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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

MARIA JE VZOREM ČEKÁNÍ
s čekáním a s oPo
letošní
čekáváním bodlouhé
zimě
hatou
zkušejsme se konečně
nost. Už od podočkali jara, a to
čátku očekával
v jeho plné kráToho, který byl
se. Ale i to čepřislíben v Ráji
kání mělo něco
a ke kterému se
do sebe. Člověk
upínaly jeho nasi uvědomí, že
děje. V žalmu
některé věci be130 čteme: Má
re jaksi automaduše čeká na
ticky, aniž by
Pána více než
ocenil jejich hodstráže na svítánotu. A ještě je
ní. Více než
tu samotné čestráže na svítákání.
ní, ať čeká Izrael
Někdo tvrdil,
na Hospodina.
že člověk třetinu
Těhotná – očekávající – P. Maria,
Maria
nám
života
prospí
se svatými Cyrilem a Metodějem
a další
třetinu na klenbě presbytáře karlínského kostela může být vzorem
plodného očekápročeká – v čekárně u lékaře, na autobusové zastáv- vání. Byla stále připravena, a když přice, u počítače, než konečně „naběhne“ šel anděl, nemusela si brát čas na
internet atd. A právě tyto „čekací doby“ rozmyšlenou, aby mu dala svou odponám nějak utíkají mezi prsty. Jistě je věď. Čas využila k tomu, aby se připramůžeme nějak využít, např. četbou vila na příchod svého Boha.
My jsme v podobné situaci. Máme
v metru… Ale můžeme se také na chvíli „spojit“ s Bohem. Říká se tomu střel- od Boha čas. Ten je potřeba využít na
ná modlitba. Kratičké obrácení se na přípravu a v okamžiku, kdy přijde
anděl, budeme schopni odpovědět BoPána.
V květnu také více oslavujeme hu na jeho výzvu.
Sr. Bernarda
Pannu Marii. Patřila k národu, který měl

Zprávy z farnosti

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
Nemovitosti. Farnost vlastní pozemek pod většinou kostela podle LV
č.119 v KÚ Lhotka a pozemky v KÚ
Strašnice a v KÚ Prosek. Tyto jsou určeny ke směně za pozemky v bezprostřední blízkosti kostela, tj. část pozemku pod kaplí Nejsvětějšího Srdce
Páně, celá zahrada a prostor před
vstupem do kostela, jsou totiž ve vlastnictví Hl. m. Prahy. Díky složitému administrativnímu procesu ke směně dojde až letos. V roce 2009 se započalo
s přípravami
rekonstrukce
kostela
a stavby farního centra. Výdaje na tuto
činnost, včetně úhrady nové studie
a zaměřovacích prací, byly doposavad
v celkové výši 295 868 Kč.
Příjmy. Na kostelních sbírkách pro
farnost bylo vybráno 849 697 Kč, 10 %
z těchto sbírek se odvádí jako dar do
Svépomocného fondu při Arcibiskupství pražském na podporu farností
v arcidiecézi. V roce 2012 farnost přijala dary od tuzemských a fyzických
a právnických osob v celkové výši
765 550 Kč.
Finanční dary byly použity na provozní potřeby farnosti a na charitativní
činnost. Částka 290 000 Kč byla zúčtována do investičního fondu (na budoucí
výstavbu či přestavbu prostor pro farní
centrum). Zdanitelný příjem je z pronájmu místností na faře, přebytek
z plesu a úroky na vkladovém účtu, celkem 38 026 Kč. Částka bude použita
na provozní náklady farnosti.
Směrované sbírky a dary. Farnost
vybrala při různých sbírkách pořádaných arcibiskupstvím (na charitu, bohoslovce, církevní školy…) 201 673 Kč.

Dále farnost darovala o. s. Casula
6 200 Kč pro práci s mládeží, MŠ Studánka 20 000 Kč, Arcidiecézní charitě
příspěvek na adopci na dálku
9 800 Kč,
spřáteleným
farnostem
401 266 Kč, ostatním právnickým osobám na charitní a osvětovou činnost
17 500 Kč, fyzické osobě 1 568 Kč.
Celková výše darů činí 659 007 Kč.
Výdaje. Nejvýznamnějšími výdaji
byly: poplatky za plyn 109 378 Kč, tiskoviny, učební pomůcky a tisk Věstníku
119 462 Kč, za pronájem pozemků kolem kostela 97 920 Kč, za elektřinu
64 887 Kč, pojištění kostela a auta
58 308 Kč, za bohoslužebné věci (hostie, víno, svíce, květiny, stromky)
62 186 Kč, opravy a údržbu kostela
a majetku 31 252 Kč, bezpečnostní
systém 25 882 Kč, vodné a stočné
14 347 Kč, odpady 13 752 Kč.
Hotovost na účtech. Bankovní
účet u ČS 1 841 861 Kč, vkladový účet
u ČS byl zrušen, bankovní účet Poštovní spořitelny 5 628 Kč, v součtu
1 847 489 Kč. Do konce školního roku
bude provedena reorganizace účtů.
Farnost se zúčastnila prostřednictvím
arcibiskupství aukce energií, od 1. 1.
2013 máme díky tomu sníženy poplatky za plyn a od 1. 5. 2013 přejdeme na
nového dodavatele elektřiny.
Farnost nemá žádné dluhy.
Vykázaný zlepšený hospodářský
výsledek činí 169 112,88 Kč. Všechny
uvedené částky jsou k 31. 12. 2012.
Vycházel jsem z podkladů účetní
farnosti paní Marie Kervitcerové, které
velmi děkuji za její obětavou a nezištnou práci pro farnost. Bližší informace
rád poskytnu osobně.
P. Jiří Korda
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REKONSTRUKCE A STAVBA
Naposledy jsem vás informoval
o stavu přípravy rekonstrukce kostela
a stavby farního domu v březnovém
Věstníku. Od té doby „překročily“ hranice farnosti. Na Zelený čtvrtek jsem
odevzdal na arcibiskupství studii, která
nyní projde podrobným zkoumáním
příslušných odborníků arcidiecéze. Bě-

hem této fáze proběhne též minimálně
jedno setkání zodpovědných osob arcibiskupství se mnou a zástupci pastorační a ekonomické rady farnosti. Studie po zapracování připomínek z arcibiskupství pak bude prezentována
i s výkladem ve farnosti. Prosím vás
opět o modlitbu!
P. Jiří Korda

KRÁTCE
• Poprvé ke svátosti smíření a ke sv.
přijímání přistoupili Nikolas Konykov,
Linda Bendová, Vít Bielik, Tereza Váňová, Erik Špánik, Julie Nekolná, Karolína Fišerová, Václav Šler, Anna Králová, Filip Slanina, Simon Hejda, později
(21. 4.) ještě Simona Bartáková

• Rozloučili jsme se s MUDr. Evou
Moravcovou a Ing. Vítem Bednářem.
• Májové pobožnosti budou v květnu
po každé mši svaté s výjimkou nedělí, slavností, vigilií slavností a 1. pátku.
• Pastorační rada farnosti se sejde
v pondělí 13. května ve 20 h.

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 24. května 2013
15.00–15.30 Mše svatá. Svěřujeme
Pánu návštěvníky Noci kostelů
16.30–17.15 Leze, leze po kostele –
program pro děti. Poznáváme kostel. Maminky, které program organizují, prosí o dochvilnost.
18.00–18.10 Volání zvonů.
Zvony Maria, Václav
a Vojtěch zvou k návštěvě.
18.00–18.45 S biskupem
Václavem Malým nejen
o víře
19.00–19.45 Představení křížové cesty
ak. sochaře Karla Stádníka

20.00–20.45 Představení křížové cesty
21.00–21.30 Kdo zpívá, dvakrát se
modlí! Koncert chrámového sboru.
22.00–22.45 Představení křížové cesty
23.30–24.00 V půlnoční hodinu... Modlitba se zpěvy za návštěvníky večera, za jejich
prosby vložené do Pošty do
nebe.
00.00–01.00 After party –
posezení pro nespavce, pro
ty, co se jim ještě nebude
chtít domů. Čas se občerstvit a popovídat.

Pošta do nebe – svěřme Bohu své prosby, během celého večera je možné
dávat do připravené schránky své prosby. Svěříme je Pánu při půlnoční modlitbě.
I chlapi věřej v Boha – mužská spiritualita se představuje. V postranní kapli
se můžete setkat, popovídat, pomodlit s chlapy, kteří jsou úplně normální. Až na
to, že věří v Boha. Viz též www.nockostelu.cz
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MOJE CESTA KE KŘTU
Během vigilie Zmrtvýchvstání v sobotu 30. dubna se farní rodina rozrostla
o jedenáct novokřtěnců. Položili jsme všem stejné otázky týkající se jejich
cesty ke křtu. První odvážlivci nám již poslali svoje svědectví.

Lenka Marušková

David a Lenka Maruškovi s páterem
Kdy jste se poprvé setkala s vírou?
Pocházím z Aše a v roce 2004 jsem
potkala svého budoucího věřícího
manžela z farnosti v Praze-Lhotce.
A protože jsme se vídali zřídka, byl rád,
když jsem ho doprovázela do kostela.
Brala jsem to jako další naši společnou
chvíli. Nikdy před tím, jsem se s vírou
nesetkala a u Davida jsem to vzala jako fakt, který jsem plně respektovala.
Na naši první dovolenou mě vzal do
střediska mládeže na Vesmír. Bylo to

o Velikonocích a byl to pro mě zážitek
spojený se samými modlitbami a s haldou mladých lidí. To pro mě bylo moc:)
Ale nyní se tam ráda vracím, abych si
znovu zažila ty euforické chvíle, které
jinde nezažívám. Až po pár letech jsem
se dozvěděla, že to pro mě měla být
zkouška. Asi jsem v ní obstála :)))
V roce 2006 jsme se vzali v kostele,
neboť jsme dostali dispens. V Praze
jsem poznala spoustu Davidových kamarádů hlavně z katolického prostředí
a do kostela jsme docházeli pravidelně.
Brala jsem to jako společenskou událost.
Postupem času jsem o víře začala
hodně uvažovat, líbil se mi životní styl
mnoha věřících a jejich přátelský přístup. Tolik se odlišoval od života, který
jsem doposud poznala. Následkem mé
dlouholeté profese se objevily zdravotní problémy a v té době přišel otec Korda, který
se
mi
s obrovskou trpělivostí věnoval.
Jako konvertita mi
rozuměl
a dokázal
odpovědět
na každou
moji otázku, tím mě
P. Korda křestní
jako první
vodou nešetřil
oslovil.
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Vidíte dnes na své cestě „náhody“,
které vás vedly blíž k Bohu?
Často jsem si dělávala zbytečné
starosti s tím, jak co bude, co by bylo
kdyby a proč se tohle nepovedlo, proč
se tohle děje zrovna mě. Nyní vím, že
všechno špatné je k něčemu dobré.
Snažím se nedělat si starosti dopředu
a žít život v současnosti s tím, co mi
přináší a hlavně s optimismem a radostí. A když jsou těžké chvíle, přemýšlím
o tom, co mě a ostatním přinášejí dobrého. Když se na ty události zpětně
podívám, vidím, jak mě i ostatní formují
k tomu žít lepší život. Je to pro mě cesta, o které jsem zjistila, že na ní nejsem
sama a že se na Boha mohu spolehnout.

Lenka je novodobé, tak ani sv. Lenka
není. Navíc podobně jako otec Korda
mě oslovila řeholní sestřička Madlen
z řádu sv. Karla Boromejského, která
se také jmenuje podle Marie Magdalské. Nakonec jsem usoudila, že mi bude velkou ctí přijmout jméno po obrácené hříšnici a ženě, která první viděla
vzkříšeného Ježíše. Biřmovací jméno
Monika jsem přijala po své kmotře
a dobré kamarádce. Sv. Monika se mi
velmi líbí tím, že jsme si podobné ve
vytrvalosti jít si za svým.

Ludvík Selement

Co vás ponouklo k rozhodnutí
přijmout křest?
Čistě ze zajímavosti jsem začala
chodit na přípravu na křest, pouze nezávazně, z touhy po odpovědích na
spoustu otázek. Farníci a kamarádi mě
sice do farnosti přijali, ale stále jsem si
nepřipadala jako v rodině, jen jakoby
ve vnějším kruhu s neviditelnou bariérou. A navíc odpuštění hříchů bylo a je
lákavé.
Proč právě ve lhotecké farnosti?
To je jednoduché, ze lhotecké farnosti pochází manžel, chodím sem
sedm let, mám zde spoustu přátel
a navíc mě oslovil a připravoval otec
Korda.
Čím je vám sympatická vaše křestní
patronka?
Protože jsem původně chtěla své
osobní jméno přijmout za křestní, hledala jsem jméno, od kterého je Lenka
odvozená – tedy Magdaléna. Jméno

Ludvík Selement se svým kmotrem
Kdy jste se poprvé setkal s vírou?
S vírou jsem se setkal poprvé na
základní škole, ale způsobem „náboženství je opium lidstva“. Později nám
bylo doporučeno, abychom se přihlásili
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do okresní knihovny, tedy spíš poručeno, a protože jsme byly hodné a poslušné děti, poslechly jsme. Některé
knihy mě vedly k zamyšlení: zpočátku
vroucnost víry prvních křesťanů, různé
popisy krajních situací v dějinách aj.
Ale nejen z beletrie jsme mohli čerpat –
porozumění odborné či populárně naučné literatuře je ovšem jiné. Pro mě
byl inspirativní Zamarovský, C. D. Ceram, knihy z antické knihovny. K rozhovorům s věřícími spolužáky či s některými jejich rodiči jsem se dostal až
na gymnáziu. Možná právě protože
jsem byl v ročníku s rozšířenou výukou
klasických jazyků a reálií. K evangeliím
jsem se ostatně dostal už dříve, vzbudila ve mě zájem, ale hlouběji nezapůsobila.
Vidíte dnes na své cestě „náhody“,
které vás vedly blíž k Bohu?
Náhody jsem vlastně už zmínil, ačkoliv dnes si myslím, že nešlo tak úplně
o náhody – celkový způsob života, kroky šťastné i nešťastné –
dnes vidím opravdu leccos
jinak než dřív. Dřív všechno samo plynulo...
Co vás ponouklo k rozhodnutí přijmout křest?
Co mi pomohlo? Jak
jsem napsal, celkový způsob života, hodně jsem četl, také sportoval několik
hodin denně, zkoušel studovat. Hodně mi to dalo, ať
šlo o jakýkoliv obor. Pracoval jsem v dětských domovech a v občanském sdružení Naděje, viděl jsem,
jaký je člověk. Také mlhavý
pocit vlastní neukotvenosti,

nepevnosti. Vrcholem byla v roce 2004
propuknuvší CHOPN, která se může
jen zhoršovat, jistá rezignace a vědomí
lidské bezmoci. Následovala transplantace plic, což je prakticky jediný lék na
tuhle nemoc, a během rehabilitace, která vlastně probíhá stále, každodenní
úžas nad tím, co se stalo. A fyzické
i psychické „rozhození“ po nepředstavitelně náročné operaci a po konzumaci
léků. Později jsem viděl, že jsem udělal
chybu, že jsem se v tu dobu neobrátil
na duchovního, ale na psycholožku.
Proč právě ve lhotecké farnosti?
Kolem kostela na Lhotce jsem chodil často, ostatně mám „předepsanou“
chůzi. Díval jsem se na lidi před kostelem a říkal jsem si: „Třeba bych měl
mezi ně patřit?“ Pravda, mám kamarády ve sportovním oddíle (už se fyzicky
začínám vzpamatovávat – Bože dej,
aby to tak pokračovalo), mezi spolupacienty (zpočátku jsme se viděli na kontrolách každé pondělí), dřívější spolu-

Tak početnou skupinu novokřtěnců
lhotecký kostel už dlouho nepamatuje
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pracovníky z jazykového oddělení atd.,
ale něco mi chybělo. Upřímně řečeno,
kostel mám šikmo přes ulici, několik
minut chůze :) To mělo také svůj vliv.
Páteru Kordovi jsem nejprve, po
delším rozmýšlení, napsal e-mail s několika dotazy, asi hloupými :) Bylo mi
však s humorem a zároveň korektně
odpovězeno. Potom jsem dále přemýšlel – ale ne o tom, zda bych měl usilovat o křest a žít křesťanským životem,

v tom jsem už měl jasno, Tak jsem za
ním zašel. Poté jsem se začal zúčastňovat přípravy na křest.
Jaká jména patronů jste si vybral?
Jako křestní jméno jsem si vybral
Bernarda, podle Bernarda z Clairvaux
a jako biřmovací Ludvíka IX. Francouzského – obě osobnosti na mě učinily
silný dojem.

Spolu s novokřtěnci prožívala celá farnost výjimečné okamžiky Boží přítomnosti.
Další fota z velikonoční vigilie najdete na našem webu, fotil Jan Mrázek.

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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SKUPINKY MODLITEB MATEK
Hnutí Modlitby matek už jsme dříve ve Věstníku představovaly, v tomto
článku bych vám proto chtěla představit pouze skupinky, které se scházejí
v rámci naší farnosti.
době máme dvě skupinky maminek na
mateřské dovolené, které se scházejí
každý týden dopoledne i se svými
nejmladšími dětmi, a jednu skupinku
pracujících matek, které se scházejí
jednou měsíčně večer.
Hlavní náplní našich setkání je
modlitba za naše děti, vedená podle
pravidel společných všem skupinkám
hnutí Modlitby matek. Tímto způsobem
jsme také spojeny se všemi ostatními
matkami na celém světě. Vrcholem
Mám radost, že podobně, jako se modlitby je odevzdávání našich dětí
Modlitby matek za pouhých osmnáct let Pánu Ježíši. V tomto symbolickém
rozšířily do 107 zemí světa, vnímáme úkonu se učíme svěřovat sebe i své
toto intenzivní Boží volání k modlitbám děti s dětskou důvěrou do rukou milujíza děti i v naší farnosti. Také zde jsme cího a všemohoucího Boha. Ve skupřed čtyřmi lety začínaly ve dvou a do pinkách je zároveň i prostor ke sdílení
dnešního dne prošlo našimi skupinkami našich radostí a starostí. S vděčností si
již okolo dvaceti maminek. V současné připomínáme mnohé vyslyšené prosby
i útěchu a posilu,
které jsme dostaly
skrze toto společenství.
Všechny
naše
skupinky se scházejí
po
domácnostech,
ale přestože jsou
důvěrným společenstvím, zůstávají stále
otevřené nově příchozím.
Zvláště dopolední
skupinky
potřebují
neustále posilu nových maminek, protože nás opouštějí
ty, které po mateřské
Skupinky modliteb matek se scházejí po domácnostech
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dovolené nastupují do práce. Tyto skupinky sice
nejsou určeny výhradně pro
matky s malými dětmi, ale
domnívám se, že sotva kdo
jiný bude schopen ocenit
atmosféru modlitby provázené někdy tišším, někdy
hlasitějším dětským doprovodem. Jsme Bohu vděčné
za tuto příležitost, že nás
i v této životní etapě přivádí
do společenství modlitby
a uschopňuje nás ztišit se
uprostřed našich plačících
Přítomnost dětí inspiruje k modlitbě
a dovádějících ratolestí.
Nakonec si s radostí uvědomujeme, jak informace.
A pokud byste se o pozadí tohoto
nás přítomnost našich dětí inspiruje
k modlitbě, a věříme, že i pro naše děti celosvětového hnutí rádi dozvěděli víje cennou zkušeností, že jsou naší ce, budeme mít mimořádnou příležitost
modlitbě přítomny. Pro matky s odrost- 9. června, kdy se v našem kostele
lejšími dětmi je k dispozici skupinka uskuteční setkání pražských skupinek
večerní, která se schází bez dětí hnutí Modlitby matek. Zavítá mezi nás
a umožňuje opravdu soustředěné pro- i národní koordinátorka hnutí, která rážití modlitby. Máte-li chuť se k nám da odpoví na vaše dotazy.
Jana Kalendová, foto Jana Jirsová
připojit, ráda vám poskytnu bližší

KŘÍŽOVÁ CESTA S DĚTMI
Na Květnou neděli se v Krčském lese konala tradiční křížová cesta pro rodiny s dětmi. Letos se přes značnou
zimu sešlo osmnáct rodin. Vzhledem
k podmínkám se tentokrát jednalo skutečně o velký sebezápor. Otcové rodin
se střídali v nesení kříže mezi jednotlivými zastaveními, ke čtrnáctému jej
nesly všechny děti společně. U každého ze zastavení pak děti s rodiči četly
krátký text zaměřený právě na situace
z rodinného života. Děti, které ještě
neuměly číst, ukazovaly přítomným piktogramy znázorňující dané zastavení.

Mezi jednotlivými zastaveními jsme
s doprovodem kytary zpívali písně
z Hosany. Bylo úžasné, jak na ni Petr
Vaněk dokázal i se zkřehlými prsty
skvěle hrát. Po skončení křížové cesty
se děti rády občerstvily a zahřály čajem
z termosek a s klacky, které nasbíraly
již cestou do kopce, zase vesele seběhly dolů.
Ještě jednou bych chtěl všem rodinám poděkovat za účast a obzvláště
dětem, které v sobě našly odvahu se
u jednotlivých zastavení aktivně zapojit.
Martin Koníček
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NAŠE POSTNÍ ALMUŽNA DO ZIMBABWE
Nejrůznější dobroty, které jste si odřekli a naplnili jimi košík před oltářem,
byly prodány formou burzy. Celkový výtěžek: devět tisíc korun a pět euro
jsme předali Salesiánské asociaci Dona Boska (SADBA) na projekt darujme
vzdělání, konkrétně do Zimbabwe, kde byla momentálně největší potřeba.
Republika Zimbabwe, nám starším
ještě známá pod názvem Jižní Rhodesie, je vnitrozemským státem na jihovýchodě Afriky. Nezávislosti na Velké Británii se místní obyvatelé dočkali
18. dubna 1980. Podle údajů z roku
2011 je Zimbabwe druhou nejchudší
zemí světa po Demokratické republice
Kongo.
Životy lidí v Zimbabwe se liší podle
toho, zda žijí na vesnici či ve městě
a jestli mají práci. V Zimbabwe je asi
dvakrát dráž než u nás, ale platy jsou
až čtyřikrát nižší. Proto se momentálně
v mnoha Zimbabwských rodinách řeší
právě peníze. V podstatě neexistuje
systém sociálního zabezpečení, lidé se
prostě musí o sebe postarat sami.

Když nemají práci, snaží se alespoň
něco vypěstovat nebo si jakkoliv přivydělat. Dalším problémem je nízká průměrná délka života, kolem 40 let. Potkáte tu mnoho vdov, vdovců a sirotků.
Africká nátura je však naštěstí taková,
že i ty špatné věci bere jako normální
součást života.
Další zajímavosti o životě v této pro
nás vzdálené zemi se můžeme dozvědět díky blogu http://zimbabwe.pise.cz ,
protože ve středisku Hwange letos působí tři Češi: salesián František Radkovski (podobnost se jménem plzeňského biskupa je náhodná) a dobrovolníci David a Naďa Krkoškovi. Také
díky nim náš příspěvek bude použit
smysluplně.
Jana Šilhavá

Salesiánská asociace Dona Boska děkuje
farnosti při kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4 - Lhotce
str. 10
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – KVĚTEN 2013
STŘEDA
1.5.
8.00
8.40–9.10

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

ČTVRTEK 2.5.
8.00
8.45
9.30
15.00
18.30–20.00

Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Mše svatá a modlitba chval

PÁTEK
3.5.
9.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, 1. pátek v měsíci
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
9.00
16.15
17.00
17.40

4.5.

1. sobota v měsíci
Příprava na manželství
Mariánské večeřadlo
Mše svatá s májovou pobožností
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

5.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

ÚTERÝ
7.5.
9.00–11. 00
9.15
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
8.5.
8.00
8.40–9.10

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

ČTVRTEK 9.5.
8.00
8.45
18.30
19.30

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá
Společenství mládeže (cca od 16 let)
str. 11
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PÁTEK
10.5.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

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

SOBOTA
9.00
17.00
17.45

11.5.
Příprava na manželství
Mše svatá s májovou pobožností
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

12.5.

PONDĚLÍ
20.00
20.00

13.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

Zasedání PRF
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
14.5.
9.00–11. 00
17.30–18.30
18.30
19.30
20.00–22.00

Sv. Matěje, apoštola
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Informační setkání pro zájemce o poutní cestu do Izraele
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
15.5.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45–20.15
19.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
Společenství nově pokřtěných
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)
Jarní škola pro dospělé: Dokumenty II.vatikánského sněmu

ČTVRTEK 16.5.
8.00
8.45
15.00
18.30

Sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, hl. patrona Čech
Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Společenství mládeže (cca od 16 let)
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Věstník lhotecké farnosti č. 5/2013

PÁTEK
17.5.
9.00
13.15
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00
SOBOTA

18.5.
Víkend pro rodiny v Hrádku u Vlašimi
Přijetí do katechumenátu v katedrále
Vigilie slavnosti seslání Ducha svatého

16.30
17.00
NEDĚLE

Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Jarní škola pro dospělé: Dokumenty II.vatikánského sněmu
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

19.5.

18.30

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Víkend pro rodiny v Hrádku u Vlašimi
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl Ph. D., JC.
D. „Zákon o církvích a náboženských společnostech“
Mše svatá

ÚTERÝ
21.5.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
22.5.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30– 17.15
17.30
17.30
18.45–20.15
19.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuky náboženství
Zpívání s dětmi
Společenství nově pokřtěných
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)
Jarní škola pro dospělé: Dokumenty II.vatikánského sněmu

ČTVRTEK 23.5.
8.00
8.45
18.30
19.30–21.00

Mše svatá s májovou pobožností
Úklid kostela
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

PÁTEK
24.5.
13.15
15.00
15.00–1.00

Jarní škola pro dospělé: Dokumenty II.vatikánského sněmu
Mše svatá s májovou pobožností
Noc kostelů

8.00
10.00
16.30
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SOBOTA
9.00
17.00

25.5.
Příprava na manželství
Mše svatá s májovou pobožností

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

NEDĚLE
26.5.
8.00 a v 10.00
18.30

Mše svatá
Mše svatá

PONDĚLÍ
20.00

Setkání mužů a otců

27.5.

ÚTERÝ
28.5.
9.00–11.00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá s májovou pobožností
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
29.5.
8.00
8.40–9.10
16.00
16.30–17.15
17.30
17.30
18.45-20.15
19.00

Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Výuka náboženství dětí
Zpívání s dětmi
Společenství nově pokřtěných
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)
Jarní škola pro dospělé: Dokumenty II.vatikánského sněmu

ČTVRTEK 30.5.
8.00
8.45
15.00
18.30
18.30

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Mše svatá
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
31.5.
13.15
15.00
15.45
17.00
18.30
19.30–21.00

Navštívení Panny Marie
Jarní škola pro dospělé: Dokumenty II.vatikánského sněmu
Mše svatá s májovou pobožností
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá s májovou pobožností
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 1.6.
1. sobota v měsíci
15.00
Mariánské večeřadlo a zásvětná modlitba MKH
16.55
Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému srdci Panny Marie
17.00
Vigilie titulární slavnosti našeho kostela
18.00–7.00
Celonoční adorace
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena.
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MODERNÍ HUDBA TAKOVÁ I MAKOVÁ
Rádi bychom se s vámi podělili o nevšední kulturní zážitek z našeho kostela
na Lhotce ze dne 25. března. Konkrétně z přednášky: „Jak se vyznat
v moderní hudbě“ v podání otce Pavla Šupola.
Ale začneme od začátku… Na nástěnce v kostele jsme si asi týden před
termínem s manželkou všimli pozvánky, kterážto nás oslovila dosti na to,
abychom si ji poznamenali, nikoli však
abychom se již pevně odhodlali. V den
konání se manželka dokonce přikláněla k programu v podobě těhotenského
plavání, nicméně Boží vůle byla patrně
jiná, neboť vzápětí přišla SMS se sdělením o technické závadě v bazénu,
a tudíž bylo rozhodnuto. Asi máme jít,
pravila žena… A dobře jsme udělali!
Po příchodu jsme sice váhali, zda
nebyla akce přesunuta na jindy, protože jak říká klasik: „Účast byla hojná,
zvláště když se příchodem nás dvou
počet diváků zdvojnásobil.“ K úlevě
všech se ale nakonec dotrousila téměř
polovina kapacity boční lodi.
Otec Pavel Šupol myslím oslovil
všechny. Hovořil o historii křesťanské
hudby i světové hudby obecně. Na projekčním plátně se vystřídalo mnoho
kapel s poselstvím o Bohu, ale k našemu překvapení i ukázky hudby s tzv.
„backmaskingem“, to znamená s poselstvím buď skrytým na pozadí, nebo
pomocí šifer apod., především od členů
různých satanistických sekt. Pomocí
těchto poselství se pak snaží působit

na naše podvědomí. Dalším překvapením pro nás bylo, že se nejedná pouze
o metalové kapely, ale i o pop music.
Ne, nebojte se, zdravě smýšlejícímu
člověku po poslechu takové hudby nic
nehrozí, dokáže ale zapůsobit na ty,
kteří jsou v nějakém ohledu na dně (alkohol, drogy…). Určitě je ale dobré se
takovému působení vyhnout! Otec
Šupol nám vysvětlil, jak poznat skrytá
negativní poselství i bez složitých analýz… Je to jednoduché! Cítíte-li se po
poslechu klidní, v pohodě, připraveni
k modlitbě a rozjímání? Pak nic takového poslouchaná hudba určitě neobsahuje.
Na druhou stranu mě velmi potěšilo
rozšíření obzorů právě v oblasti tvrdší
muziky, no řekněte, slyšeli jste někdy
o křesťanské symfonické metalové kapele HB? Já také ne, ale teď už ji poslouchám a jsou skvělí! Co říct na závěr? Za prvé bychom chtěli poděkovat
otci Šupolovi za přednášku a otci Kordovi za organizaci tolika zajímavých
akcí (např. koncert japonských umělkyň 16. března byl také nádherný!)
Na konci jsem manželce pošeptal:
„Jen by mě zajímalo, který anděl byl
poslán, aby utrhnul tu trubku v bazénu.“ …děkujeme!
Manželé Jeriovi

ODPOČINEK A SETKÁNÍ PRO RODINY
Věnujte pozornost nabídce duchovně – sportovně – relaxačního víkendu pro
rodiny ve dnech 17.–19. května, tentokrát na poutním místě v Hrádku u Vlašimi.
Ubytování je zajištěno v budově bývalé školy, krásně zrekonstruované bratry Mariány, další viz. pozvání v minulém Věstníku. Bližší informace a program naleznete na vývěsce a našich stránkách www.lhoteckafarnost.cz.
Martin Koníček
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CESTA PROMĚNY ŽIVOTA S MARIÍ
Na dubnové Farní akademii přednášeli manželé Alena a Jaroslav Lavičkovi
na téma „Maria – matka a vychovatelka“. Přijeli k nám z Drásova u Brna
a mají celkem pět dětí ve věku od 14 do 24 let. To, že jim všechny děti
dělají radost přisuzují svému mnohaletému aktivnímu zapojení
do hnutí Schönstattských rodin.
Hnutí staví na praktické víře v Boží
prozřetelnost a křesťanský život chápe
jako následování života Panny Marie
zaměřeného na Krista a skrze něj
v Duchu svatém na Boha Otce. To byly
také „opěrné body“ manželů Lavičkových při výchově jejich dětí – ve stručnosti – především důvěra v pomoc
P. Marie v každé životní situaci.
Mariánské poutní místo Schönstatt
se nachází v Porýní nedaleko německého města Koblenz. Impuls k založení
Schönstattského hnutí dal P. Josef
Kentenich (1885–1968) 18. října 1914.
V průběhu následujících desetiletí se
rozšířilo do mnoha zemí čtyř světadílů.
V naší zemi je již od roku 1939. První
Schönstattskou kapličku, postavenou
podle původní kapličky v Schönstattu,
najdeme v Rokoli nedaleko Nového
Města nad Metují. V současné době je
hnutí strukturováno do šesti sekulárních
institutů:
Schönstatt-Patres,
Diecézní kněží, Schönstattské sestry
Mariiny, Mariini bratři, Schönstattské
paní a Institut rodin. (Bližší informace
lze nalézt na internetové adrese
http://www.schoenstatt.cz/ .)
Jak bylo uvedeno výše, život v rodině má být orientován na Marii, na následování jejího života, má nám být
vzorem nejen jako matka, ale i jako vychovatelka. V tomto smyslu ji charakterizují následující tři atributy:
1. Maria naslouchající – je to Panna, která naslouchá. Od dětství na-

slouchá Božímu hlasu, dokáže svobodně
odpovědět
andělovi
při
zvěstování a pokorně přijímá úkol od
Boha, uchovává slova ve svém srdci.
Jak my dokážeme naslouchat, porozumět jiným, ale i sobě, jsme schopni
vidět Boha za událostmi všedního dne?
Ve všem můžeme poznávat Boží řeč
a vnuknutí. Cílem naslouchání je pochopit pocity a potřeby druhého
člověka.
2. Maria modlící se – Maria je trvale spojena modlitbou s Bohem. Její život byla a je jediná modlitba. Jak se jí
chceme v tom podobat? Pokusme se
o pravidelný rytmus modlitby v průběhu
všedního i svátečního dne. Dejme důvěru svému andělu strážnému, prosme
o přímluvu nejen Pannu Marii, ale i naše patrony. Udělejme si čas pro modlitbu růžence, tím se otevřeme pro hlubší
vnoření se do modlitby.
3. Maria obětující se – ona pospíchá za Alžbětou do hor, ona si všimne
nouze snoubenců na svatbě v Káně,
jde hledat ztraceného Ježíše, ona je to,
která stojí pevně pod křížem svého Syna. Jsme to my, kteří taky kolikrát stojíme pod křížem, když hledáme ztracené děti, když pospícháme na pomoc
příbuzným, přátelům, my všichni se jí
podobáme, my všichni se můžeme nechat pozvat na cestu proměny života
s Marií. Maria, Matka Boží jako vychovatelka Ježíše, Božího Syna, jako by
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i nám říkala: „Nemějte starost o splnění
svých přání. Já miluji ty, kdo milují mě.
Získávejte si věrným, ba nejvěrnějším
plněním svých povinností co nejvíce
zásluh a darujte mi je. Pak k vám ráda
sestoupím a budu štědře rozdílet své
dary a milosti.“
V Schönstattské spiritualitě existuje
pojem „Kapitál milosti“ – kapitál, který
neleží ladem někde zakopaný v poli,
ale se kterým se pracuje, aby se rozmnožil. Věří se, že když Panně Marii
darujeme své všední dny, každou hodinu tohoto dne, každý vdech i výdech,
radosti i bolesti, péči o nemocného, ale

i vlastní selhání, že se tím vytváří kapitál milosti.
Modlitba: „Dost děkovat ti nemohu,
ó, Máti, kéž každý vdech i výdech dík
můj vroucí vzdá ti, kéž děkuji ti každým
srdce úderem až k tomu poslednímu
v poslední svůj den, kéž denně za dík
tobě každá myšlenka má platí, chci
věčně opakovat – díky, díky, Máti."
Na závěr přednášky byli přítomní
(celkem asi dvacet posluchačů) rozděleni do pěti skupinek, ve kterých jsme
si sdělovali vlastní zkušenosti s vyslyšením proseb Pannou Marií.
Karel Štamberg

PRVNÍ PĚŠÍ POUŤ SE VYDAŘILA
Jedenadvacet odvážlivců vyrazilo v sobotu 13. dubna na první pěší pouť
farnosti. Nejdříve se všichni sešli v kostele, kde se pomodlili a přijali požehnání na cestu. Nejstarší a nemladší poutnici, které absolvovaly celou cestu,
dělilo devětapadesát let. Maruška Rundová má totiž teprve čtrnáct měsíců
a Marie Pokorná v květnu oslaví kulatou sedmdesátku.
„Když jsem se
dozvěděla, že se
pouť plánuje, vůbec jsem nepřemýšlela o tom, jestli se zúčastním.
Bylo mně od počátku jasné, že půjdu. Bylo to prostě
automatické,“ prozradila se smíchem
svou motivaci čiperná
jubilantka.
Malou
Marušku
vezla na kočárku
maminka
Hana
a nechyběl
ani
tatínek
František

Naše cesta záměrně nevedla rušnými ulicemi
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V Hodkovičkách vedla část
pouti lesem, takže člověk neměl
ani dojem, že jde Prahou. „Uposlechli jsme výzvy biskupa Dominika Duky, abychom putovali,“
řekl mi P. Jiří Korda a prozradil
mi, že pouť obětoval za celou
farnost a také ve svém srdci nesl plánované opravy kostela.
Po cestě se ale přidávali další lidé a ti, komu už nohy tak
neslouží, přijeli přímo do kostela. Dohromady se na mši svaté
Mnozí z poutníků ještě z Braníka na hlavní
nakonec sešlo více než šedesát
nádraží vlakem nikdy nejeli
farníků. V Karlíně sloužil mši
svatou s P. Jiřím Kordou tamní
a pětiletá sestřička Miládka. „Vůbec
farář P. Miroslav Cúth, který byl také
nám nevadilo, že musíme vstávat! Bylo
kazatelem. Ve své promluvě mimo jiné
to, jako každý všední den, kdy se manpřipomněl, že pamatuje doby, kdy bylo
žel vypravuje do práce a Miládka do
Písmo svaté vzácností. Každý, kdo ho
školky,“ řekla maminka. Pochvalovala
měl, si ho velmi vážil. „Dnes není prosi, že se část pouti jelo vlakem, protože
blém Bibli koupit, ale číst ji,“ řekl při kási starší dcerka trošku odpočinula
zání P. Cúth. Podle jeho mínění je
a mohla pokračovat dál.
spousta jiných věcí, které dnes lidem
Trasa vedla přes Hodkovičky do
ubírají čas. Někdy člověk čte nebo
Braníka, odkud se poutníci přesunuli
kouká na něco, co je úplně zbytečné,
vlakem na hlavní nádraží a dál putovali
a když má číst Nový zákon, zjistí, že už
přes Žižkov až do Karlína. Zde byl cílem jejich putování
kostel
svatých
Cyrila a Metoděje,
který si letos v říjnu připomene 150
let od vysvěcení.
Pouť byla spojena
s
plnomocnými
odpustky.
Cestu perfektně
naplánovali
manželé
Jana
a Jan Šilhaví, kteří
dokonce
celou
trasu s předstihem
sami prošli.
Cesta žižkovským tunelem byla i trochu dobrodružná
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V kostele se nás nakonec sešlo přes šedesát

musí jít spát. „Písmo svaté bychom měli doma najít i potmě.
Je to takový domácí svatostánek,“ upozornil v závěru kazatel.
Po mši svaté bylo možné
uctít ostatky sv. Cyrila, které
jsou uloženy v oltáři. Výjimečně
byla otevřena k prohlídce také
boční kaple. Na závěr se poutníci pomodlili společně litanie ke
sv. Cyrilovi a Metoději. Po zápisu do pamětní knihy se pak
všichni rozjeli do svých domovů.
Text a foto Lenka Fojtíková
další fota na webu farnosti

PS: Jedním z plodů jubilejní pouti, bylo naše seznámení s Lenkou Fojtíkovou.
Vloni s ní vyšel krátký rozhovor v Naší rodině č 23 o páteru Šuránkovi, ale osobně
jsme se zatím nepotkaly. Pochází ze Slovácka a před Velikonocemi přišla do Prahy kvůli práci. Bydlí v Krči a začala chodit do našeho kostela. Jistě jste poznali
zkušené pero novinářky, a tak se i my ve Věstníku radujeme, že máme posilu :-)
Jana Šilhavá

Po mši sv. bylo možné uctít ostatek sv. Cyrila uložený v oltáři
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JEDENÁCT DĚTÍ PŘIJALO 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ
Kostel zaplněný do posledního místa byl v neděli 14. dubna svědkem slavnostních okamžiků. Anička, Julinka,
Karolínka, Linda, Terezka, Erik, Filip,
Nikolas, Simon, Vašek a Vítek přistoupili k prvnímu svatému přijímání. P. Jiří
Korda při kázání mimo jiné řekl: „Uvědomujeme si, že Pán Ježíš je ten, který
nám pomáhá. Jakoby nám říkal: ,Já
jsem s vámi, i když se vám zdá, že je
život těžký, tak já vám pomůžu.´ K čemu nám pomáhá svaté přijímání? Věříme, že když přijímáme tělo a krev

Pana Ježíše, tak se mu stáváme také
více podobnými. To nás proměňuje. Je
to skutečně zdravý pokrm. Pán Ježíš je
stále s námi a to je důležité. Je všude
tam, kde mu lidé chtějí naslouchat
a přijímat to, co nám dává. Přeji vám,
aby pro vás byl Pán Ježíš po celý život
velikou posilou. Nejen v lehkých chvílích, kdy se nám daří, ale především
tehdy, když budete mít pocit, že je život
velmi těžký…"
Text a foto Lenka Fojtíková

Pro jedenáct dětí bude jejich první setkání
s Ježíšem v eucharistii nezapomenutelným dnem
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PRODAT BYT BYL NAKONEC DOBRÝ NÁPAD
V dnešním článku bych vám ráda vyprávěla příběh dalšího z našich klientů.
S Honzou jsem se seznámila, když jsem do Farní charity Chodov nastoupila
jako sestra na jedné z prvních návštěv.
Pak se celá situace začíná opakoTehdy jsme se starali o jeho maminku. Její zdravotní stav se rychle vat. Jsme už poučeni, a tak odbor konzhoršoval, několikrát byla hospitalizo- taktujeme při prvních problémech. Po
vána a vrátila se zase domů. Zhruba telefonátu pracovnice z úřadu Honza
po dvou letech boje s nádorovým one- zmizel z bytu. Nebyl doma, do oblíbené
mocněním maminhospody nechodil,
ka umírá.
kamarádi o něm
Honza trpí zánevěděli. Až po půl
važným
postižeroce jsme se doním, a tak měl názvěděli, že se přerok čerpat naše
stěhoval ke znáslužby. Maminčinu
mým.
Uplynulo
smrt nesl velmi
několik let a najedtěžce a nedokázal
nou volají sousedi,
se vyrovnat se saHonza
je
zpět
motou. Řešení naa chce naše služby.
lezl v alkoholu. PeNěkolik
měsíců
Sestra
s
pečovatelem
vezou
čovatelky při pravislužba
probíhala
pacienta
do
koupelny
delných poradách
bez problémů, pohlásily: „Honza byl opilý, v bytě je ne- tom zase začíná pít. Vše se opakuje.
pořádek, hubne a chce koupit jen chle- Odbor po dohodě s Honzou příspěvky
ba a Božkov.“ Byt se pozvolna promě- na péči vyplácí přímo na náš účet a my
ňoval v neobyvatelné doupě. Pečo- platíme složenky, nakupujeme jídlo...
vatelky tam opakovaně potkávaly cizí
Až jednoho dne volá pečovatelka,
lidi. Mizely peníze, často nebylo ani na že Honza právě prodal byt. Volali jsme
základní potraviny. Sousedi si začali Honzovi a zjišťovali, kam se bude stěstěžovat.
hovat. Chtěli jsme zajistit potřebné
Jako nevládní organizace nemáme služby, protože jeho obtíže jsou vážné
žádné pravomoci, a když se situace a bez pomoci nemůže být. Honza se
nelepšila, obrátili jsme se o pomoc na podivil, že neví. Prodat byt mu prý přisociální odbor. Společně s pracovnicí šlo jako dobrý nápad. V Praze se mu
odboru jsme Honzu přesvědčili, aby se nelíbí, tak půjde někam ven. Všichni
nechal na přechodnou dobu hospitali- jsme zůstali bez dechu. Nakonec vše
zovat. Současně jsme získali souhlas, dobře dopadlo. Našli jsme Honzovi příabychom mohli uklidit byt. Sociální od- jemný domov, malé zařízení v přírodě,
bor zaplatil malíře i úklid a Honza se kde Honza už nějakou dobu bydlí, líbí
vrací domů. Po několika týdnech absti- se mu tam a nepije. Přeji vám požehnence služba probíhala bez problémů.
naný květen.
Eva Černá
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MOŽNOSTI NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Náhradní rodinná péče (NRP) je poskytována dětem bez rodiny, nebo
dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své
vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném
prostředí, které má na rozdíl od ústavní péče pozitivní vliv na jejich
psychomotorický a psychický vývoj.
Podle tradice se v minulosti o opuštěné děti starali příbuzní, kmotři nebo
spřátelené rodiny, někdy si takové dítě
vzala na výchovu rodina cizí. Do ústavu se dostalo jen málo dětí.
Oproti tomu se po 2. světové válce
rozvinul systém výchovy ústavní, postavený na myšlence, že materiální dostatek a kolektivní výchova je pro dítě
dobrou náhradou rodičů. Do ústavů putovaly všechny děti, které měly problém
ve své rodině, a většinou tam také již
zůstaly. Následky ústavní výchovy jsou
však většinou katastrofální nejen pro
dítě samé!
Umisťování dětí do náhradní rodinné péče je u nás možné teprve od roku
1963, kdy byl vydán zákon o rodině,
kde za každé dítě zodpovídá jeho zákonný zástupce, kterým je zpravidla
rodič. Pokud dítě nemá zákonného zástupce alespoň v jednom rodiči, ustanoví soud dítěti tzv. opatrovníka.
Zákon o rodině umožňuje tyto formy
náhradní rodinné péče:
• adopci (tj. osvojení) – zrušitelné či
nezrušitelné. Dítě musí být právně volné podle zákonem stanovených podmínek. Osvojením vzniká mezi osvojiteli a osvojencem vztah jako mezi
rodiči a dětmi. O osvojení rozhoduje
příslušný okresní soud na návrh osvojitelů. Zrušitelné osvojení lze uskutečnit
do jednoho roku dítěte. Po dovršení
jednoho roku věku dítěte mohou osvojitelé podat k soudu návrh na nezrušitel-

né osvojení, kde se provádí změna
jména dítěte, včetně jeho rodného
čísla.
• pěstounskou péči – individuální
(příbuzní, cizí osoba) nebo skupinovou
(např. SOS vesničky), včetně pěstounské péče na přechodnou dobu (krátkodobá péče trvající max. jeden rok).
Pěstouni jsou oprávněni dítě vychovávat a pečovat o něj na základě rozhodnutí soudu, když rodiče nejsou dlouhodobě schopni řádně pečovat o své dítě.
Pěstouni však nejsou jeho zákonnými
zástupci. V rozhodných záležitostech
musí mít souhlas rodičů nebo soudu,
který může udělit souhlas za rodiče.
Děti v pěstounské péči a pěstouni mají
nárok na dávky pěstounské péče.
• poručnickou péčí (tzv. kolizní opatrovník) Ustanovuje se v případech, kdy
rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Poručníkem se ustanovuje fyzická
osoba, přednostně někdo z příbuzných
nebo osob blízkých rodině dítěte. Pokud není vhodná fyzická osoba, může
soud ustanovit poručníkem i orgán sociálně-právní ochrany dětí. Poručníci
mají nárok na dávky pěstounské péče.
• výchovu a výživu jinou fyzickou
osobou než rodičem – vzniká na základě rozsudku soudu, rodičům jsou
ponechána jejich práva, ale na rozdíl
od pěstounské péče zde stát nepřispívá dávkami pěstounské péče.
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Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny se podává na sociálních odborech úřadů městských částí Prahy
1–22 podle trvalého bydliště žadatelů.
Žádost s potřebnými doklady a stanoviskem příslušného sociálního odboru
je postoupena odboru sociální péče
a zdravotnictví Magistrátu hlavního

města Prahy (MHMP), který žádosti vyřizuje. Tento odbor také zajišťuje pro
osvojitele rodičovské kurzy a psychologické vyšetření.
Petra Kornienková
Dotazy je možné zasílat na adresu:
petra.kornienkova@seznam.cz

Podrobnější informace naleznete na:
http://www.rozumacit.cz/nahradni-rodinna-pece;
http://www.adopce.com/informace/zakladni-pojmy/
http://www.nahradnirodina.cz/; http://www.mpsv.cz/cs/7256;

JAK JSEM SI ZVOLIL PREZIDENTA
I když se na atmosféru kolem prezidentských voleb pomalu zapomíná, na reflexi není nikdy pozdě. A tak otiskujeme příspěvek našeho farníka, který se
do minulého čísla Věstníku už nevešel.
Ten den na neživé obrazovce probíhalo mediální drama diskuse dvou
kandidátů. Stal jsem se svědkem arény. Reakce přítomných diváků na mne
dýchla atmosférou antického Říma.
Ten den jsem pochopil, proč na sobě
nese tolik lidí placku a možná i to, proč
ji mnozí nemají. Ten den jsem pochopil, proč nepochopím, že nelásku mezi
plackovými nosiči a nenosiči neumím
pochopit, že ji dokážu pouze konstatovat. Ač nerad, začal jsem se zajímat
o život nosičů a nenosičů. Bylo to poznání hořkosladké. Přítomnost a nepřítomnost placky se stala definicí životních konstant a tichým, oboustranným
vyjádřením nesmiřitelnosti. Příchod
placek do našeho časoprostoru začal
dělit zrno od plev. Co mám dělat? Jak
se mám postavit k této výzvě?
Představil jsem si sám sebe
v kolbišti okolo urny, jsa sledován da-

vem a proplackován. Co je špatně?
A seženu kdy vůbec obživu, nezaujmu-li potřebný plackový postoj? Kdo
mne bude živit, jestliže mne proplackují
a shledají nevhodným? V tu chvíli jsem
se zastavil.
Stoje na půli cesty, zpozoroval jsem
malého ptáčka. Nesklízí, neseje, nedává do stodol, přece Bůh jej živí. A v tu
chvíli jsem pod širým nebem do
schránky svého srdce vhodil svůj jediný
hlasovací lístek.
Mým prezidentem jsi ty, můj milovaný Nebeský tatínku. Neboť jsi to ty,
kdo za mnou posíláš svého Syna, kdo
mne živí svým tělem a odívá
v nádheře, jednou mi odpustí a přijme
do svojí náruče. Miluji tě, velebím tě
svým slovem a cinkotem zlatých strun
své harfy. Zvolil jsem.
Mým prezidentem je Bůh.
Vytvořil Amairgil Vrchotický
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14. 5. – informační setkání pro zájemce o poutní duchovní cestu do Izraele se uskuteční v Sále sv. Václava po
večerní mši sv. od 19.30 hod.
18.–19. 5. duchovně – sportovně – relaxační víkend pro rodiny s dětmi,
tentokrát na poutním místě v Hrádku
u Vlašimi. Bližší informace a program
víkendu naleznete na vývěsce a na internetových stránkách.
19. 5. – Farní akademie v 16.30, doc.
JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D.:
Zákon o církvích a náboženských společnostech.
24. 5. – Noc kostelů, speciálním hostem bude biskup Václav Malý.
2. 6. – Titulární slavnost kostela
P. Marie Královny míru. Mši sv. v 10

hod. celebruje P. Kamil Vrzal. Následuje Zahradní slavnost farnosti v areálu
CMŠ Studánka. Pozor! Prosíme o pomoc s jejím zajištěním. Hlaste se Haně
Stehlíkové mob: 603 194 450.
9. 6. – otevřené setkání pražských
skupinek hnutí Modlitby matek od
15.30 v našem kostele.
28.–30. 6. – modlitební Triduum matek
28. 7.–10. 8. – Chaloupky 2013 budou
opět v tradičním termínu v Kosové hoře
u Sedlčan.
23. 9. – budou v naší farnosti zahájeny
další kurzy alfa.
16.–25. 11. Poutní duchovní cesta do
Izraele pro naši farnost, kterou doprovodí P. Jiří Korda

Modlitba k Panně Marii Rynecké
její obraz byl ve strženém Mariánském sloupu
Panno Maria, Ochránkyně Prahy. Tak jako od nepaměti naši předkové, se
k tobě nyní utíkáme i my, abychom tvému Neposkvrněnému srdci zcela svěřili
a zasvětili naše město Prahu.
Prosíme tě, chraň je i všechny svoje děti v něm žijící, rodiny i jednotlivce, jejich
domácnosti i všechen jejich majetek. Střež jejich kroky na všech jejich cestách, při
všech jejich činnostech.
Chraň nás a naše město před neštěstími, nemocemi a všemi útoky zla a veď
nás cestou pokoje, lásky a svornosti, cestou obrácení ke svému Synu Ježíši!
Panno Maria, Ochránkyně Prahy, oroduj za nás! Amen.
Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
adresa: Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4-Lhotka; telefon: 725 797 561
e-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz; jmkorda@seznam.cz
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