nemusel pracovat, ten přišel na večerní mši svatou. A mohl otevřít nejen
své srdce Bohu ale i své uši hudbě
Zdenka Lukáše. Zpívat bez orchestru
i bez doprovodu varhan je sice těžší,
zato víc vyniknou čtyři sborové hlasy,
ten geniální útvar zavedený před mnoha staletími. To je něco, co může člověka přenést rovnou k Bohu. Mimochodem, máme mimořádné štěstí, že
v našem sboru zpívá tolik mužů; jinde
se musí spokojit jen se zpěvem žen.

Dámy připravily spoustu dobrot
A protože je svatá Cecílie patronkou
všech hudebníků, proběhlo po mši setkání všech aktivních muzikantů i jejich
příznivců. Dámy napekly a připravily
spoustu dobrot, muži zajistili víno.
Sbormistru Láďovi Pospíšilovi jsme
popřáli k narozeninám a pak už si užívali příjemné společnosti.
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O hudbě se dá mluvit dlouze a to
jsme také udělali. Probrali jsme zkušenosti členů sboru, kapely Šárkových
a Kapsových i žalmistů a vyslechli shovívavá hodnocení profesionálů. Rozhodně jsme si navzájem dodali radost
a sílu do další služby. Zkrátka se to
všechno velice povedlo a těšíme se, že
si to za rok opět zopakujeme.
Sylva Hradcová
Foto Václav Lisý
Blahopřání panu Pospíšilovi

JAK JSME SE VZDĚLÁVALI NA FARNÍ AKADEMII
Pozvání na farní akademii znělo lákavě. Vyšlo nejen v Arcibiskupském zpravodaji , ale i v Novinách Prahy 12 a v Katolickém týdeníku. O druhé neděli
adventní proběhne od 15.30 komentovaná prohlídka chrámu sv. Mikuláše na
Malostranském náměstí. Měla to být současně pouť za svatým Mikulášem
zakončená bohoslužbou slova.
Sešlo se nás asi šedesát. Historii
kostela, kterou přednášel náš farník Dr.
Theol. Petr Křížek, jsme vyslechli venku před kostelem za jemného sněžení.
Pak jsme vstoupili do chrámu a začaly
problémy. Přestože byl vstup předem
domluvený, pokladnímu se nechtělo
vpustit tak velkou výpravu bez placení.
Několik hovorů vysílačkou se šéfem
ochranky, zdá se, věc zdárně vyřešilo
a zmrzlá výprava byla asi po deseti minutách vpuštěna dovnitř.
„V tomto kostele je svatý Mikuláš
vyobrazen na několika místech,“ pokračoval výklad. „Když zvednete hlavu,
uvidíte ho na fresce na stropě...“
Jenže útrapám neměl být konec.
Přišel pokladní s jedním členem
ochranky a začal se domáhat peněz za
vstupné. „Buď zaplatíte nebo voláme
policii za neoprávněný vstup do chrámu. Kolik vás je?“ „Nevím, spočítejte si
nás.“ „Vy jako vedoucí musíte vědět,

kolik vás je!“ „Budeme se tedy počítat.
Jedna, dva, tři... padesát pět dospělých
a děti.“

Se začátkem výkladu začalo sněžit.
Výklad pokračoval. „Postoupíme si
před hlavní oltář. Tady vidíte několik
soch. Svatý Mikuláš na hlavním oltáři je
z pozlacené mědi, ostatní sochy jsou
dřevěné...“ Opět přišel pokladní: „Bude
to za 3.850 korun.“ Petr mu podal celou
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peněženku se slovy: „Vemte si to, já
teď mluvím.“ Pokladní vzal peněženku
a poodešel. Pak se mu to rozleželo
a vrátil se. „Já se vám nebudu hrabat
v peněžence, musíte mi to vyndat.“
Tu na pomoc přispěchala Petrova
žena Terezka a pokladníkovi peníze
vyndala. Petrův výklad pokračoval a byl
moc pěkný a poutavý. Jenom byl –
škoda – dost zkrácený. V 16.15 jsme
podle dohody museli kostel opustit,
protože pak měla začít koncertní
zkouška.

znovu šéf ochranky a že prý musíme
odejít v 16.10.

Při odchodu už řádně chumelilo

Závěrečná bohoslužba slova potmě
Přesunuli jsme se k bočnímu oltáři,
abychom zakončili krátkou bohoslužbou slova. Náš jáhen Jan Primus na
sebe oblékl albu a štolu. Ale už tu byl

„Bylo domluveno v 16.15,“ oponoval
Petr. „Moje poslední instrukce jsou
v 16:10, takže v 16.10 tu nebudete,“ trval na svém šéf ochranky. Začali jsme
modlitbou Otčenáše a slyšeli jsme
ochránce pořádku, jak povídá druhému: „Já nevím, co mám dělat, oni tu
mají mši.“ Následně zhasla všechna
světla v kostele. Přímluvy zvládl Jan
Primus potmě a plánované čtení
z Písma jsme vynechali. Po jáhenském
požehnání jsme chrám opustili. Bylo
16:14. Byla to opravdu neobyčejná farní akademie.
Jan Šilhavý

CHRÁM SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ
Prosincová Farní akademie (9. 12. 2012) měla na programu přednášku
Dr. Theol. Petra Křížka na téma „Po stopách svatého Mikuláše – komentovaná prohlídka chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně“.
Jak název naznačuje, akademie se
mimořádně konala mimo náš kostel,
což sebou přineslo i řadu nepříjemností, nicméně, nakonec vše dobře dopadlo. Takže díky perfektně připravené
přednášce účastníci, kterých byl nečekaně velký počet, odcházeli domů pou-

čeni a jistě i spokojeni. Shrňme ve
stručnosti, co jsme se dozvěděli.
Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
patří k nejcennějším barokním stavbám
nejen v Praze, ale na sever od Alp vůbec. První plány na jeho stavbu jsou
spojeny s jezuitským řádem a vznikly
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v roce 1673. Doznaly postupně mnohých úprav a vlastní stavba začala až
v roce 1702 za vedení architektů Kryštofa Dienzenhofera (otce), Kiliána Ignáce Dienzenhofera (syna) a Anselina
Luraga (manžela vnučky). Chrám byl
vysvěcen roku 1737, ovšem na výzdobě se pracovalo ještě nejméně dalších
dvacet let. Jeho rozměry jsou úctyhodné: kopule má v průměru 20 metrů
a vnitřní výška do vrcholu lucerny přes
49 metrů, takže je nejvyšším pražským
interiérem. Chrám má dvě věže: štíhlou
a věž s kopulí – obě jsou stejně vysoké
(79 m). Po svatovítské katedrále je
kostel sv. Mikuláše vrcholnou stavbou
pražské sakrální architektury.
Chrámové průčelí, jehož popisem
přednáška začala, zdobí řada soch,
konkrétně, nadživotní socha sv. Mikuláše a západních církevních otců: Ambrože, Jeronýma, Augustina a Řehoře
velikého. V interiéru, pod kopulí, je nad
hlavním oltářem měděná pozlacená
socha sv. Mikuláše a okolo jsou zase
čtyři sochy v nadživotní velikosti, tentokrát východních církevních otců. Velkolepá je nástropní freska s Apoteózou

sv. Mikuláše od vídeňského malíře Jana Lukáše Krackera z roku 1761. Kazatelna z umělého mramoru je vyzdobena sochami alegorie Víry, Naděje
a Lásky. Hlavní varhany, které mají
přes 4000 píšťal, byly zhotoveny
v letech 1745–1747 a za svého pobytu
v Praze na ně hrával i Wolfgang Amadeus Mozart.
Chrám sv. Mikuláše lze bez nadsázky označit za vrchol barokní architektury a každého návštěvníka jistě zaujme svými rozměry a monumentálně
pojatým interiérem i chrámovým průčelím.
Karel Štamberg

Poutavý výklad

PLETEME OBINADLA PRO MISIE
Zveme vás k účasti na mezinárodní
akci – pletení obinadel pro misie. Jedná se o mezinárodní akci organizovanou Společností sv. Vincence z Pauly.
Pleteme vrchní obvazy pro malomocné, které se používají nejen při ošetřování ran, ale také pro uzdravené pacienty, zejména děti, jejichž zahojená
pokožka je velmi slabá a citlivá. Obvazy se pletou na jehlicích č. 2, začíná se
na 30 ok a plete se stále hladce po
obou stranách. Z jednoho klubíčka příze Sněhurka se uplete jedno obinadlo.

Strojní pletení je nevhodné, protože se
při praní různě vytahuje. Věřící pletařky
ukončí každý obvaz modlitbou za misie
a pacienta, který ho bude používat.
Modlitba je samozřejmě dobrovolná.
Upletené obvazy se odevzdají neseprané a srolované. Každoročně se
do Afriky a Indie z České republiky
odesílá několik desítek tisíc obvazů.
Bližší informace u paní Ďuricové
na tel. 220 802 461, která nabízí příze
za velkoobchodní cenu, 20 Kč/kus.
(red)
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PLÁNUJEME
TŔÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne od
4. do 14. ledna 2013.
KURZ ALFA pro farnost začíná v pondělí 7. ledna v 19 hodin, počet účastníků je omezen, je potřeba se přihlásit.
FARNÍ AKADEMIE – v neděli 13. ledna bude přednášet P. Mgr. Pavel Budský na téma: Jak se žije v Ekvádoru.
PLES FARNOSTI – tentokrát v barvě
ZELENÉ se bude konat v KC Novodvorská v pátek 25. ledna od 19.30 hod.

MODLITEBNÍ TRIDUUM hnutí Modlitby matek proběhne v našem kostele ve
dnech 25.–27. ledna, a to v pátek
a v neděli v obvyklý čas od 17 do 18
hod, v sobotu od 15.30 do 16.30 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL je v plánu
2. února od 15 do 17 hodin opět v ZŠ
Zárubova a tématem jsou: Hrdinové
z knížek.
NOC KOSTELŮ – už je známý termín
24. května 2013.

MINUTY
Jeden muž poměrně dlouho nudil a obtěžoval svým povídáním jednoho obchodníka a pak se omlouval: „Doufám, že mi nemáte za zlé, že jsem vás obral
o hodinku vašeho času.“
Muž ho ale přerušil: „Tím cenným nejsou hodiny, ale minuty!“
Kolik lze za jednu minutu udělat věcí!
Kolibříci dovedou za minutu tisíckrát mávnout svými křídly! Existují mušky, které během šedesáti vteřin mávnou křídly 57 000krát!
Argentinský spisovatel Jorge Luis Borges říkával: Neexistuje okamžik, který by
nebyl nabitý jako zbraň. Během minuty můžeme klidně i zemřít!“
Ježíš nás upozorňuje: „Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci“
(Lk 16,10).
Pino Pellegrino: Příběhy pro osvěžení duše
Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
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