
ČÍSLO 11 – LISTOPAD 2013 

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 

 

KRÁSNÝ LISTOPAD 
 

 Wabi Daněk ve své skladbě Píseň, 
co mě učil listopad, pěje ódu na neodo-
latelnou krásu předposledního měsíce 
roku. Zpočátku mi to přišlo zvláštní, 
protože copak je nějaký ještě nehos-

tinnější měsíc než listopad? Prosinec 
zachrání Vánoce a teplá fronta, v lednu 
nebo v únoru může člověk jet alespoň 
na hory, ale teď? Brzy jsem si však 
musel přiznat, že i já nacházím v tomto 

čase určité zalíbení, přesně, 
jak to zpívá Wabi: klid zvou-
cí ke ztišení, vítr, zlaté listí, 
z velké části již chřestící pod 
nohama. Ještě bych přidal 
hejna mnou milovaných ha-
vranů. Tito důstojní tvorové 
každoročně vystřídají ope-
řence, kteří před zimou ule-
těli na jih. Atmosféru pak 
dokresluje vůně, nebo pach, 
jak se to vezme, špatně spa-
lovaného uhlí. Prostě „du-
šičkové počasí“. Ano, dušič-
kové s nazdobenými hroby, 
červenými kalíšky svíček 
plápolajících ještě dlouho do 
noci. Čas nejen vzpomínek, 
ale i modliteb a jakési těžko 
popsatelné slavnostnosti. Tu 
podtrhuje už samotný začá-
tek měsíce – Slavnost 
Všech svatých. Čas veliké 
naděje, radosti a očekávání, 
že snad jednou i my a naši 
blízcí budeme mít v tento 
den svátek.  

  + P. Jiří Korda 
Podzim na hřbitově v Příbrami 
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VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
 Výročí posvěcení kostela P. Marie 
Královny míru letos oslavíme v neděli 
10. listopadu.  
 Hlavní mši svatou v 10 hodin bude 
celebrovat P. Jan Primus. Ke slavnost-
ní atmosféře přispěje i náš lhotecký 
sbor, který bude zpívat Missu brevis 

Zdeňka Fibicha.  
 Odpoledne od 16.30 hodin proběh-
ne ještě farní akademie s tématem: 
Obnova Mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí, hostem bude 
ak. sochař Jan Bradna. 
 

 

VELKÝ ÚKLID PŘED POSVÍCENÍM 
 Jako každoročně bezprostředně před posvícením, tedy v sobotu 9. listopadu 
od 8.30, budeme uklízet kostel a zahradu. Prosíme, rezervujete si čas a přijďte 
v hojném počtu. Práce bude dost pro ženy i pro muže!  
 

            
Tak nějak by měla vypadat změna po úklidu kostela (Jizerní Vtelno, foto Jan Šilhavý) 

 

ODPUSTKY PRO ZESNULÉ 
 

 Plnomocné odpustky pro duše ze-
mřelých můžeme získat prvních osm 
listopadových dnů. Podmínkou jsou 
známé úkony:  přijetí svátosti smíření, 
Eucharistie a modlitba na úmysl Svaté-
ho otce. Dále je třeba se na hřbitově 
pomodlit za zemřelé.  
 Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. 
je možné tyto odpustky získat návště-
vou kostela spojenou s Modlitbou Páně 
a Vy-znáním víry. Předpokladem je, že 
pokřtěný katolík, který je ve stavu mi-
losti má úmysl odpustek získat a nemá 
sebemenší zalíbení v hříchu. Svátost 

smíření stačí přijmout v několikaden-
ním rozmezí. Na jejím základě je mož-
né získat více odpustků, avšak pro 
každý odpustek zvlášť je nutné při-
jmout Svátost oltářní a pomodlit se 
předepsanou modlitbu. Za jeden den je 
možné získat jen jeden plnomocný od-
pustek. 
 Ti, kdo ze závažného důvodu ne-
mohou navštívit hřbitov v uvedených 
dnech, mohou získat plnomocné od-
pustky při zbožné návštěvě hřbitova už 
od 25. října.  
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K R Á T C E 
 
● Svátost křtu přijaly 5.10. Michaela 
Veronika Lukáš Matějičná, Natálie Petr 
Hana Matějičná a Stella Simona Niplo-
vá. 
● Rozloučení v úzkém rodinném kruhu 
s paní Anežkou Doležalovou se usku-
tečnilo v našem kostele 24. 10.  
● V pátek 1. 11. o Slavnosti Všech 
svatých budou mše svaté podle ob-
vyklého pátečního rozvrhu, v sobotu 
2. 11. bude navíc mše svatá ráno 
v 8.00 a pak jako obvykle v 17 hod.  

● Setkání nejen muzikantů farnosti 
u příležitosti svátku sv. Cecílie se usku-
teční po večerní mši sv. 28. 11. 
● Adventní duchovní obnovu 30.11. 
povede Mons. Aleš Opatrný 
● Upozorňujeme, že vzhledem k poutní 
duchovní cestě do Izraele 16.–25. 11., 
kterou bude doprovázet P. Jiří Korda, 
je uzávěrka prosincového Věstníku 
již 9. 11. 

 

TVOJA PRÍTOMNOSŤ NÁM STAČÍ 
 

 Je to takové trochu zvláštní. Nejdřív 
jsme připravili říjnové chvály a až více 
než týden po nich, jsme se sešli, aby-
chom řešili kam dál vést tato setkání. 
 Nabízí se, abychom rozmýšleli, co 
je naším cílem, po čem toužíme. Aby-
chom si (stejně jako to dělají sportovní 
kluby na začátku nové sezóny) ujasnili 
své ambice. A mně se v ten moment 
vybavila velmi krátká písnička mojí ob-
líbené křesťanské kapely ze Slovenska 
– je to opravdu krátká píseň, celý její 
text zní: „Tvoja prítomnosť nám stačí, 
Tvoja prítomnosť nám stačí.“ Uvědomil 
jsem si, že to je ambicí čtvrtečních ve-
čerů chval. Netoužíme po ničem jiném, 
než po Boží přítomnosti.  
 O Mojžíšovi, velkém proroku víme, 
že nebyl zrovna velký řečník (srov. 
Exodus 4,10), prostě asi nebyl podle 
lidských měřítek zrovna nadaný, ale je-
diné a nejpodstatnější, co ho dispono-
valo, aby vyvedl Izraelity z otroctví do 
svobody, byl fakt, že Hospodin byl 
s ním (Ex 3,12). Stejně tak můžeme 
číst v evangeliích, co se dělo na mís-

tech, kde Ježíš přebýval. Tam kde byl 
On, kde byla Boží přítomnost, tam byli 
uzdravováni nemocní, mrtví vstávali 
z hrobů a chudým se zvěstovalo evan-
gelium. Dál v Novém zákoně je popsá-
no, co se dělo, když sestoupil na první 
křesťany Duch svatý, co se dělo, když 
Duch svatý byl mezi nimi přítomný – 
obracely se tisíce lidí, chromí tancovali 
a zakládaly se nové křesťanské obce. 
Dále Pavel píše, že kde je Duch, tam je 
svoboda, že ovocem Ducha je láska, 
radost, pokoj,…(Galatským 5,22) atd.  
 Proto naší ambicí není nic složitěj-
šího, než přebývat v Boží přítomnosti, 
chválit ho za to, jak je dobrý a nechat 
ho, ať působí v našich životech, jak On 
sám bude chtít. A k tomu všemu vás 
srdečně zveme. Vždyť on slíbil, že kde 
jsou dva nebo tři v jeho jménu, tam On 
bude přítomný. 
 Chvály se konají vždy 1. čtvrtek 
v měsíci, mše je od 18.30, chvály od 
19.10. V listopadu se sejdeme ve čtvr-
tek 7. 11., jste opravdu srdečně zváni. 

Tomáš Sixta a spol. 
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FARNÍ PLES V ROCE 2014 
Do konání oblíbeného farního plesu zbývají sice více než tři měsíce, ale 
mnozí se na něj začínáme těšit a organizace plesu je již v plném proudu. 
 

 Všichni, kdo se rádi pobavíte ve 
společnosti přátel, tancem či jen pří-
jemným posezením, můžete si rezer-
vovat termín konání farního plesu v pá-
tek 24. ledna 2014. Ples bude opět 
„barevný“, nejspíš si budete pamatovat, 
že byla na posledním plese pro další 
rok vylosována barva fialová. Plánuje-
me opět tombolu s oblíbenými oblože-
nými mísami, předtančení i půlnoční 
překvapení. Pro velký 
úspěch opět připravujeme 
výuku jednoho izraelského 
tance, který si také společ-
ně zatančíme.  
 Minulý ples skončil s vý-
znamnou finanční ztrátou. 
S novým provozovatelem 
bude pronájem sálu ještě 
dražší, takže je nutné upra-
vit výši vstupného. Přichá-
zíme s malou novinkou: 
oproti minulým rokům bude možné si 
koupit sponzorskou vstupenku v ceně 
500 korun. Vycházíme z předpokladu, 
že někteří farníci by mohli být ochotni 
a schopni podpořit ples mírně nad rá-
mec základního vstupného. Předpo-
kládáme, že díky nim bude možné na-
výšit základní vstupné jen o malou 
částku. Sponzorské vstupné bude plně 
dobrovolné. Symbolickou odměnou za 
každou sponzorskou vstupenku bude 
pět lístků do tomboly zdarma. Věříme, 
že pět šťastných lístků.  
 Základní plné vstupné a snížené 
vstupné pro studenty a důchodce bude 
tedy za 250/150 Kč, před plesem na 
místě za 300/200 Kč. Doufáme, že jste 

z této zprávy „nezfialověli“ a že vám 
nadále „fialoví“ pouze váš šatník. Po-
kud chceme zachovat alespoň takovou 
úroveň plesu, na jakou jsme z minulých 
let zvyklí, nemáme jinou možnost, ne-
boť ples by neměl končit s velkými 
ztrátami.  
 Dále bychom chtěli oznámit, že hle-
dáme brigádníka/brigádnici na zajištění 
obsluhy v šatně. Jelikož je nutné zajistit 

přítomnost v šatně po ce-
lou dobu plesu, bude za tu-
to službu vyplacena fi-
nanční odměna. Pokud 
byste měli zájem, ozvěte 
se nám. Po minulém plese 
se také objevila připomínka 
na oživení tomboly, což ale 
není možné bez zvýšení 
vstupného či sehnání spon-
zora ochotného věnovat 
významnější cenu do tom-

boly. Pokud byste tedy někdo měl ná-
pad na oživení tomboly spolu 
s kontaktem na ochotného sponzora, 
rovněž nám dejte vědět, budeme za 
vaši iniciativu velmi rádi. 
 Vstupenky na ples budou k dispozi-
ci před Vánoci v rámci adventního pro-
deje duchovní literatury a po Novém 
roce po každé mši svaté v sále 
sv. Václava či v sakristii u pana faráře. 
 Za organizátory 

Petr a Lenka Pollákovi 
 
775 314 605, 775 314 612 
pollak@fel.cvut.cz  
lenka.pollakova@gmail.com 

Foto z plesu 2012 Jakub Šerých 
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ZAJÍMAVOST Z ARCHIVU 
 

 
 

 Nedělní odpolední svěcení sochy 
Panny Marie ve Lhotce v Praze XV. 
Stalo se velkou manifestací vroucí úcty 
katolického lidu pražského ke Královně 
Míru. Tento kraj Prahy, kde bude státi 
příští nový kostel, zasvěcený Panně 
Marii Královně Míru, spatřil po prvé 
průvod tak jedinečný počtem účastníků 
a vřelých ctitelů Matky Boží. 
 Největší procesí ubíralo se od Ka-
čerova. Na tisíc poutníků za zpěvu ma-
riánských písní došlo do Lhotky, kam 
předcházel průvod 200 osob z Masary-
kových domovů se svým duchovním 
správcem. Tam shromáždily se i ostat-
ní průvody: z Podolí, vedený profeso-
rem Obrem, z Kunratic, Modřan atd., 
dále delegace Svazu katol. žen a dívek 
a delegace Orla z Prahy s prapory, ka-
toličtí skauti, zástupci lidového radnič-
ního klubu, náměstek pražského primá-
tora, děkan Msgre Tylínek, místní 
městský rada Bureš, dr. Polanský, řed. 

Filip a četní jiní činitelé a přátelé pro-
jektu novostavby kostela v této odlehlé, 
misijní čtvrti Velké Prahy. 
 Po přenesení mariánské sošky ze 
sousední prozatímní kaple na polní ol-
tář na kostelním staveništi promluvil 
k poutníkům světitel vsdp. kanovník 
Msgre Bohumil Stašek, čest. předseda 
Kostelního.spolku ve Lhotce, o význa-
mu slavnosti. 
 Vzpomněl závěrečného pouťového 
údobí kolem svátku Narození Panny 
Marie, jež shromáždilo tu pražské 
poutníky, aby uctili Tu, Jejíž původní 
socha vznášela se po staletí nad Sta-
roměstským náměstím, kde kráčely 
těžkými kroky naše dějiny, pod níž tak 
často ozývaly se modlitby: Pokoj a mír 
naší zemi. Pokoj a mír! Jak vzácný to 
dar od Boha! Prosí o něj svatý Otec, 
pracují pro něj diplomati, usiluje o něj 
mezinárodní konference mládeže, de-
legáti v Bruselu. Není však pokoje 
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v lidské společnosti. Na všech stranách 
válečné rozbroje, krveprolévání, ob-
čanské války – celý svět se proměnil 
v jediný obrovsky arsenál. 
 Proč není pokoje, po němž všichni 
toužíme? Není jej a nebude, dokud ne-
bude spravedlnosti! Není spravedlnosti, 
protože přestal platiti zákon Boží. Člo-
věk odstranil mír z rodiny, z výchovy 
mládeže, vypudil zákon Boží ze života 
hospodářského... Svět podobá se sudu 
prachu, nad nímž mává několik lidí po-
chodněmi... Jaká pomoc? Neznáme ji-
né a voláme z tohoto mírového shro-
máždění: Marná práce, marné snažení, 
dokud nevrátíte lid a národy zase 
k Bohu! 
 Původní socha tohoto obrazu Pan-
ny Marie byla postavena na poděková-
ní za mír po válce třicetileté na Staro-
městském náměstí. Tam konaly se 
každoročně pouti a. modlitby. Pamatu-
jeme se na poslední pobožnost za vál-
ky, kdy kolem sochy P. Marie shro-
máždily se tisíce Pražanů, aby prosily 
o mír. Horda poštvaných lidí sochu 
strhla a zničila, a horda musila býti. 
poštvána, aby jednala. 
 Ležela na dlažbě. Tehdy plakali 
i muži. A přísahali jsme, že tuto potupu 
s Matky Boží sejmeme a napravíme. 
Trosky sochy uloženy do městského 
lapidaria. Tam ležely celá léta, až přišel 
pan Tůma, jednatel zdejšího Kostelní-
ho spolku, a vybral si tuto sochu, 
a žádnou jinou, pro zdejší příští. kostel. 
Mistr Benda, syn známého katolického 
pracovníka, vytvořil podle zbylých tro-
sek model, kopii věrnou, že každý, kdo 
ji spatřil, zvolal: Ano, to je ona! Ano, to 
je Ona, Matka naše, Matka celého ná-
roda, Královna Nebe, Královna Míru! 

Na smír Jejího potupení chceme, aby 
celý národ byl vždy ctitelem Panny Ma-
rie, aby se stal národem mariánským! 
Jako Poláci vložili do litanie prosbu: 
»Královno Polska, oroduj za nás!« – 
chceme i my se modliti: »Královna čes-
koslovenská, královno české vlasti, 
oroduj za nás!« 
 Na tři tisíce ctitelů mariánských na-
slouchalo dojatě slovům vdp. kanovní-
ka, který potom posvětil sochu P. Marie 
za asistence vdp. děkana Msgre Tylín-
ka a duchovenstva pražských a okol-
ních farnosti. Po loretánské litanii byla 
přenesena ve slavnostním průvodu 
Nejsvětější Svátost oltářní z prozatímní 
kaple na polní oltář a po sv. požehnání 
se soškou Panny Marie doprovozena 
a uložena opět v kapli, načež následo-
vala recitace básně »My přísaháme« 
od Františka Xaveria Dvořáka. 
 Po církevní slavnosti učinil projev 
děkan Msgre Tylínek, náměstek primá-
tora hlavního města Prahy. Poukázal 
na prapory, dosud městem uchované, 
pod kterými bojovalo pražské student-
stvo proti nepříteli v čele s Jiřím Pla-
chým. Vzpomněl historických postav 
z dějin pražských starostů, marián-
ských sodálů. I my musíme dobýt Pra-
hy, ne z kasáren, ale z chrámů! Paříž 
postavila po válce osmdesát kostelů, 
my stavíme teprve čtvrtý. Musíme proto 
pokračovat. 
 Slavnost byla pak zakončena pa-
pežskou a státní hymnou a chorálem 
svatováclavským. Slavnost utkví neza-
pomenutelně v paměti všech účastníků 
a přinese požehnané ovoce. 

 Z farního archivu vybrala  
        Eva Kocmanová 
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – LISTOPAD 2013 
PÁTEK   1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
  9.00 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
  8.00 Mše svatá 
16.15 Mariánské večeřadlo  
17.00 Mše svatá 
17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti 
  

NEDĚLE   3.11. 31. NEDĚLĚ  V  MEZIDOBÍ 
  8.00, 10.00, 18.30 Mše svatá 
  

PONDĚLÍ   4.11. Sv. Karla Boromejského 
  8.00  Mše svatá 
19.00 Kurz Alfa  
20.00 Setkání mužů a otců 
  

ÚTERÝ   5.11.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA   6.11.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých (od 6. třídy ZŠ) 
20.00 Zasedání PRF 
  

ČTVRTEK  7.11.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
17.00 Příprava na biřmování 
18.30 Mše svatá 
19.10 Modlitba chval 
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PÁTEK   8.11.  
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA   9.11. Posvěcení Lateránské baziliky 
 Alfa – víkend 
  8.30 Velký úklid kostela a zahrady 
17.00 Mše svatá  
17.45 Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj 
  
NEDĚLE  10.11. SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU  
 Alfa – víkend 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá – celebruje P. Jan Primus 

16.30 Farní akademie: akad. sochař Jan Bradna: „Obnova mari-
ánského sloupu na Staroměstském náměstí“  

18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ   11.11. Sv. Martin 
  8.00 Mše svatá 
  
ÚTERÝ   12.11. Sv. Josafat 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA   13.11. Sv. Anežky České 
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 „Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (asi od 14 let)  
  
ČTVRTEK  14.11.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
17.00 Příprava na biřmování 
19.00 Společenství mládeže 
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PÁTEK   15.11.  
  9.00 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  16.11.  
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE  17.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00, 10.00, 18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   18.11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 
  8.00 Mše svatá 
19.00 Kurz Alfa  
20.00 Setkání mužů a otců 
  

ÚTERÝ   19.11.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá  
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA  20.11.   
  8.00 Mše svatá  
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých (od 6. třídy ZŠ) 
  

ČTVRTEK  21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
17.00 Příprava na biřmování  
19.00 Společenství mládeže 
  

PÁTEK   22.11. Sv. Cecílie 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  23.11.  
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  24.11. SLAVNOST  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE 
  8.00, 10.00, 18.30 Mše svatá  
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PONDĚLÍ  25.11.  
  8.00 Mše svatá 
18.00 Kurz Alfa  
  

ÚTERÝ   26.11.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  27.11.  
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45-20.15 „Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (asi od 14 let) 
  

ČTVRTEK  28.11.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
17.00 Příprava na biřmování 
18.30 Mše svatá s chrámovým sborem 
po mši sv. Přátelské posezení nejen muzikantů naší farnosti 
19.00 Společenství mládeže 
  

PÁTEK   29.11.  
  9.00 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.30–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  30.11. Sv. Ondřeje 
9.00–12.30 Adventní duchovní obnova s P. Aleš Opatrný 
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE  1.12. 1. NEDĚLE  ADVENTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti 

16.30 Farní akademie: PhDr. Ivana Davidová „Bezdomovectví – 
aneb mají lidé bez domova jiné potřeby?“ 

18.30 Mše svatá  
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena. 

V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat. 
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SVĚT NENÍ BEZPEČNÝ 
 

Nový ročník Farní akademie – 2013–2014 – zahajoval dne 6. října přednáš-
kou pan JUDr. Cyril Svoboda na téma: „Svět není bezpečný. Co nás ohrožu-
je? O zahraniční politice, Evropě a jejích obavách z budoucnosti“.  
 

 Nelze pochybovat o tom, že jistě 
není v naší republice mnoho tak eru-
dovaných a zkušených politiků, jako je 
JUDr. Svoboda, svého času i náš mi-
nistr zahraničí, kteří by mohli tak fun-
dovaně a s širokým rozhledem promlu-
vit na uvedené téma, navíc ještě i ze 
zorného úhlu pohledu křesťana. Před-
náška byla jasně motivována snahou 
ukázat, že téma má řadu aspektů histo-
rických, celoevropských a do značné 
míry přesahuje i hranice Evropy jako 
celku. V současné době se jako aktu-
ální jeví dění na Středním východě, dá-
le invaze zchudlých obyvatel – muslimů 
některých arabských i afrických zemí 
do Evropy, problémy s jejich zařazením 
do kulturního povědomí Evropy atd. 
 Historicky vzato, Evropa byla v po-
sledních stoletích již několikrát před 
volbou „jak dál?“, jak zajistit, aby se 
neopakovaly např. napoleonské války, 
které pustošily Evropu a kdy se tehdej-
ším mocnostem Rakousku, Prusku 
a  Rusku, dlouho nedařilo Napoleona 
porazit – vlastně až s přispěním Anglie. 
Na Vídeňském kongresu roku 1804 
v rámci ponapoleonského uspořádání 
Evropy byla ustavena tzv. Svatá alian-
ce (Rusko, Prusko, Rakousko) a byla 
deklarována jednota Evropy s cílem již 
nikdy nepřipustit něco podobného. 
Ovšem, do roku 1914, kdy vypukla 
I. světová válka, Evropa zažila sedm-
náct místních válečných konfliktů – 
i  v roce 1914 se předpokládalo, že na 
Vánoce budou vojáci zase doma. Po-
dobné snahy nezabránily ani 2. světo-

vé válce (Versailleská smlouva, Malá 
dohoda apod.) a po dvaceti letech míru 
vypuklo nové běsnění. Za příčinu se-
lhání těchto úmluv a deklarací považu-
je JUDr. Svoboda ten fakt, že se vždy 
jednalo o dohodu mezi suverénními 
státy, sice založenou na dobrých 
úmyslech, nicméně s nadřazením vlas-
tních zájmů, s důrazem na „vlastní pí-
seček“ a navíc s krátkozrakostí v hod-
nocení vývoje v Německu, Itálii 
a event. i v Rusku.  
 To, že Evropa, kromě balkánských 
zemí, žije již více než 65 let bez váleč-
ného konfliktu, je nutno připsat jejímu 
sjednocení, ke kterému dal impulz 
v roce 1950 Schumanův plán (Schu-
man byl francouzský ministr zahraničí) 
cílený na francouzsko-německou spo-
lupráci v rámci těžby uhlí a výroby oce-
li. Základní teze tohoto plánu však vy-
pracoval Jean Monet. Plán byl zve-
řejněn 9. května 1950 a prakticky téhož 
dne jej tehdejší kancléř BRD Konrád 
Adenauer uvítal a přijal. Tím se v pod-
statě likvidoval dlouhodobý zdroj napětí 
v Evropě tradičně existující mezi Fran-
cií a Německem, neboť oba státy si 
tímto podaly ruce k usmíření. Postupně 
od roku 1952 se pak konstituovala Ev-
ropská unie, která nyní spojuje 
28 evropských států. Není bez zajíma-
vosti, že hlavními aktéry založení spo-
jenectví mezi Francií a Německem, ná-
sledně i EU, byli křesťané – katolíci. 
 To, co nás ohrožuje, vícekrát zdů-
raznil JUDr. Svoboda, není Evropská 
unie – jak lze slyšet zvláště od někte-
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rých lídrů malých politických stran sna-
žících se získat „body“ v předvolebních 
kláních – ale spíše naše nedůslednost 
a vrtkavost při dodržování předem da-
ných slibů, naše národní kverulantství 
(viz např. dohadování okolo Lisabon-
ské smlouvy). Je třeba ovšem přiznat, 
že ani druhá strana není bez chyb, jak 
např. dokládají bezpředmětné obavy 
Německa a Rakouska z „polských in-
stalatérů“ při projednávání volného po-
hybu pracovních sil v rámci EU. Avšak 
to, co nás skutečně ohrožuje, i celou 
Evropu, je radikalizace militantních sil v 
řadě islámských zemí i výše zmíněná 
invaze jejich zchudlých obyvatel do Ev-
ropy (v roce 2050 se očekává, že v Ev-
ropě bude asi 40 milionů muslimů) a z 
toho vyvíjející se riziko střetu světa se-
kulárního se světem islámu. Znepoko-

juje nás také situace katolíků v Sýrii, 
eventuálně i v Egyptě, kteří jsou islám-
skými radikály v podstatě denně ohro-
žováni doslova na životě. Je nutno při-
znat, že si nikdo neví rady, jak 
s islámským radikalizmem „bojovat“, 
i když se týká pouze přibližně 10 % 
muslimů. Je ovšem evidentní, že je 
třeba jednat především s těmi „umírně-
nými“ a připustit i určité ústupky z naší 
strany.  
 Na závěr této velmi zajímavé před-
nášky proběhla diskuse, v rámci které 
JUDr. Svoboda zodpovídal řadu dotazů 
týkajících se např. vstupu Turecka do 
EU, vstupu ČR do Eurozóny, vztahu 
čínského vedení k islámu aj. 

Karel Štamberg 
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 JAK NÁM MŮŽETE POMOCI? 
 

 Největším problémem naší Charity 
je finanční zajištění prvních tří měsíců 
každého kalendářního roku. Stejné 
problémy mají i ostatní neziskové or-
ganizace. Většinu roku je situace stabi-
lizovaná, protože od dubna každý mě-
síc přijdou finanční prostředky z dotace 
nebo grantu, a tak se nám daří hospo-
dařit s vyrovnaným rozpočtem. Měli 
bychom takto vyjít až do konce roku, 
ale momentálně nemáme žádnou fi-
nanční rezervu pro první tři měsíce 
roku 2014. 

 
 Naše Charita nyní zaměstnává 
29 zaměstnanců. Náklady na mzdy 
včetně odvodů se měsíčně pohybují 
okolo 460.000 Kč, provozní náklady 
jsou asi 50.000 Kč. Přitom příjmy z 
prodeje služeb se pohybují okolo 250–
300.000 Kč měsíčně. Nemůžeme zvý-
šit ceny za služby, protože ty jsou dány 
vyhláškami MZČR a MPSV. Každý 
měsíc nám v rozpočtu chybí cca 200–
300.000 Kč, které musím sehnat já. Do 
začátku roku 2014 nám chybí finanční 
prostředky k dofinancování prvních tří 
měsíců. Poslední roky klesají příjmy z 
darů fyzických osob.  
 Jak nám můžete pomoci? Můžete 
věnovat finanční dar – převodem na 

náš účet 7450400257/0100. Dar může-
te také přinést přímo do naší kancelá-
ře. Není potřeba dávat obrovské sumy, 
pokud přispěje hodně lidí, stačí i rela-
tivně malé částky. Můžete ale pomoci 
i tím, že nás doporučíte lidem, kteří dar 
dát mohou, nebo dáte kontakt a zpro-
středkujete spojení. Můžete také dát 
dar věcný nebo přispět na konkrétní 
věc – koupit zdravotnický materiál nebo 
pomůcky, zaplatit kupon MHD, věnovat 
kancelářské potřeby. Můžete nám také 
zprostředkovat služby – například tisk 
propagačních materiálů a výroční zprá-
vy apod.  
 Co můžeme udělat my pro své dár-
ce? Dar charitě je možné odečíst ze 
základu daně, potvrzení vám ráda vy-
stavím. Můžeme uvádět vaše jméno 
nebo logo firmy na všech propagačních 
materiálech a webových stránkách. 
Zaměstnanci z legrace říkají, že jsou 
ochotni chodit po klientech v tričkách 
nebo  čepičkách s nápisem, „na moji 
mzdu přispívá firma ta a ta“. Můžeme 
vystavit darovací smlouvu i smlouvu 
o reklamě. Jsme kreativní a připravení 
jednat i o různých alternativách nabíd-
ky pro dárce nebo sponzory. 
 Nevýhoda naší práce je v tom, že je 
tichá a nenápadná. Není příliš vidět, 
a proto naše Charita není pro donátory 
příliš lákavá. Proto děkuji všem dár-
cům, kteří se rozhodli nás v minulosti 
podpořit. Myslete na nás i letos, proto-
že bez vaší pomoci bychom nemohli 
dál pracovat a sloužit potřebným. 
 Přeji vám požehnaný listopad. 

                Eva Černá 
Kontakt: 272 941 972; 737 322 569; 

e-mail: charita.chodov@email.cz 

Práce je fyzicky i finančně náročná 
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ZASVĚCENÍ P. MARII FATIMSKÉ 
 

Ve výroční den posledního zjevení Matky Boží ve Fatimě, 13. října, byla na 
svatopetrském náměstí vystavena mariánská soška přivezená z Fatimy.  
Papež František před ní svěřil celé lidstvo pod ochranu Panny Marie.  
 

 Před časem jsme zažili sílu společ-
né modlitby s papežem Františkem za 
mír v Sýrii. Media sice mluví o vynikají-
cích schopnostech ruských a americ-
kých diplomatů, ale duchovní dopad 
postu a modliteb za mír ze 7. září se 
nedá pominout.  
 Další událostí velikého duchovního 
dopadu se stalo zasvěcení světa Ne-
poskvrněnému srdci Panny Marie. 
P. Maria provází papeže Františka od 
počátku pontifikátu. Byl zvolený právě 
13. března ve výroční den Fatimského 
zjevení. Požádal lisabonského patriar-
chu, aby P. Marii zasvětil jeho pontifi-
kát. Mariině přímluvě svěřil také Světo-
vé dny mládeže v Riu de Janeiru. 
Jednou z posledních iniciativ Roku víry 
se stalo zasvěcení celého světa. 
 Soška Panny Marie Fatimské do-
konce na dva dny opustila portugalské 
poutní místo, aby se stala symbolem 
Dne mariánské úcty. V minulosti opus-
tila Fatimu již dvakrát, a to za pontifiká-
tu Jana Pavla II. Poprvé 24. března 
1984, kdy také Jan Pavel II. zasvětil 
svět Neposkvrněnému srdci Panny Ma-
rie, a podruhé 8. října 2000, kdy Jan 
Pavel II. zasvětil Nejsvětější Matce Bo-
ží nastupující tisíciletí. 
 Za posledních sedmdesát let se 
jedná už o třetí zasvěcení světa Nepo-
skvrněnému srdci Panny Marie. Mnozí 
se domnívají, že zasvěcení učiněné 
Janem Pavlem II. napomohlo ke 
zhroucení sovětského komunismu. 
Sestra Lucie, vizionářka z Fatimy, se 
v jednom rozhovoru vyjádřila, že za-

svěcení světa vykonané v roce 1942 
Piem XII. pomohlo ukončit druhou svě-
tovou válku. Co se asi stane tentokrát? 
 Papež František před aktem zasvě-
cení v homilii nabídl k zamyšlení tři bo-
dy: 1. Bůh nás překvapuje, 2. Bůh nás 
žádá o věrnost, 3. Bůh je naše síla 
a mimo jiné řekl: „Maria přisvědčila Bo-
hu a toto její přitakání otřáslo jejím pro-
stým životem v Nazaretu. Nebylo však 
jediné, ba dokonce bylo pouze prvním 
z mnoha přitakání, která svým srdcem 
učinila ve chvílích radosti, ale i bolesti, 
a tato přitakání vyvrcholila pod křížem. 
Pomyslete na to, kam až sahá Mariina 
věrnost Bohu: nazírá svého jediného 
Syna na kříži. Věrná žena, stojící na 
nohou, zdrcená v nitru, ale věrná a sil-
ná. 
 A já se ptám: jsem křesťanem „pře-
rušovaně“ anebo vždycky? Kultura 
provizorního a relativního vstupuje také 
do života víry. Bůh nás žádá, abychom 
byli věrní každý den ve všedních skut-
cích a dodává, že i když my nejsme 
věrní, On je vždycky věrný a svým mi-
losrdenstvím nám neúnavně nabízí ru-
ku, aby nás pozvedl, povzbudil k po-
kračování v cestě, k návratu k Němu 
a k vyznání naší slabosti, aby nám da-
roval svou sílu. A toto je definitivní ces-
ta: stále s Pánem i ve svých slabostech 
a také ve svých hříších. Nikdy však ne-
vstupujme na cestu provizoria. Ta zabí-
jí. Víra je definitivní věrnost, jako ta Ma-
riina.“        Jana Šilhavá 

Plné znění promluvy ze dne 13.10. na 
www.radiovaticana.cz
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
Od 1. listopadu můžeme v našem kostele shlédnout prodejní výstavu obrazů 
malířů Miloslava a Petra Vokounových. 
 

 
 

 

VÝZVA FARNÍKŮM Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí 
i další. Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěvky posílejte 
na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.           (red.) 
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PLÁNUJEME 
 

6. 11.–6. 12. – Podzimní škola pro 
dospělé. Budeme pokračovat v doku-
mentech II. vatikánského koncilu. 
1. 12. – Farní akademie v 16:30. PhDr. 
Ivana Davidová, sociální kurátorka 
ÚMČ Praha 12: „Bezdomovectví - aneb 
mají lidé bez domova jiné potřeby?“ 
8. 12. – pouť na Vyšehrad s prohlíd-
kou chrámu sv. Petra  
12. 12. – koncert Modrého klíče 
18. 12. – Sopran koncert Jany Štěrbové 

27. 4. 2014 – první sv. přijímání 
23. 5. – Noc kostelů 
25. 5. – přátelské setkání s biřmujícím 
biskupem otcem Karlem Herbstem na 
arcibiskupství od 17 h. 
1. 6. –  biřmování v našem kostele  
7. 6. –  pouť, Titulární slavnost 
8. 6. –  Zahradní slavnost farnosti  
Pastorační rada farnosti se sejde 
6. listopadu  a  4. prosince. 

 
 

VDĚČNOST UZDRAVUJE 
 Spoustu dobrých věcí v životě považujeme za samozřejmost. Když jsme zdra-
ví, je to normální. Když se k nám někdo chová hezky, plní svoje úkoly, ze kterých 
máme prospěch, nezištně nám pomůže, co je na tom zvláštního? Tak to přece má 
být. Proč bychom tomu měli věnovat zvláštní pozornost? Jako bychom na to měli 
nějaký automatický nárok. 
 Poděkovat a pochválit znamená uznat, že službu druhého nevnímáme jako 
samozřejmost, že si vážíme úsilí, které musel vynaložit, aby překonal sobectví 
a  pohodlnost. Ukazuje to, že jsme si dobrých věcí všimli, že si jich vážíme. Pro 
druhé je projevená vděčnost obrovským zdrojem motivace pokračovat v láskyplné 
službě. 
 Bůh od nás motivaci nepotřebuje, On sobectví překonávat nemusí. Vděčnost 
Bohu a modlitba chvály jsou lékem na naši nevšímavost k dobrým darům života 
a přehnanou citlivost na sebemenší nedostatek. Posilují naši důvěru v jeho dobro-
tu a naplňují nás radostí. 
                Pavel Semela (www.vira.cz) 
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