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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

ROZJÍMÁNÍ U KOCOURA
Dlel jsem onehdá v jednom menším
českém městě, a jsa žízniv, navštívil
jsem jednu ze zdejších kaváren, bych
se v ní občerstviti mohl. Kavárna to byla velmi příjemná, zařízená tzv. rustikálně, ale prvotním impulsem k tomu,
že jsem zavítal právě sem, byl její název: jmenovala se „U kocoura“. Přičemž právě zde bylo naplněno ono
proslulé „nomen omen“, neboli název
kavárny korespondoval s tím, co bylo
lze spatřiti uvnitř.
A vskutku! V jednom z rohů na vyvýšeném podstavci, ne zcela nepodobném malému oltáříku, se líně rozvaloval uprostřed všelijakých kočičích
artefaktů krásný černý kocour.
Kolem na stěnách visely plechové
cedule se starými, ještě předválečnými
reklamami a na poličkách byly takřka
předpotopní radiopřijímače, gramofony
a též kuchyňské nádobí našich prababiček.
A právě mezi tímto starým opotřebovaným nádobím visel na stěně hezký
vyřezávaný kříž i s postavou ukřižovaného Krista. A poněvadž jsem po dvou
kofolách propadl poněkud rozjímavému
rozpoložení, povzdechl jsem si: „Tak
vidíš, Ježíši, kam jsi to dopracoval. Ty
si tady visíš mezi takovým harampádím
a támhle naproti postaví kočce málem
oltář.“

Vzápětí mne ale napadlo: Co když
je to v pořádku, co když to tak má být?
Samozřejmě netvrdím, že bychom kočkám měli stavět oltáře, nejsme přece
staří Egypťané. Ale co když pohled na
Ježíše na periferii, na okraji společnosti, je pouze jiným vnímáním téže slávy?
Ano, náš Ježíš je, samozřejmě mimo jiné, Ježíšem Eucharistie, katedrál,
zdobených svatostánků a zlatých monstrancí osázených drahokamy. Ale není
tentýž Ježíš také Ježíšem chudoby
a ponížení? Ježíšem každodenní tvrdé
a vysilující práce? Vždyť Ježíš se nenarodil v záři palácových světel, ale ve
chlévě. Nebyl rozmazleným feudálním
filosofem se špičkovým vzděláním, ale
obyčejným tesařem. Přijal naše lidství
ne jako herec roli, ale zcela a úplně se
s ním identifikoval. Doslova si je „vychutnal“ se vším všudy. Také pracoval
s nástroji, které, kdyby dokázaly přežít
ona dvě tisíciletí, by dnes byly též takovým „harampádím“ tvořícím rustikální výzdobu dnešních kaváren.
Nemyslím si tedy, že kříž mezi nádobím, které, trochu pateticky řečeno,
provází tvrdou a každodenní práci celých generací, ubírá Ježíšovi na důstojnosti. Spíš naopak. Činí ho pravdivějším a nám bližším a srozumitelnějším.
Jan Primus, jáhen

Zprávy z farnosti

PASTORAČNÍ PLÁN BYL AKTUALIZOVÁN
Na svém zasedání v pondělí
8. dubna přijala Pastorační rada farnosti po důkladné diskuzi Pastorační
plán na období následujících tří let. Cílem tohoto dokumentu je ve stručnosti
zmapovat hlavní aktivity, které se ve
farnosti konají, a nastínit klady a zápory současného života ve farnosti.
Z těchto závěrů, s přihlédnutím k per-

sonálním možnostem, se pak v plánu
vyvozují konkrétní podněty a úkoly.
Pastorační plán v plném znění najdete
na internetových stránkách farnosti, ale
také uvnitř tohoto Věstníku.
Děkuji vám, kteří se aktivně podílíte
na organizaci různých aktivit ve farnosti
a případné zájemce podporuji, aby se
nebáli zapojit.
P. Jiří Korda

NEJEN V AFRICE JSOU POTŘEBNÍ…
Každých čtrnáct dní slavíme v Domově pro seniory v Krči Sulické ulici
mši svatou. Před časem jsem nabídl
vedení zařízení možnost navázat opětovnou spolupráci mezi Domovem
a farností i na poli dobrovolnictví. Dříve
totiž někteří farníci chodili navštěvovat
ty, kteří o to projevili zájem. Nakonec
počet dobrovolníků klesl téměř na nulu.
Na mou nabídku zpočátku nikdo neza-

reagoval, protože se právě v té době
měnilo vedení domova. Bylo pro mě
milým překvapením, když si na mě
před jednou mší počkal sám pan ředitel
Ing. Otto Kechner a požádal mě o obnovení spolupráce. Obratem mi též poslal dopis, s jehož obsahem jste byli
seznámeni během ohlášek a který nyní
dostáváte i v tištěné podobě.
P. Jiří Korda

Výzva k dobrovolnické činnosti pro seniory
Domov poskytuje péči o starší seniory, kterých je celá řada již velmi omezeně
pohyblivých. Těmto našim blízkým chybí, zejména v případě, pokud nejsou navštěvováni někým z rodiny, individuální kontakt s člověkem. S člověkem, který by
za nimi přišel a pohovořil, řekl, co je nového, někdy doprovodil seniora na vycházku do zahrady a postupně by si vybudoval vztah.
Na návštěvu je nejlépe docházet jedenkrát týdně v odpoledních hodinách mezi
14. až 17. hodinou. Jednalo by se tedy o dlouhodobý závazek, pravidelně docházet za někým do Domova alespoň jeden libovolný den v týdnu.
Pokud máte zájem podílet se na vytváření příjemné atmosféry pro osamělé
seniory a chcete se stát dobrovolníkem, kontaktujte přímo ředitele Domova pro
seniory Krč Ing. Otto Kechnera na mobilním telefonu 603 420 305 nebo na pevné
lince 241 091 923, případně na e-mailové adrese kechner@dskrc.cz.
Pan ředitel s vámi dohodne návštěvu přímo v Domově, promluví s vámi, a pokud budete mít zájem, ukáže vám Domov, jeho klienty a pracovníky. Vše další
bude již na vašem rozhodnutí, které však musí být pevné a trvalé. Mějte na paměti, že senior si k vám vytvoří vztah, který není možné zklamat a zpřetrhat.

str. 2

Věstník lhotecké farnosti č. 6/2013

Zprávy z farnosti

MÍSTO HLOUPOSTÍ KOUKNI NA
WWW.KOSTNIDREN.CZ!
Při ohláškách o sedmé neděli velikonoční jsem vás informoval o těžkém
onemocnění jednoho z mladých kněží.
Kromě modlitby jsem na vás apeloval,
abyste se přihlásili do registru dárců
kostní dřeně. Opakuji tuto svou naléhavou výzvu! Pokud je vám mezi
18 a 35 lety, jste zdraví a neprodělali
jste v minulosti žádné závažné onemocnění, prosím podívejte se na internetové stránky uvedené v nadpise.
Někteří mají obavy z toho, co je čeká.
Přitom půjde jen o to, objednat se do
příslušného odběrového centra (na
webu je i elektronický formulář) a nechat si vzít krev. V případě, že byste
byli někdy vybráni jako dárci, tak existují dvě možnosti odběru, podle konkrétní diagnózy a situace vybere způsob odběru lékař. Buď je to odběr
z kyčelní kosti během krátké narkózy,
nebo separace potřebných buněk z krve. Ta probíhá podobně, jako když se
daruje krev, jen s tím rozdílem, že celý
proces trvá zhruba čtyři hodiny. Byl
jsem šokován, když mi před několika
lety na jednom společenství mladí řekli,
že to oni nemůžou, že by je to bolelo.
Co to je několikadenní bolest zadnice
oproti záchraně lidského života? Mu-

sím se přiznat, že jsem měl v tu chvíli
sto chutí je někam pořádně nakopnout.
Možná by se jim rozsvítilo a následovali by mnoho „celníků a hříšníků“, kteří
už v registru dávno jsou.
P. Jiří Korda
PS od farnice Blanky Strouhalové:
Zjistila jsem, že dárcem se MŮŽE
stát i člověk přes 35 do 60 let! Jenom
se státu nevyplatí „tak staré“ lidi testovat, protože jim v registru vydrží kratší
dobu a transplantace bývá úspěšná
častěji u mladších dárců. Starší dárce
proto musí napřed složenkou, kterou
oni mu pošlou, uhradit 1500 korun
(myslela jsem si, že to bude mnooohem dražší). S tímto ústřižkem pak dorazí kdykoli v po-pá 7.00–10.30 do
ÚVN Střešovice v Praze, ani nemusí
být nalačno. Vezmou mu krev, vyplní
dotazník, udělají krátký pohovor a je to!
Kontakty pro Prahu a okolí:
Odd. hematologie, biochemie a krevní
transfúze ÚVN Střešovice
U vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Telefon: 420 973 203 217
e-mail: ohbkt@uvn.cz
Provozní doba: PO–PÁ: 7.00–10.30

KRÁTCE
• Svátost křtu za uplynulé období přijali: Leontýna Kuželová (20. 4), Mikuláš
Bek (27. 4) a Laura Nehrerová (4.5. )
• Na letní Chaloupku je přihlášeno

sedmnáct dětí, ještě jsou volná místa.
• Pastorační rada farnosti se sejde
v pondělí 3. června ve 20 h.
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Svědectví

MOJE CESTA KE KŘTU
Během vigilie na Bílou sobotu se naše farní rodina rozrostla o jedenáct
novokřtěnců. Dalším odvážlivcem, který nám poslal svoje svědectví
je Pavla Anna Nováková.
Už jako dítě jsem byla věřící. Ne ve
smyslu, že bych se každý den modlila
ke strážnému andělíčkovi, ale měla
jsem v sobě cosi jako víru. Něco, co
mě vedlo vpřed a při každém byť sebemenším pádu mě to zvedlo zpět na
nohy. Důvodů proč se nechat pokřtít
bylo v závěru více. Pracovala jsem několik let v módním průmyslu a zažívala
tam různé věci, neskutečnou zášť
a krutost lidí, kteří se chtěli prosadit jak
se říká „přes mrtvoly“. Já jsem taková
ale nebyla. Nejsem dokonalý člověk,
ale vždy jsem se snažila držet si v sobě
úctu k lidem a nedělat nic, za co bych
se musela stydět. Samozřejmě, že
jsem takové věci udělala, ale vždy jsem
si plně uvědomovala, že je to špatné.
A to mě právě ke křtu dovedlo. Chtěla
jsem svému životu dát nový směr, hranice a smysl.

níků. Občas mám dojem, že životy lidí
jsou prázdné a že je jim tak říkajíc
všechno jedno. Netvrdím, že by měl být
každý věřící, ale myslím si, že by měli
mít alespoň svědomí a jednat v souladu s ním.

Kdy jste se poprvé setkala s vírou?
Jako dítě. Svým způsobem mě k víře vedla rodina, ale nenásilně, a nechali mě se samotnou rozhodnout, jestli chci byt věřící nebo ne.
Vidíte dnes na své cestě „náhody“,
které vás vedly blíž k Bohu?
Náhody ani ne, musím říct, že se
skutečně jednalo o mé rozhodnutí, které bylo zcela uvědomělé.
Co vás přimělo k rozhodnutí přijmout křest?
Dá se říct, že to, co jsem dosud viděla, a hlavně styl života mých vrstev-

Pavla Anna Nováková první zprava
Proč právě ve lhotecké farnosti?
Je to blízko a moc mi sedí styl pana
faráře. Je to skutečně člověk na správném místě.
Pavla Anna Nováková
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Pozvání

ZASTAVENÍ NAD ŽALMY
Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na Kurzy žalmů, které se konaly v listopadu
loňského roku, připravujeme druhý „ročník“ na sobotu 8. června. Na setkání
nad žalmy jste všichni srdečně zváni. Účast na prvním kurzu není podmínkou. Vyzkoušíme si Korejsovy, Olejníkovy i Pololáníkovy žalmové nápěvy.
dy; fialový pro všední dny doby
Žalm je „…poklad nejstaradventní, vánoční postní a veších a nejhlubších modliteb lidlikonoční a konečně dva zelestva... Právě dialog člověka
né pro všední dny liturgického
s Bohem pozvedá mluvenou
mezidobí; jeden pro roční cykřeč člověka do podoby písně,
lus 1, druhý pro roční cyklus 2.
v níž každé mluvené slovo
Žaltáře Josefa Olejníka obsavzlétá, přijímá jakoby novou
hují všechny žalmy, jsou uspokvalitu vroucího a čistého tónu
řádány podle liturgického kaa melodie. Hovořit s Bohem je
lendáře
a
doprovod
je
děj, který přesahuje možnosti
rozepsaný, stejně jako dynamislov v obvyklé chladné kalkuTak vypadal
ka.
laci běžné konverzace či sdípsaltérión
3. Pololáníkovy Žalmové zpělení,“ říká Josef Hrdlička ve
vy mezi čteními, které vyšly v listopasvé knížce Probuď se, citero a harfo.
Slovo žalm pochází z řeckého du 2012. Žaltář Zdeňka Pololáníka nepsalmos, což znamená zpěv za dopro- obsahuje všechny žalmy, doprovod
vodu strunných nástrojů. Doprovodným v něm však najdeme.
nástrojem býval často psaltérión. První I když Korejsův ani Pololáníkův žaltář
žalmy jsou připisovány králi Davidovi, není kompletní, během nedělí, při slavkterý žil na přelomu 2. a 1. tisíciletí nostech i o vybraných svátcích s nimi
před Kristem. V Knize žalmů jich na- vystačíme.
jdeme 151 v hebrejštině a nebo 150,
v řeckém a později latinském překladu Když chci zpívat žalm, jak na to?
byl žalm 9. a 10. sloučen do jednoho Rozhodující slovo má, i co se hudby
žalmu.
týče, samozřejmě vždy farář či admiHudební zpracování žalmů obsahují nistrátor farnosti. Za hudbu při mši nežaltáře. V současnosti se používají tři:
se zodpovědnost konkrétní varhaník.
1. Žaltář Korejsův – Zpěvy s odpovědí Proto doporučuji zkontaktovat se s tím,
lidu – se používá na Lhotce nejčastěji. kdo bude při dané mši hrát. Čím dříve,
Bohuslav Korejs byl týnský regenscho- tím lépe, klidně i týden dopředu. Konri. Žalmy jsou zde řazené podle čísel, takt na varhaníka vám jistě rád dá pážaltář však neobsahuje všechny žalmy. ter Korda. Nedomluvit se s varhaníkem
Najdeme zde pouze nápěv žalmu, do- znamená riziko, že začne při mši hrát
úplně jiný, vám neznámý žalm, protože
provod tvoří varhaník sám.
2. Olejníkův žaltář má celkem čtyři dí- na každou mši je možné si vybrat z něly – červený pro neděle, slavnosti, kolika variant.
svátky a mše spojené s určitými obřastr. 5
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Pozvání
Jaký žalm se má zpívat?
Nejjednodušší je mít po ruce misál nebo stačí nahlédnout do liturgického kalendáře – viz také internetové stránky
http://katolik.cz/kalendar/kalendar.asp.
Tam se klikne na číslo aktuálního žalmu a objeví se jeho text.
Je lepší zpívat na kůru nebo u ambonu?
Kniha žalmů je neodlučitelnou součástí
Písma svatého, liturgicky správné tedy
je zpívat žalm u ambonu v presbytáři,
stejně jako lektoři čtou čtení. Pokud
zpívá žalm více zpěváků – dva nebo tři
se k ambonu ještě důstojně vejdou, pro
větší skupinky je vhodnější kůr.
Jsou na Lhotce zapotřebí další zpěváci žalmů?
Ve všední dny bude váš zájem o zpěv
žalmů určitě vítán, o nedělích bývá nej-

větší zájem o zpěv při mši v deset hodin dopoledne, zpěv žalmů při ní koordinuje paní Boženka Šárková (email:
bozenkasar@volny.cz nebo telefon:
603-802-323). Na stránkách farnosti je
vytvořena interaktivní tabulka, ve které
je možné se přihlásit ke zpívání žalmu
při konkrétní mši. Na stránce
http://www.lhoteckafarnost.cz/zalmy
stačí kliknout na „Upravit“ a rezervovat
si určité datum.
Mohu si zpěv žalmů vyzkoušet?
Vzhledem k pozitivním ohlasům se
v sobotu 8. června od 9 hodin dopoledne uskuteční druhý kurz zpívání
žalmů. Všichni jsou srdečně zváni.
Účast na prvním kurzu není podmínkou. Vyzkoušíme si nejen Korejsovy,
ale i Olejníkovy a Pololáníkovy žalmové nápěvy.
Pavla Vejmelková

POUŤ RODIN DO HRUSIC
Arcibiskupství
pražské
pořádá
v sobotu 1. června ve spolupráci
s dalšími institucemi pouť rodin do Hrusic. Hlavním celebrantem mše svaté od
11.00 hodin v kostele sv. Václava bude
Mons. Aleš Opatrný, Th.D., kanovník
vyšehradský. Jedenáctá pouť rodin nabídne kromě bohoslužby i další zajímavý program. Mši bude předcházet katecheze pro rodiny od 10.00 h, kterou
povedou manželé Poláčkovi. Děti i dospělí se mohou těšit na novou pohádku

rodinného autorského divadla „Fígl“, na
výtvarné dílny i na besedu s Mons.
Opatrným. Souběžně bude probíhat
Den otevřených dveří v památníku Josefa Lady a na stálé výstavě modelů
Antonína Jedličky v Obecním úřadě
Hrusice. Poutníky z Prahy dopraví do
místa konání pouti zvláštní historický
vlak, který pojede po trase PrahaSmíchov-Mnichovice u Prahy.
Rezervace míst a další aktuální informace na www.cpr.apha.cz/pout/

VÝZVA FARNÍKŮM
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Podělte se
s osobními zážitky, radostmi i zkušenostmi. Příspěvky posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.
(red.)
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – ČERVEN 2013
SOBOTA 1.6.
16.00
16.55
17.00
18.00–7.00

1. sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo a zásvětná modlitba MKH
Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Vigilie titulární slavnosti našeho kostela
Celonoční adorace

NEDĚLE
8.00

SLAVNOST PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU
Mše svatá
Mše svatá – celebruje P. Kamil Vrzal, doprovod chrámového sboru
Zahradní slavnost
Mše svatá

2.6.

10.00
11.00
18.30
PONDĚLÍ
20.00

3.6.
Pastorační rada farnosti

ÚTERÝ
4.6.
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
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
5.6.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15

Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství
Společenství nově pokřtěných
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 6.6.
8.00
8.45
9.30
18.30

Sv. Norberta
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.
Mše svatá a modlitba chval

PÁTEK
7.6.
9.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
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SOBOTA
9.00
17.00
17.45

8.6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Setkání zájemců o zpěv žalmů
Mše svatá
Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj

NEDĚLE
8.00
10.00
15.30
18.30

9.6.

10. NEDĚLE V MEZODOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Setkání pražských skupinek hnutí Modlitby matek
Mše svatá

PONDĚLÍ
20.00

10.6.
Setkání mužů a otců

ÚTERÝ
11.6.
9.00–11. 00
17.30–18.30
18.30
19.15
20.00–22.00

Sv. Barnabáše, apoštola
Setkání maminek s dětmi
Otevřena farní knihovna
Mše svatá
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
12.6.
8.00
8.40–9.10
16.30–17.15
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství – poslední setkání
Společenství nově pokřtěných
Setkání mladších náctiletých (cca 11–13 let)

ČTVRTEK 13.6.
8.00
8.45
15.00
18.30

Sv. Antonína Paduánského
Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
14.6.
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 15.6.
místo a čas budou
upřesněny
17.00

Sv. Víta
Ekumenické setkání a bohoslužba k výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje
Mše svatá
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NEDĚLE
8.00
10.00

16.6

18.30

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: P. Mgr. MUDr. Jiří Korda: K čemu a pro
koho je psychiatrie? Základní informace nejen pro věřící.
Mše svatá

ÚTERÝ
18.6.
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
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
19.6.
8.00
8.40–9.10
17.30
18.45–20.15

Sv. Jana Nepomuka Neumanna
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Společenství nově pokřtěných
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 20.6.
8.00
8.45
18.30

Mše svatá
Úklid kostela
Společenství mládeže (cca od 16 let)

PÁTEK
21.6.
9.00
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Aloise Gonzagy
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
10.00
17.00

22.6.
Kněžské svěcení jáhna Jana Primuse v katedrále Sv. Víta
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
18.30

23.6.

16.30

PONDĚLÍ 24.6
18.00,
bude upřesněno
po mši

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Primiční mše svatá Jana Primuse
Primiční veselice
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ÚTERÝ
25.6.
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
Příprava dospělých na křest
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA
26.6.
8.00
8.40–9.10
17.30
18.45–20.15

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Společenství nově pokřtěných
Setkání středních náctiletých (cca 13–15 let)

ČTVRTEK 27.6.
8.00
8.45
15.00
18.30

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici
Společenství mládeže

PÁTEK
28.6.
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
18.30
19.15–21.00

Sv. Ireneje, biskup a mučedník
Mše svatá
Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala)
Společenství věřících s duševním onemocněním
Modlitební Triduum matek
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 29.6.
15.30–16.30
17.00

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Modlitební Triduum matek
Mše svatá

NEDĚLE
30.6.
8.00
10.00
17.00–18.00
18.30

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Modlitební Triduum matek
Mše svatá

Upozornění: od 1. července do 31. srpna prázdninový provoz
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené.
Změna programu vyhrazena.
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Farní akademie

ZÁKON O CÍRKVÍCH
Na květnové Farní akademii přednášel P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D.,
JC.D., na téma: Zákon o církvích a náboženských společnostech.
V historickém úvodu poměrně
podrobně probral vývoj tohoto „zákonodárství“ v našich zemích počínaje
přibližně 15. stoletím a nástupem reformace. Tehdy v podstatě v celé Evropě platilo známé „cuius regio eius religio“ (koho vláda, toho náboženství).
Král Jiří z Poděbrad byl ještě na svou
dobu tolerantní a dovolil existenci dvou
základních konfesí, a sice katolickou
a tzv. „pod obojí“. Ovšem po Bílé hoře
je „státním“ náboženstvím pouze jedno,
a to římskokatolické. K výraznému
uvolnění dochází po vydání tzv. Tolerančního patentu 13. října roku 1781
rakouským panovníkem a říšskoněmeckým císařem Josefem II., kterým
jsou povoleny vedle římskokatolické
ještě další křesťanské konfese, zvláště
pak církve (sbory) augšpurská (luterská), kalvínská (helvetská) a řeckopravoslavná. Další zmírnění se datuje od
roku 1867, tj. od roku vydání nové
ústavy, kde – v rámci RakouskaUherska – je kodifikována řada občanských svobod, mimo jiné i uznání nových církví (např. Starokatolické
a Církve bratrské). Není bez zajímavosti, že od roku 1912 patří v Rakousku-Uhersku k povoleným náboženstvím
i islám (konkrétně v Bosně). Celkově
od druhé poloviny 19. století probíhá
postupná liberalizace v oblasti lidských
práv a svobod.
Po skončení 1. světové války a po
vzniku Československa pokračuje odklon „od Říma“ vyznačující se tím, že
v roce 1918 vzniká Českobratrská církev evangelická jako pokračovatelka

„české reformace“. A v roce 1920 odštěpením od církve římskokatolické
Církev československá, od roku 1971
jako Církev československá husitská.
Vedle těchto církví (sborů) je státem
uznáno i několik nekřesťanských církví.
Nástupem komunistů k moci začíná
postupné omezování, ne-li likvidace
církví a náboženských společností. Je
zrušen zákon v zásadě platný od dob
Rakouska-Uherska a jsou zavedena
administrativní opatření určující např.
nucenou registraci církví, pro duchovní
tzv. státní souhlas aj. V roce 1950 je
násilně zrušena Církev řeckokatolická
a je přiřazena k Církvi pravoslavné,
přechodné zrušení postihuje i Svědky
Jehovovy z důvodů odmítání vojenské
služby. Podobně, z důvodů dodržování
pracovního klidu v sobotu, je dočasně
pozastavena činnost církvi Adventistů
sedmého dne. Ke konci mocenského
období KSČ dochází však k určitému
uvolnění, takže v roce 1988 je uznána
Apoštolská (letniční) církev.
Po roce 1989 se opět plně realizuje
svoboda náboženského vyznání. Dochází k obnovení Zákona o církvích
v plném souladu s Listinou lidských
práv a svobod (viz ústava z roku 1990
a zákon z roku 1991). Jsou nově kodifikovány podmínky pro vznik a ustavení
církví a náboženských společností
a pro jejich financování státem. Dále
jsou vymezeny podmínky (zvláštní práva) pro vykonávání činností typu: platné církevní sňatky, vojenští kaplani,
vězeňská duchovní služba (tyto dvě
poslední činnosti jsou placeny státem),
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zřizování církevních škol apod. Současně dochází k prudkému nárůstu počtu církví a náboženských společností
– v současné době jich je celkem dvaatřicet. K tradičním církvím se nyní řadí
např. Charismaticko-letniční církev,
Církev živého Boha, Obec křesťanů
v ČR, Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny, Ústředí muslimských obcí,

Česká hinduistická náboženská společnost, Ruská pravoslavná církev
(v Karlových Varech) aj. Další změny
přináší nový zákon o církevních restitucích schválený na začátku roku 2013 –
než bude uveden „do praxe“ bude
zřejmě ještě určitou dobu trvat.
Karel Štamberg

NEMÁTE FOTA Z HISTORIE KAPLE V KRČI?
Dlouhodobý pobyt v Thomayerově nemocnici přivedl naši archivářku Evu
Kocmanovou na myšlenku vyhledat informace o historii kaple v Krči. Výsledek svého pátrání předala současnému koordinátorovi duchovní péče
v Krčské nemocnici a pro zajímavost zařadila i do lhoteckého archivu.
Počátkem 20. století byly některé
části Prahy např. Krč, Lhotka, Hodkovičky… periferiemi. V roce 1928 byl
v Krči slavnostně otevřen areál Ústředního sociálního ústavu hl. města Prahy,
později známý jako Masarykovy domovy. Výstavba začala v roce 1926 a první etapa byla dokončena v roce 1928
při příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky. Během dvou let
vyrostlo zařízení, které po první světové válce nemělo v Evropě obdoby.
Domovy byly určeny pro chudé,
nemocné a postižené lidi. K areálu patřila i kaple, která byla zasvěcena patronu českého národa sv. Václavu.
Svou vnitřní výzdobou byla jakousi
drobnější kopií kubistického kostela sv.
Václava architekta Josefa Gočára
v Praze-Vršovicích. O Masarykových
domovech byl natočen televizní dokument uváděný Karlem Čáslavským –
Hledání ztraceného času.
Historie nemocniční kaple částečně
souvisí s historií blízkého lhoteckého
kostela P. Marie Královny míru, který
byl postaven v roce 1937. Než byl kos-

tel postaven, byla na Lhotce v jedné vile prozatímní kaple a tam obětavě docházel sloužit mše sv. pater Václav
Pejšek právě z kaple sv. Václava v Krči. Dokonce docházel i do školních pavilonů, které byly v Hodkovičkách.
V roce 1937 domovy navštívil pražský kardinál Karel Kašpar. Článek v Lidových listech zajímavě přibližuje život
chovanců v domovech. Kardinál tehdy
také navštívil staveniště kostela na
Lhotce. Po roce 1950 komunistický režim kapli v Masarykových domovech
zrušil a na dlouhá léta se stala skladištěm. V roce 1954 byly Masarykovy domovy přejmenovány na Thomayerovu
nemocnici.
Josef Thomayer (1853–1927) byl
významný český lékař, profesor vnitřního lékařství na LFUK v Praze, zakladatel české školy internistické. Hl. dílo:
Pathologie a terapie nemocí vnitřních.
Po pádu komunismu se v roce 1990
podařilo díky úsilí mnohých lidí kapli
znovu obnovit. Na její obnově se podílel velmi aktivní kněz lhotecké farnosti,
děkan Vladimír Rudolf (1924–2000).
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Tehdy také pomohl kapli vybavit, protože se v ní nic nezachovalo. Ze lhotecké farnosti pochází obětní stůl, velký
dřevěný kříž, „věčné světlo“ a liturgické
oblečení pro kněze. Velký oltářní obraz
sv. Václava s výjevy z jeho života, který
dnes v kapli visí je pozůstatek z původního oltáře v kapli a tím i nejcennější památka. Když kapli v 50. letech
20. stol. komunistický režim zrušil, byl
obraz deponován ve lhoteckém kostele
a tím byl zachráněn. Před zrušením
kaple docházel do nemocnice sloužit
mše svaté vždy v neděli v 16 hodin lhotecký farář Miroslav Plotěný. Ten tam
také sloužíval májové pobožnosti ke cti
Panny Marie. Jak na to vzpomíná pamětník, lhotecký varhaník ing. Vladimír
Turek, který při výše zmíněných mších
svatých ministroval. Kapli znovu vysvětil 18. prosince 1991 pražský světící
biskup František Lobkowicz. Od té doby slouží pacientům i dalším návštěvníkům. V současnosti kapli využívají tři
církve. V pondělí Církev československá husitská (od 16 do 18h je přítomen
její duchovní připravený k rozhovorům

nad Biblí). Každou středu v 16 hodin
zde bývá sloužena mše svatá duchovním Církve římskokatolické a v sobotu
od 9h probíhá bohoslužebné shromáždění Církve adventistů sedmého dne.
Také se zde konají ekumenická modlitební setkání tzv. „Ztišení“, koncerty
apod. Kapli využívá i dobrovolnické
centrum Lékořice (www.lekorice.com)
ke konání dobročinných bazarů a ke
slavnostnímu poděkování dobrovolníkům. Nemocniční duchovní, duchovní z
okolí a dobrovolníci navštěvují pacienty, kteří o to projeví zájem, u lůžka, nebo je dopravují na požádání do kaple
na bohoslužby a další akce. Vedení
nemocnice podporuje provoz kaple,
mimo jiné hradí teplo, el. energii, vodné
a stočné.
Eva Kocmanová
PS: Pokud by někdo mohl přispět
informacemi nebo fotografiemi k historii
kaple, rádi je doplníme.
Kontaktujte prosím Mgr. Michala
Balka (tel.: 724 511 147).

PĚSTOUNSKÁ PÉČE TROCHU JINAK
Pěstounská péče na dobu přechodnou se ustanovuje v případech, kdy rodiče, nebo další osoby zodpovědné za výchovu, nejsou schopni řádně pečovat o své dítě a je potřeba krátkodobě rozhodnout ve věci péče o dítě, aby
mělo zajištěnou řádnou výchovu a byly uspokojeny jeho potřeby.
Od 1. července 2006 vstoupila
v platnost novela Zákona o sociálně
právní pomoci dětem, ve které je přesněji popsána možnost umístit dítě do
pěstounské péče na přechodnou dobu.
Po celou dobu tato možnost nebyla zákonně uplatňována. Dne 7. listopadu
2012 poslanecká sněmovna přijala novelu zákona č. 359/1999 Sb. o sociál-

ně-právní ochraně dětí, která podporuje pěstounskou péči na přechodnou
dobu.
Pěstounská péče na dobu přechodnou vzniká na základě usnesení příslušného soudu o předběžném opatření, přičemž mezi pěstouny a dětmi
nevznikají vztahy jako mezi rodiči
a dětmi. Pěstouni na dobu přechodnou
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jsou oprávněni dítě vychovávat a pečovat o něj, a to do doby dalšího
správního, popř. soudního rozhodnutí
a nejsou jeho zákonnými zástupci. Při
rozhodování příslušného soudu o vydání předběžného opatření, nejsou
pěstouni přítomni jednání, ale před podáním takového návrhu, pracovníci
odboru sociální pomoci a ochrany dětí
(OSPOD) kontaktují pěstouny a vyžádají si jejich stanovisko. Rodiče jsou
účastníky soudního řízení o svěření dítěte do pěstounské péče na dobu přechodnou, a tedy znají jméno a adresu
pěstounů, kterým bylo dítě svěřeno,
a mohou žádat o kontakt s dítětem, přičemž pěstoun na dobu přechodnou by
tento kontakt měl umožnit.
Rodiny, které se pro tuto formu pěstounské péče rozhodly, jsou na ni nejprve připravovány a školeny. Mezi pěstouny na přechodnou dobu a orgánem
OSPOD existuje dohoda o typu a délce
péče o dítě. Jedná se o péči v rozsahu
maximálně jednoho roku, ale v praxi
jde i o kratší lhůty. V okamžiku, kdy se
situace dětí vyjasní, náhradní rodina
jim ve spolupráci s OSPOD a odborníkem pomůže vrátit se domů nebo přejít
do trvalé adoptivní rodiny nebo do
dlouhodobé pěstounské péče.
Vhodnými pěstouny na přechodnou
dobu jsou lidé, kteří:
• jsou dospělí, zralí a s dobrými předpoklady a schopnostmi pro péči o děti,
pro výchovu a rodičovství, které již
uskutečnili ve vlastní rodině, mají již
své rodičovské potřeby naplněné, vychovali svoje vlastní děti, které jsou již
odrostlé, a mají zájem být přechodnými
pěstouny

• mají dostatečné materiální a sociální zázemí, aby se mohli o děti bezpečně starat u sebe doma
• jsou dobře informovaní a vzdělaní
pro poskytování pěstounské péče na
přechodnou dobu
• jsou připraveni kdykoliv a okamžitě
přijmout dítě do péče
• rozumějí tomu, proč je pro děti potřebná pouze krátkodobá péče, dokážou ji správně poskytovat a následně
se i vzdát přiděleného dítěte
• chápou důležitost udržování kontaktu mezi dětmi a jejich biologickou rodinou, podporují pozitivní vztahy a setkávání
Pěstouni ve spolupráci s OSPOD
a odborným pracovníkem pozitivně
a aktivně pomáhají dítěti s návratem
do původní rodiny nebo adoptivní rodiny, pokud se tak stane.
Měli by mít k dispozici odborného
pracovníka, který jim pomáhá zvládat
obtížné situace a pomáhá podle potřeby i dítěti.
Podle Ministerstva práce zákon zavádí pěstounům nárok na služby, které
je budou podporovat a doprovázet při
péči o děti. Jedná se o služby poradenské, odlehčovací a nárok na odměnu. Odměna je vyplácena v rámci dávek státní sociální podpory příslušnou
pobočkou úřadu práce formou Dávek
pěstounské péče, které mohou být vypláceny až ve výši 24 tisíc korun, viz
http://portal.mpsv.cz/soc/dpp.
Podrobnější informace najdeme na
http://www.rpp.cz;
http://natama.cz
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13147/
PPPD.pdf
Petra Kornienková
Dotazy je možné zasílat na adresu:
petra.kornienkova@seznam.cz
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Charita

STŘÍPKY ZE SPOLUPRÁCE S PRAKTIKY
V autobuse potkávám našeho oblíbeného pana doktora. Už mnoho let
nás pravidelně zásobuje klienty. Probrali jsme počasí, rodinnou a zdravotní
situaci. Pan doktor se chystá vystoupit
několik stanic před poliklinikou. Divím
se, kam jede. Věnuje mi rozpačitý pohled a zamumlá, že jde píchnout injekci
do žíly jedné ze svých pacientek
a zkontrolovat ji. Jakoby mimochodem
dodá, že tam dochází každé ráno a večer. Divím se, proč paní nepošle do
nemocnice. „Ona je to taková složitá
povaha, ta dáma. Kdybych ji poslal do
špitálu, tak tam z trucu prostě umře
a to já nemohu dopustit. Mějte se hezky.“ Vystupuje z autobusu a rázným
krokem mi mizí z dohledu.
Při příjmu nových klientů, starších
manželů jsme zjistili, že je déle než tři
roky nenavštívil praktický lékař. Manželé bydlí v posledním patře bez výtahu
a již mnoho let nevyšli ven z bytu. Jejich praktická lékařka na návštěvy nechodí a léky manželům vyzvedávají děti a vnoučata. Už po pár návštěvách je
nám jasné, že medikace nereflektuje
stávající zdravotní stav manželů, a tak
voláme paní doktorce. Dovolali jsme se
do ordinace, kde se střídají čtyři lékaři.
Nejdříve si nás přehazovali jako horký
brambor a žádný se k manželům neznal. Nakonec jedna z lékařek potvrdila, že kartu četla. Vysvětlujeme jí situaci a prosíme, aby k manželům zašla na
návštěvu a zkontrolovala jejich zdravotní stav. To paní doktorka odmítla.
Nabízeli jsme, že ji na návštěvu odvezeme, půjdeme s ní a zase ji zavezeme
zpět. I tak paní doktorka naši prosbu
odmítá. Nakonec souhlasí pouze s tím,

že napíše recept dle našich doporučení
a léky předepíše v tekuté formě, aby se
lépe polykaly. Domlouváme, že recepty
vyzvedne druhý den před polednem
náš pečovatel cestou na návštěvu.

Zdravotní sestřička měří pacientce tlak
Na druhý den volá náš pečovatel,
že v ordinaci žádný recept připravený
není. Paní doktorka, se kterou vše bylo
domluveno, dnes neordinuje. Bude tam
až další den. Při druhém pokusu pečovatel opět hlásí, že recept v ordinaci
není připravený. Znovu vyjednáváme
s paní doktorkou, ta nakonec recept
vypíše. Pečovatel s ním běží do lékárny, vyzvedává léky a odnáší je manželům. Až z bytu obou manželů znovu volá k nám do kanceláře: „Paní šéfová,
neříkala jste, že ty léky mají být v kapkách? Vždyť jsem u toho byl, když jste
s paní doktorkou telefonovala. Můžete
mi tedy vysvětlit, proč jsou to samé
tablety a kapsle?!“
S některými lékaři je spolupráce výborná, s jinými je to komplikovanější.
Přeji vám všem hezký červen.
Eva Černá
Kontakt: 272 941 972; 737 322 569;
e-mail: charita.chodov@email.cz
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PLÁNUJEME
2. 6. – titulární slavnost kostela
P. Marie Královny míru. Poutní mši sv.
v 10 hod. celebruje P. Kamil Vrzal. Následuje zahradní slavnost farnosti
v areálu CMŠ Studánka. Prosíme
o pomoc s jejím zajištěním. Hlaste se
Haně Stehlíkové mobil: 603 194 450.
8. 6. – kurz pro zpěváky žalmů se
uskuteční v sobotu od 9.00 hod. Předchozí účast na prvním kurzu není podmínkou!
9. 6. – otevřené setkání pražských
skupinek hnutí Modlitby matek od
15.30 v našem kostele.
16. 6. – farní akademie: P. Mgr.
MUDr. Jiří Korda: K čemu a pro koho je
psychiatrie? Základní informace nejen
pro věřící.
22. 6. – kněžské svěcení jáhna Jana
Primuse v 10.00 hod. v katedrále
Sv. Víta.

24. 6. – primiční mše svatá Jana Primuse a po ní primiční veselice.
28.–30. 6. – modlitební triduum hnutí
modlitby matek.
28. 7.–10. 8. – Chaloupky 2013 budou
opět v tradičním termínu v Kosové hoře
u Sedlčan. Ještě jsou volná místa.
23. 9. – budou v naší farnosti zahájeny
další kurzy alfa.
Příprava na biřmování bude zahájena
ve 2. polovině září. Udělení svátosti biřmování v naší farnosti se předpokládá
na slavnost seslání Ducha Svatého
v roce 2014.
16.–25. 11. – poutní duchovní cesta
do Izraele pro naši farnost, kterou doprovodí P. Jiří Korda
30.11. – adventní duchovní obnova.
Povede ji Mons. Aleš Opatrný

Antičtí teologové říkávali, že duše je něco jako plachetnice a Duch svatý je vanutí, které posunuje loďku vpřed. Impulzy a podněty tohoto vanutí jsou dary Ducha svatého. Bez Jeho podnětu, bez Jeho milosti nejdeme vpřed. Duch svatý nás
uvádí do tajemství živého Boha a chrání nás před nebezpečím církve uzavřené do
svého ohrazení. Podněcuje nás, abychom otevírali brány, hlásali a dosvědčovali
dobrý život evangelia a abychom sdíleli radost víry, setkání s Kristem. Duch svatý
je duší misijního poslání.
Duch Přímluvce, Utěšitel dává odvahu ubírat se cestami světa a šířit evangelium! Duch svatý nám umožňuje vidět obzor a vede nás na existenciální periferie
hlásat život Ježíše Krista.
Papež František o Letnicích 2013
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