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Láska, odpouštění a Boží milosrdenství 
ať nás provází v novém roce 2017
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Chtěl bych spolu s Pavlem poděkovat, jako 
on děkoval za Korinťany, tak já za vás. Svědectví 
o Kristu je opravdu znovu a znovu mezi vámi po-
tvrzováno a to mnohými obráceními. Ale to není 
konec, to je začátek. Naše povolání do společen-
ství s Kristem je příslib i úkol zároveň. Ten, kdo nás 
spojuje, je Kristus, a činí z nás zároveň společen-
ství. A ve své velké důvěře v nás nám Bůh daro-
val nádherný šperk, šanci či jak chcete, kterým je 
KCMT, ale bez vaší aktivní účasti by bylo k ničemu. 
V tomto roce nás čeká velká radost, protože osla-
víme deset let posvěcení Komunitního centra dnes 
už svaté Matky Terezy.

Na počátku, pokud vím, nebyla stavba jednodu-
chá, když se proti stavbě ozývaly hlasy ať už opráv-
něné či neoprávněné a to volá po našem odpuš-
tění, smíření a opuštění roztržek. A to je úkol kaž-
dého, koho se to týká. Já například se musím učit 
žehnat spolu s panem správcem Václavem šlendri-
ánským dělníkům, když na nás vybafne nějaký de-
set let starý kostlivec. Ale to nevadí je to pozem-
ský život a ten se odehrává v reálných souřadni-
cích a ne v nebi. Proto také vyzývám každého, kdo 
o něčem takovém ví, aby začal žehnat naší farnos-
ti, začal žehnat těm, kdo něco vyvedli, a konec 
konců celému Jižnímu Městu.

Dnes se množí svědectví o tom, jak se lidé ve far-
nosti setkávají s Kristem. Je opravdu velkou radostí 
to zahlédnout. Ať už je to skrze jednotlivé progra-
my, koncerty, Alfa Kurzy, Manželské večery, přípra-
vy na manželství, přednášky, náboženství pro děti, 
či obyčejná setkání mezi vámi. Je na vás nakolik 
těchto příležitostí využijete. Ostatní z jiných míst 
vám příležitosti často „závidí“.

No a budoucnost je na nás všech. Buďme věr-
ní ve svém povolání ke společenství s jeho Synem, 
které ale zároveň znamená překonat jakoukoli pře-
kážku mezi námi a vyjití k těm druhým. Znamená 
to dát prioritu pro svou rodinu, pro svoje děti, aby 
rostly dohromady a tvořily přátelské vztahy se sobě 
podobnými. Nejde o to vytvářet „Gheto“, ale žít 
uprostřed světa se zázemím dostatečně pevným, 
abychom neztráceli Kristovskou identitu a nabíze-
li ji dál. Svět je pro nás ohrožením jenom tenkrát, 
jsme-li z Krista vykořeněni. Zakořenění však není 
vnější tradice, zakořenění v Kristu je bytostné sání 
mízy z podstaty evangelia, na čemž pak může růst 
autentická tradice, která pak oslovuje.

Přeji všem do „nového roku“ tolik Božího po-
žehnání, v Kristu, bratřích a sestrách, že to již více 
nepůjde. P. Michael

ž i V O t  f a r n O s t i

30.11.
setkání

s P. leo maasburgem

blízkým spolupracovníkem

sv. mAtky terezy

„Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; on vás 
obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi 
potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. 
On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 
Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi 
sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“ (1 Korintským 1,4)

Povolal nás do společenství 
se svým Synem

Posvěcení
Komunitního centra Matky Terezy

26. května 2007

„Kostel sám by zde byl k ničemu, 
kdybyste zde nebyli vy, kteří sami jste 

chrámem Božím, a kteří z něj činíte 
živou stavbu, nezapomínejte na to.“

Kardinál Miloslav Vlk
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Milí přátelé, 
Vstupujeme do nového roku, který bude 
pro naši farnost výjimečný tím, že na 
konci května oslavíme 10. výročí posvěce-
ní našeho Komunitního centra. 

Během prosince stejně jako v letech před-
chozích nabízela naše farnost jihoměstským 
základním školám program „Proč křesťané slaví 
vánoce“, kterého se zúčastnilo 8 tříd. Přípravy 
a realizace programu se ochotně zhostily dámy 
z naší farnosti – paní Blanka Pitřincová, Tereza 
Plačková, Lýdie Murínová, Hana Belošovičová  
a Vlasta Hamalová, za což bych jim chtěla 
velmi poděkovat. Základním školám jsme také 
nabídli představení „Setkání před Betlémem“ 
v podání divadla Vítka Marčíka. Na toto před-
stavení přišlo 240 dětí. Pro svoji školní besíd-
ku nebo vánoční koncert si sál KCMT před 
Vánocemi vybralo 6 základních škol. 

V lednu otevíráme další 2 dopolední kurzy cvi-
čení Pilates a průběžně se můžete kdykoliv přidat 
i ke zdravotnímu protahovacímu cvičení. Pokud 
vás před plesovou sezonou láká možnost se zdo-
konalit v tanci, můžete využít tanečních kurzů 
pro dospělé ve 4 různých úrovních, které pořádá 
každé pondělí a úterý v sále KCMT Taneční škola 
Astra. Kurzy budou zahájeny 9. a 10. ledna. 

Novinkou v programu KCMT budou odpo-
lední divadelní představení jednoho herce, které 
vždy 1x měsíčně bude pořádat Klub aktivní-
ho stáří. Cyklus je nazván „Velké ženy českého 
národního obrození“ a v lednu bude věnován 
Boženě Němcové. 

Do 8. ledna si můžete prohlédnout výsta-
vu papírových Betlémů, které pro naše koste-
ly průběžně sestavuje pan Petr Kleňha. V polo-
vině ledna vám nabídneme zajímavou výstavu 
představující Nadaci Cesta 121, která pomáhá 
stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi.

Přeji vám, vašim rodinám i blízkým pokojný 
a požehnaný nový rok.

Karina Juráková, ředitelka KCMT

Zprávy
z KCMT

Občas se na silnici setkáváme s autem, na kte-
rém je vzadu nalepené písmeno „Z“, které 
hlásá, že za volantem je začátečník. V podob-
né roli je každý z nás, i my jsme začáteční-
ci – vždyť začínáme nový rok. Ale nový začá-
tek, to pro nás není nic nového. Jak často jsme 
v životě museli znovu začít novým způsobem.

Sám jsem musel v poslední době zvládnout zdra-
votní problémy, a teď opět přicházejí další. Je to 
náročné na psychiku, znovu začít bojovat, překo-
návat potíže, vydat se na cestu, abych nebyl jenom 
závislý na druhých. Trpělivost, vytrvalost a sílu vůle 
mít stále před očima. Ale také tu největší jistotu, že 
Ježíš je s námi. Vždyť on nám to slíbil. 

„Já jsem s vámi po všechny dny, až do sko-
nání světa.“ A to je přece úžasný slib, úžasná 
naděje, v každé náročné situaci našeho života. 
A tak si také položme důležitou otázku, jaké má 
být naše novoroční předsevzetí?

Má vůbec význam nějaké předsevzetí? Vždyť 
určitě přijdou nezdary, neúspěchy. Není moudřej-
ší si nedávat žádná předsevzetí? 

Kdesi jsem četl moudrou myšlenku: „Kdo pře-
stane stále znovu začínat, ten začne se vším 
přestávat.“

Předsevzetí, aby bylo účinné, musí být pře-
devším konkrétní. Všeobecné vůbec nic neře-
ší. Určitě nám nepomůže umíněnost: chci se 
polepšit! K tomu je potřeba hodně silné vůle. 
Rozumnější je přesně si určit v čem a jak. Je 

z p r á V y  z  k C m ts l O V O  r e D a k C e  /  z a m y š l e n í

SLOVO ReDAKCe

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
během vánočních svátků jsem mohla poslou-
chat rozhovor s Anselmem Grünem, moc se mi 
líbily myšlenky, které tam zazněly:

„Vánoce pro mě znamenají, že Bůh s námi 
začíná znovu. Že nejsme zajatci vlastní minu-
losti. Že Bůh sestupuje k nám, pak i my by-
chom měli mít odvahu sestoupit do reality 
sebe samých a všechno v sobě, i veškerý vnitř-
ní chaos, nechat prosvítit světlem Vánoc. A jen 
pokud nechám tímto světlem Vánoc prosvětlit 
své stinné stránky, mohu pak také po Vánocích 
nést světlo do světa. Pokud jsem se usmířil sám 
se sebou, mohu mír a pokoj přinášet ostatním. 
Přebývat v domě lásky pro mě znamená, že dů-
věřuji v to, že ve mně, v základech mé duše, ale 
i v duši mých bratrů a sester, je láska. Jestliže 
vidím dobro v jejich duši, mohu je také milovat, 
dobře s nimi vycházet. Srdce ovšem nebývá na-
plněno jen láskou, ale i strachem a smutkem. 
Zde je pro mě důležité, právě v době Vánoc, 
abych do těchto úzkostí, do těchto smutků ne-
chal sestoupit Kristovu lásku, která je postup-
ně promění. Neměl bych mít obavy ze strachu 
a smutku, ale mít důvěru, že světlo a Ježíšova 
láska dokáže tyto chmury proměnit.“

I když je už po Vánocích, můžeme každý den 
obnovovat tuto důvěru v Jeho lásku, blízkost. 
Každý den se můžeme nechávat proměňovat 
a prosvěcovat Jeho světlem. Nebojme se Ho 
v novém roce zvát do svých chmur, zmatků 
a strachů. Nechat se uzdravovat a pak přinášet 
pokoj a mír lidem kolem nás, kteří to tak potře-
bují a neznají zdroj této milosti.

To vám za redakci přeje Katka

to,jako když máš vyplet záhon. Nepomůže říkat: 
vypleju plevel. Musíš se dívat po jednotlivých bod-
lácích. Tvé předsevzetí musí být také pozitivní – 
kladné. Ne, co nebudeš dělat špatného, ale jak 
to budeš dělat dobře. Třetí zásada platí: Udělej 
si předsevzetí – jen jedno – abys je mohl dobře 
hlídat. Při ranní modlitbě si je připomenout, při 
večerní zkontrolovat. Kdo si udělá předsevzetí víc, 
brzo mu dojde elán a odpadne, nevydrží.

Dále: Tvé předsevzetí ať je proveditelné. Jeden 
muž si velkoryse umiňoval: „Zahrnu svou ženu 
pozorností“ – a nebylo z toho vůbec nic. Líp by 
byl udělal, kdyby si řekl: „Raději se třikrát kousnu 
do jazyka, než promluvím, když žena začne něco 
dělat, říkat, co mi jde na nervy.“ Pátá rada zní: Ať 
je tvé předsevzetí rozumné. Musíš si dobře ujas-
nit a zdůvodnit, proč právě v tomto se chceš cvi-
čit, proč ti to stojí za námahu. Proč tě to motivuje, 
hýbe tvou myslí. A poslední rada: Ať je tvé předse-
vzetí radostné. Aby sis nehrál na mučedníka, když 
ti to půjde ztuha. Bez humoru to nejde, humor je 
šťáva úspěchu. A tak nic nedejme na posměšné 
anekdoty o novoročních předsevzetích, nic nedbe-
jme na minulé nezdary a novoroční předsevze-
tí si udělejme. Třeba i během ledna. Předsevzetí 
jedno, zcela konkrétní, kladné, proveditelné, 
rozumově zdůvodněné a radostné. Vůle má 
dvě fáze, tu rozhodovací a tu realizační. Proto se 
dobře rozhodni, aby realizace byla úspěšná. Ale 
také si připrav nějaký symbol, který ti bude připo-
mínat tvé rozhodnutí.

Už před půl tisíciletím napsal Tomáš Kempenský: 
„Duchovní pokrok člověka se řídí podle před-
sevzetí. Jestli upadá znovu do chyb i ten, kdo 
se hodně snaží, jak bude dopadat ten, kdo 
se nesnaží o nic? Kdyby ses zbavil jen jedi-
né chyby ročně, byl by z tebe brzo znameni-
tý člověk.“

Všichni jsme Z – začátečníci nového roku. Každý 
z nás má svá trápení, své bolesti, své předsta-
vy a plány. Každý z nás chodí v jiných botách než 
ten druhý. Nikdo z nás není dokonalý, každý máme 
nějakou vadu chůze, nějaký návyk. To mějme na 
paměti, abychom neposuzovali svoje bližní podle 
jejich chyb, ale podle úsilí, s jakým se svými chy-
bami bojují.

Nový rok je před námi, a tak začněme, s chutí 
a s elánem, aby ten náš život byl opravdu Bohu milý.

Váš jáhen Pavel Urban

„Ježíš chce tebe
a ne tvoji práci.“
V lednu 1950 Matka Tereza 
má asi 10 spolusester. Píše pravidla 
kongregace, kterou by chtěla založit. 
Arcibiskup její plán posílá do Říma. 
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CESTA 121

C e s t a  1 2 1  –  r O z H O V O r

Cesta 121 vznikla před osmi lety 
a vytkla si za cíl pomáhat stárnou-
cím kněžím a kněžím v nouzi. Po-
hled pod pokličku této charitativní 
organizace poodhaluje jeden z je-
jích zakladatelů, Antonín Randa.

Co bylo podnětem vzniku vaší organizace?
V době svého působení v Katolickém týdeníku jsem 

často jezdil po farnostech a někdy se nestačil divit, 
v jakých podmínkách kněží žijí. Zvlášť pro ty starší se 
fary občas stávaly doslova vězením. Když se chtěli po-
dívat na zahradu nebo se potřebovali dostat k lékaři, 
museli žádat někoho, kdo by je snesl ze schodů, pří-
padně si na schodiště sedli a sesouvali se dolů. Vzpo-
mínám na kněze, kterému postel dokonce podpíra-
ly cihly. Přitom to nebyl žádný asociál, který by si libo-
val v přehnané chudobě. Jen ho zaskočilo stáří a nebyl 
s tím schopen bez pomoci druhých nic udělat.

Proto vznikla Cesta 121?
Byl to jeden z důvodů. Než Cesta 121 vznikla, zdá-

lo se, že jedinou perspektivou pro nemocné kněze jsou 
kněžské domovy. Ale řada kněží nevyžadovala stálou 
péči, jen se hůře pohybovali a hlavně ze všeho nejvíc 
toužili zůstat doma. Nechtěl jsem jen stát a hořekovat, 
že se s tím nedá nic dělat a ať je farář rád, že má aspoň 
možnost kvalitní péče v kněžském domově. Proto vzni-
kl nápad založit Cestu 121. Také biskupové tuto myš-
lenku uvítali a s biskupstvími často spolupracujeme.

A další důvod vzniku Cesty 121?
Ne vždy byl kněz v nouzi kvůli tomu, že měl zdravot-

ní problémy. Stávalo se mi, že mě při návštěvě farnosti 
zdravila usměvavá tvář faráře vítající „vzácnou návště-

vu z Katolického týdeníku,“ ale když jsme si pak poví-
dali o samotě a kněz zjistil, že nejsem žádný papaláš, 
začal hovořit o strastech, které zjevně neměl komu ji-
nému sdělit. Uvědomil jsem si, že i v živých farnostech 
může kněz zažívat pocity osamělosti a vydělení. Pokud 
se takový stav prohlubuje, mívá to neblahé následky, 
které se odráží v pastorační práci, mezilidských vzta-
zích, kněz se začne uzavírat a únikové cesty bývají zlé.

Takže Cesta 121 nenabízí jen materiální pomoc?
Snažíme se být kněžím oporou ve všech životních 

situacích. Zachováváme přitom absolutní diskrétnost, 
protože důvěra je něco, co se buduje dlouho a po-
kud bychom byť jen v jediném případě selhali, moh-
la by být nenávratně poškozena. Pokud však pan fa-
rář souhlasí s tím, že můžeme o poskytnuté pomo-
ci veřejně hovořit, děláme to, protože máme závaz-
ky k našim příznivcům, kteří činnost Cesty 121 finanč-
ně podporují. Mají právo vědět, jak s jejich prostřed-
ky hospodaříme.

Mohl byste jmenovat konkrétní druhy pomoci, 
které nejčastěji nabízíte?

Instalujeme schodišťové sedačky, nabízíme schodo-
lezy, polohovací lůžka, SOS náramky pro přivolání po-
moci, přispíváme na operace, léky, financujeme rekon-
strukce koupelen a dalších částí far, aby byly bezbarié-
rové. Problémy bývají s topením, staří kněží musí občas 
tahat těžké kbelíky s uhlím, v místnostech mají zimu, 
i v těchto případech pomáháme. V neposlední řadě na-
bízíme příspěvky na péči, pokud kněz potřebuje ošetřo-
vatelskou asistenci a sám se o sebe nepostará, finanč-
ně ho podporujeme. Tento příspěvek pak kněz používá 
jako poděkování osobám, které o něj pečují a nemusí 
si připadat trapně, že jen přijímá pomoc a nic za ni ne-
dává. Je to psychologicky důležitý moment.

Jak mohou lidé vaší službě pomoci?
Předně tím, že nás upozorní na kněze, který by po-

moc potřeboval. Samotní kněží se obvykle ostýcha-
jí o ni říct. Celý život byli zvyklí dávat a není snad-
né být najednou v roli někoho, kdo má něco přijímat. 
Jsme vděčni i za sebemenší finanční příspěvek, pro-
tože i když někdo pošle pár korun, sejdou-li se pe-
níze od dárců dohromady, dá se pomáhat skutečně 
účinně. A pokud by někdo chtěl ve svém okolí rozdat 
naše složenky, velmi rádi je zašleme. Psát lze na adre-
su Cesta 121, Londýnská 44, 120 00, Praha 2, email 
randa@cesta121.cz nebo využít telefon 736 500 704. 
Více informací o Cestě 121 naleznete na Facebooku 
nebo www.cesta121.cz.  (red)

Kněží se mohou
na Cestu 121 spolehnout

ž i V O t  f a r n O s t i

26. 11.
jarmark

3. 12.

"
dobroden“
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zprávičky
 z Farní charity

Můj mobilní telefon začal opět vyzvánět, ze slu-
chátka se ozval mužský hlas. Pan Jindřich se 

odvolával na jméno jednoho ze zaměstnanců na-
šeho ústředí, který mu údajně doporučil naši Farní 
charitu. Domácí péče, která se o pána v posledních 
letech starala, má personální problémy. Zdravot-
ní sestra, která ho měla na starosti, dala výpověď 
a oni za ni neměli náhradu. Ke konci listopadu pro-
to péči ukončili. Pan Jindřich velice prosil, že péči 
nutně potřebuje. Bydlí ovšem na opačném konci 
Prahy, tedy v místech, kde naše Charita služby ne-
poskytuje. Sliboval hory doly. Požadoval dlouhodo-
bou asistenci, aby se nám vyplatilo tam asistenta 
poslat. Nabízel, že zaplatí cestu. Nakonec jsme se 
dohodli, že se za ním vypraví náš sociální pracovník 
Ondřej. Ten zhodnotí situaci, abychom mohli ná-
sledně doporučit nějakou pomoc nebo službu.

V domluvený den se Ondřej vypravil na opačný 
konec hlavního města, aby navštívil pana Jindřicha. 
Zastavil před pěknou vilkou. Po zazvonění mu přišla 
otevřít žena středního věku, která se nepředstavila, 
pouze si ho s nedůvěrou prohlédla. Hned ve dveřích 
Ondrovi nařídila, aby se zul a pokračoval do domku 
v ponožkách. Všichni naši pracovníci sebou nosí ná-
vleky na jedno použití. Sociální pracovník je vytáhl 
a chtěl si je navléct přes boty. Paní domu to ale roz-
hodně odmítla s odůvodněním, že by návleky moh-
ly prasknout a z jeho bot by se do vilky mohla do-
stat špína. Ondřej tedy rezignoval a boty si zul. Do-
stal další příkaz, že má sundat ze zad batoh a nést 
ho před sebou přitisknutý k břichu, aby náhodou 
něco ve vile neshodil a nerozbil. Opatrně se potom 
vydali po schodech do prvního patra.

Uprostřed velké místnosti ležel pan Jindřich, kte-
rému je kolem čtyřiceti, ale díky svému onemocně-
ní je trvale upoutaný na lůžko. Sociální pracovník si 
chtěl odložit batoh, aby se s ním mohl pozdravit. 
Oba obyvatelé domku na něj začali křičet, aby ba-
toh neodkládal a držel ho před sebou. Mohl by prý 
něco poškodit nebo rozbít. Ondřej tedy zůstal stát 
před lůžkem, batoh držel před sebou a připadal si 
opravdu zvláštně. Nikdo mu nenabídl místo k seze-
ní nebo něco k pití. S podobným přístupem se moc 
často nepotkáváme.

Sociální pracovník na nic nečekal a začal zjišťo-
vat, co pan Jindřich vlastně potřebuje. Byl znovu pře-
kvapen. Pán ho nenechal domluvit a hned se začal 
vyptávat, od kdy pečovatelky začnou chodit. Nepři-
pustil možnost, že bychom mu službu na opačném 
konci Prahy nemohli nabídnout. Naopak hned za-
čal na Ondřeje chrlit požadavky. Kdy mají pečova-
telky do služby přijít a v kolik hodin mohou nejdříve 
končit. O náplni práce se odmítl bavit s odůvodně-
ním, že přeci budou dělat to, co jim řeknou. Hlavně 
se pan Jindřich zajímal, jestli nezaměstnáváme cizin-
ky, Slovenky nebo Rómky. To by prý nesnesl. Do své-
ho domku pustí jedině Češku. Pan Jindřich požado-
val, a to cituji: „Štíhlou bělošku české národnosti“. 
Ondřej stál po celou dobu monologu pana Jindřicha 
před lůžkem a batoh si tisknul k hrudi. Poslední po-
žadavek ale už byl moc i na jeho téměř bezbřehou tr-
pělivost. Nevydržel a rázně panu Jindřichovi vysvětlil, 
že jeho požadavky nemůžeme naplnit. Nabídl mu, 
že by ho mohl navštěvovat náš pečovatel Petr, kte-
rý bydlí nedaleko. To se ale se zlou potázal. Pan Jin-
dřich se rozčílil a začal na něj křičet. Vyhrožoval, že 
má kontakty až „na nebesích“ a pokud mu okamži-
tě nevyhovíme, budeme se divit. Ondřej mu vysvě-
til, že bydlí mimo oblast naší působnosti, potřebuje 
osobní asistenci, kterou my poskytujeme pouze seni-
orům a požaduje štíhlou pečovatelku, kterých se na-
jde pomálu. Byli bychom ochotni ho nějakým způso-
bem podpořit, ale ne za těchto podmínek. S tím se 
Ondřej rozloučil a seběhl po schodech do předsíně, 
kde popadl své boty a vyběhl z domku na ulici bos. 
Rozčílené výhrůžky pana Jindřicha slyšel až na ulici. 

Z auta mi potom pan kolega celý vyděšený telefo-
noval, aby se uklidnil a podělil o zážitek. Čekali jsme, 
kdy se na nás „z nebes“ snesou hromy a blesky, ale 
nic se nestalo. Občas na pana Jindřicha myslím. Ráda 
bych věděla, jestli našel službu, kterou hledal.

Tříkrálová sbírka letos probíhá 
v termínu od 2. do 9. ledna 2017, 
přijímejte koledníky s trpělivos-
tí, prosím. Arcibiskupství pražské 
srdečně zve na Tříkrálovou boho-

službu slova, koledníkům požehná kardinál Dominik 
Duka v kostele sv. Tomáše v Praze 1 v pátek 6. 1. 
2017 od 15.00 hodin, tříkrálový průvod s velblou-
dy vyjde od kostela v 15.30, jeho cesta povede přes 
Karlův most na Staroměstské náměstí.

Přeji Vám požehnaný rok 2017
Eva Černá

C H a r i t a a D V e n t n í  k O n C e r t

17.12.
kateřina kosová
dopr. kapela virtuózky

adventní koncert

u sv. matky terezy

Alfréd Strejček

Kateřina Kosová
a kapela Virtuózky
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Kašpar
Kašpar, skláněje se nad svými mapami, přemýš-
lel, kterou cestou by se měli dát. V tom si na něco 
vzpomněl.
Kristýno, kde zase jsi!?
Už běžím, Kašpárku.
Neříkej mi Kašpárku, víš, že to nesnáším!
To já bych byla ráda, kdybys mi říkal Kristýnko.
To bys mě nesměla tak zlobit. Kde mám ten nový 
brokátový plášť? Koupila jsi ho vůbec?
Ten měla koupit Klára. A nač vlastně potřebuješ na 
cesty brokátový plášť? To ti nestačí ten starý vlněný?
Ty si asi neuvědomuješ, kam jedeme. Někde se na-
rodil nový král. Hvězdy říkají velký král. A takový král 
se nenarodí někde ve chlévě, ale v královském paláci. 
Tam se přece nemůžu producírovat jen tak v nějakém 
ošuntělém plášti. A kde je vlastně Klára?
Šla koupit ten plášť.
A Karolína? Šla s ní.
Vždyť měla připravit jídlo na cestu.
Však právě, šla ho koupit.
Pro pána krále! Za tři hodiny máme odjíždět a ony 
jdou teprve nakupovat. A co máš vlastně za úkol ty?
Já mám připravit nějaké dárky.
Dárky? Snad královský dar, ne?
Myslím, že pro takové mimino bude nejlepší fl aška 
s dudlíkem a pár chrastítek.
Hele, nech si ty legrácky, tady máš klíč od pokladni-
ce a koukej mazat. A dej si záležet, ať ten král vidí, že 
tady na východě nejsme žádní chudáci.

Člověk by myslel, že čím více žen, tím jednodušší 
život, a ono je to spíš naopak. Už aby uzákonili tu 
monogamii.
Kašpar mávl rukou a znovu se sklonil nad mapami.

Melichar
Melichar a Marta stojí nad hromadou věcí na cestu. 
Marta předčítá ze seznamu, Melichar kontroluje:
Máš kartáček? Mám.
Pastu? Mám.
Nůž, vidličku, lžíci? Počkej… mám!
Máš pyžamo? Mám.
Budík? Mám.
Mapu? Tu bere Kašpar.
Zápisník? Mám.
Tužku, pravítko, kružítko? Počkej… mám!
Sextant? Mám.
Co je to sextant? Mám.
Ptám se, co je to sextant.
Sextant je přenosný přístroj pro měření úhlové vzdá-
lenosti dvou nebeských těles nebo úhlu výšky ne-
beských těles nad horizontem. Používá se v naviga-
ci ke stanovení zeměpisné polohy podle hvězd či 
slunce.
Aha… Co je to úhlová vzdálenost, horizont a na-
vigace?
Až někdy jindy.
A k čemu vlastně potřebujete sextant?
Abychom toho nového krále našli. Víme o něm 
pouze podle té hvězdy, ta nás k němu dovede. Ale 

bez přesného měření bychom se mohli seknout klid-
ně o sto kilometrů.
A to se nemůžete na cestu zeptat?
Když my jaksi ještě nevíme, na co se ptát, ve které 
zemi se ten král narodí. Podle hvězdy víme jen to, že 
to bude někde na západě. A navíc, muž se na cestu 
neptá, muž cestu najde sám. Pokračujeme.
Máš košili? Mám.
Ponožky alespoň troje? Mám.
Kalhoty krátké i dlouhé? Počkej… mám!
Máš dar? Nemám!
Tak vezmi nějaké zlato, perly, drahokamy, to se na 
krá      lovském dvoře vždycky užije.
Když to mi připadá jako nošení dříví do mlýna. 
Vlastně do lesa. To mu přinese každý. Kašpar určitě. 
Chtělo by to něco originálního.
A co třeba myrhu? To je vzácná věc.
Myrhu? To myslíš tu mast na pomazávání mrtvých? 
Prosím tě, on se sotva narodil a ty už bys ho po-
hřbívala!
Tak kadidlo! To se na západě cení skoro víc než zlato.
To není špatný nápad.
No tak vidíš, kdybys mě neměl…
Tak bych si tě musel vymyslet. Pokračujeme, za dvě 
hodiny vyrážíme.
Talíř, hrnek, sklenici? Mám.
Vařič, pánev, poklici? Počkej… mám!
Vařečku? Mám.
Manželku? Počkej… jak to myslíš?
Že bych mohla jet s vámi. Třeba vařit.
No to já bych strašně rád, Martičko, ale cesta bude 
dlouhá a namáhavá. To si nemůžu vzít na svědomí. 
I kluci říkali, že manželky brát nebudou, tak bys tam 
byla sama, ani by sis neměla s kým popovídat. Ale 
slibuju, že na korunovaci tě určitě vezmu.
Hele, nech toho, já tomu rozumím. Chcete si prostě 
udělat pánskou jízdu. Pokračujeme.
Sandály? Mám.…

baltazar
Hele, Baltazare, chceš tu bílou košili s šedými prouž-
ky nebo tu šedou s bílými proužky.
Třeba obě, Barborko. Ale říkal jsem ti, ať mě neru-
šíš, nebo ten spis nenajdu a my nakonec dojedeme 
někam úplně jinam.
A co vlastně hledáš?
Jeden starý spis, kde se psalo o velikém králi, který se 
má narodit. Jsem si jist, že je to ten samý král, které-
ho ohlašuje ta hvězda. Psalo se tam, v kterém městě 

se to stane. Bylo to od nějakého proroka, ale jak se 
jen jmenoval… Malkiáš? Micheáš? Matyáš?
A nemám ti pomoct hledat?
Ne, dobal mi prosím ty věci, za hodinu máme sraz.
A podle té hvězdy to nenajdete?
No, já bych na ty Melicharovy přístroje moc nespo-
léhal, kdo ví, kdy je naposledy seřizoval. 
A co Kašparovy mapy?
Tak o těch raději ani nemluvím.
Tak se prostě na cestu zeptejte.
To jste celý vy, ženský. Všechno byste řešily slovama. 
K čemu máme hlavu?
A jaký dar máš pro toho nového krále?
Dar?
Přece nemůžeš jít na návštěvu bez daru. Zvláště na 
takovouhle návštěvu.
Hm… Co třeba zlato?
To přece nemáme.
Tak kadidlo?
To by se hodilo spíš pro nějakého kněze.
A máme vůbec něco, co by se hodilo pro krále?
Máme tam myrhu ještě po babičce, to je symbol ne-
smrtelnosti.
To by šlo… Co je to tady za tu hromadu?
To jsou tvoje věci na cestu.
Tohle přece náš osel neuveze.
Tak ti něco vezme Kašpar, ten bere slona, ne?
A ta druhá hromada?
To jsou moje věci.
Ty taky někam jedeš?
Jo. S vámi.
Podívej, Barborko, já bych tě moc rád vzal, ale nejde 
to. Kašpar s Melchou říkali, že je to pro ženy příliš 
nebezpečné, takže je prý nechají doma.
Já jsem si to myslela! Ale co, když už mám sbale-
no, podnikneme něco s Martou. A možná se přida-
jí i Kristýna, Karolína a Klára.

O několik týdnù později poblíž Betléma
Tohle až budeme vyprávět našim manželkám…
To nám nebudou věřit…
Škoda, že tu nejsou s námi…

Jak vidno, i tři mudrci před dvěma tisíci lety 
měli Advent dost rušný a s dárky si taky muse-
li lámat hlavu. Nicméně, jak se zdá, do Betléma 
došli a našli, co hledali.

A to přejeme i nám všem,
Jana a Honza Zindulkovi

Tři Mudrci
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1. 12. / Schůzka
Všechny jsme se sešly jako obvykle, i když ně-

které to stihly jen tak tak (můj případ). Za kos-
telem jsme si zahrály hru plankton-ryba-pták-o-
pice-člověk a pak jsme se šly ohřát do klubovny, 
kde jsme se rozdělily na 2 skupiny – na ty, co do-
dělávají věnce a na ty, co dělají Stezku a odborky. 
Potom jsme ještě diskutovaly nad vánoční besíd-
kou a když se kolem nás začala připravovat miku-
lášská, hrály jsme hru na postřeh. Po ní jsme se jen 
ve spěchu rozloučily a rozešly se. Tato schůzka byla 
sice jednoduchá, ale mně se i tak líbila! Drápek

Výprava do Nymburka
Já jsem přijela na výpravu o den později, ale stej-

ně jsem si to užila. Byly tam zábavné hry venku 
i uvnitř. Žabka, Mumie, Veverka a Markétka nacvi-
čovaly taneční představení, které nám pak také uká-
zaly. Myslím, že se jim to povedlo, a my ostatní jsme 
hrály v druhé místnosti Tury-Mury. Když se blížil čas 
jídla, jedna skupinka šla pomoct do kuchyně. Na 
konci této výpravy jsme uklidily klubovnu. Po úklidu 
jsme si nasadily batohy na záda, prošly městem na 
vlakové nádraží. A jely domů. Terka

5. 12. / Mikulášská
Nejdříve než Mikulášská začala, bylo třeba vše 

připravit a všechny upravit. Když, jako každý rok, 
Mikuláš s anděly a čerty sestoupili s kopce u kostela 
a vešel dovnitř, davy se nahrnuly a po krátkém pro-
slovu Mikuláše se děti začaly rozcházet na stanoviš-
tě. Někteří dobrovolníci byli na stanovištích a někte-
ří na podiu jako andělé. Na stanovištích bylo mnoho 
odlišných úkolů jako například skládání puzzle nebo 
podlézání pod stolem (ano, čtete správně, podlé-
zání pod stolem). Na pódiu zatím andělé rozdáva-
li dárky. Po skončení akce jsme se pomalu rozchá-
zely a v kuchyni nás ještě čekalo pohoštění. Letošní 
Mikulášská byla úplně nejlepší! Drápek

„Potáborák“ 
(sraz účastníků letního tábora KSK)

Tenhle potáborák byl skvělý! Měli jsme tam k jídlu 
to, co každý rok, ale to mi vůbec nevadí. Měli jsme 
párek, chleba, kečup či hořčici a k tomu na zapití 
perlivou vodu. Hráli jsme pantomimu, rozdělili jsme 
se na 3 skupinky, z každé jsme měli vždy vyslat jed-
noho zástupce, ten vylosoval věc, kterou bude před-
vádět a pak už jen vybrat co nejmenší čas, za který 
budeme předvádět. Třeba já jsem vylosovala brej-
le, nejdřív jsme dali 60 s, pak 30 s a já pak rovnou 
10 s, pak už jsme se hádali o čísla jako 1, 2, 3, skon-
čilo to na 1 a pak i pod jednu vteřinu. Řekla jsem si, 
že nejsem blázen, abych dávala pod jednu vteřinu. 
No nakonec vyhrála nějaká světluška. No a to nej-
lepší na konec – potáborový film. Táborový film byl 
báječný, snad nejlepší za všechny tábory, na kterých 
jsem kdy byla. Myslím si, že to bylo díky Goupročku. 
Potáborák se vedoucím moc povedl! Žabka

Ze života Vosy 
(ohlédnutí za činností oddílu pro kluky)

Prosincová víkendovka byla pojmuta tak nějak 
netradičně. Netradičně proto, že jsme přespáva-
li na dvou různých místech a pobývali celkem na 
čtyřech různých místech. Normálně se uspokojí-
me s místem jediným, ale proč ne... Musím však 

Co bylo ......... A Co bude?

podotknout, že tato skutečnost nebyla nikterak 
omezující. Navštívili jsme třeba velmi zajímavé mu-
zeum automobilky Škoda, kde jsme si prohlédli 
velmi mnoho historických exemplářů aut. Čekala tu 
na nás také velmi zajímavá výstava Český Betlém od 
autora Davida Černého. Ta se klukům (i vedoucím) 
dost líbila. Ostatně, jako celá výprava... Marek

Vosa obuje brusle
Na leden chystá Vosa krátkou bruslařskou průpra-

vu na kluzišti před Arkádami na Pankráci. K dispozi-
ci budou i nějaké brusle z našeho sportovního skladu 
v KCMT. Půjčovat se budou v pondělí 4.1. a ve středu 
9.1. od 16.30 hod. v lyžárně (garáž v KCMT).

12. 3. až 19. 3. 2017
„lyŽáK“ o jarních prázdninách
Zeptali jsme se hlavního vedoucího Honzy na pár 
věcí k lyžáku.

• Viděl jsem na účtu KSK Praha, že spousta lidí 
už lyžák zaplatilo, máš ještě nějaká volná místa?

Pár volných míst by se ještě našlo.

• Vím, že co se týká sportovního výcviku, čer-
páš vždy z nejaktuálnějších zdrojů v ČR i ve 
světě. Chystáš v tomto duchu nějakou prů-
pravu pro ostatní instruktory?

Ano, Honza Kněnický se v současnosti připra-
vuje na instruktorské zkoušky v lyžařské škole na 
Neklidu. Matouš s Kubou ve stejné lyžařské škole 
učili už mezi svátky. Praxí v profesionální škole 

nabírají cenné zkušenosti. Ve volných chvílích na 
svahu na nich i já zapracuju. Pro všechny dohroma-
dy máme na Neklidu zajištěný celovíkendový semi-
nář, kde nás proženou odborníci akreditovaní na 
výchovu cvičitelů, zapojení v mezinárodním sdru-
žení pro výuku lyžování – Interski.

• Máš nějakou zprávu i pro sportovce, kteří se 
těší na večerní program v chatě?

Letos máme zpracované lákavé téma. Bude to li-
teratura, ale nelekejte se, pokud vás stejnojmenný 
předmět ve škole nebavil, tady je zábava zaručena.

3. 2. / Jednodenní pololetky 
– jednodenní lyžování

Přihlášky a informace u Jardy. Pojede se na den 
do Krkonoš, autobusem vypraveným z Hájů od 
KCMT v 6.00. Snažíme se zajistit levnou dopravu, 
slevy na vleky, levný oběd a lyžařský výcvik nebo pe-
dagogický dozor pro děti za symbolickou cenu. co bude?

k s kk s k

n  Sněhová vločka, oddíl a tábor skautek
www.snehovavlocka.blanik.info, Lucka Skrčená,
tel.: 721 770 421 • l.skrcena@seznam.cz  
Sněhová vločka, vedoucí světlušek 
eliška Kosmáková, elzuska@spoluzaci.cz
Nicole Rážová, nicole.razova@gmail.com

n  VOSA, křesťanský sportovní oddíl 
sportovky@kskpraha.org
Matouš Jarolímek – vedoucí oddílu,
tel.: 736 755 233, matous.jarolimek@seznam.cz
Marek Fried, zástupce oddílového vedoucího, 
tel.: 731 280 241, marekfried@hotmail.com

n  lyžařský oddíl a lyžák o jarních prázdninách
12. 3. až 19. 3. 2017 
Honza Procházka, hlavní vedoucí, 
tel.: 608 228 730, hory@kskpraha.org

n  Jednodenní lyžák 3. 2., sklad sportovních
potřeb, Jarda Olšanský, tel.: 603256411 
jarda.olsansky@kskpraha.org

n  Dramatický kroužek a nácvik pašijí
eliška Brhlová: tel.: 606 561 611 
eliska.brhlova@seznam.cz

n  Vodácký oddíl a tábor: Vašek Olšanský,
tel.: 775521404, voda@kskpraha.org

KONTAKTy NA VEDOUCí AKTiViT

Předseda KSK Praha Jarda Olšanský 
tel.: 603 256 411 • jarda.olsansky@kskpraha.org

Z kroniky
         Sněhové vločky

co bylo

ODDíl SKAUTEK A SVěTlUšEK
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Toto je verš, kterým nás letos sv. Mikuláš 
pro   vázel, jemuž nás učil. Ano, ač to několik 
předchozích nedělí vypadalo, že děti o pří-
chod sv. Mikuláše nemají zájem (na otáz-
ku P.  Michala při ohláškách, jestli se těší na 
Mikuláše, se neozval skoro žádný z dět-
ských hlásků), sv. Mi  kuláš skutečně dorazil. 
Pochopitelně vzal s se  bou i početnou anděl-
skou družinu, aby mu s rozdáváním dárků po-
máhala. Nechybělo ani množství dalších dob-
rovolníků, bez kterých by se nadílka nemoh-
la uskutečnit.

Začnu ale pěkně od začátku. Když jsem se roz-
hodla, že se ujmu organizace této nemalé akce, 
bylo mi mnohé jasné, ale zároveň se objevovalo 
i mnoho otazníků. Bude se mnou někdo chtít spo-
lupracovat? Bude dostatek dobrovolníků na celý 
průběh? Seženu Mikuláše? Jak to udělat, aby vše 
proběhlo hladce – přišlo hodně lidí a nikdo neod-
cházel s prázdnou, smutný, či rozhořčený? Zvládnu 
to? Dokážeme vše zaplatit? Těmito a dalšími otáz-
kami jsem se zabývala vlastně už od jara, ale až 
v září došlo k činům.

Úzký mikulášský tým vzešel z výzvy, v níž jsem 
oslovila pár schopných jedinců, kteří měli již s na-
dílkou hodně společného i v minulosti. Nezklamali 
mě. Společně jsme se pustili do vymýšlení letoš-
ní koncepce, rozdělili si různé věci, co kdo bude 
mít na starosti, a vše začali připravovat. Jednou za 
měsíc jsme se vždy sešli, abychom vše utřídili a zjis-
tili, co je ještě potřeba. Každému z nich jsem za vše 
vděčná! Nicméně všichni jsme věděli, že při samot-
né akci je potřeba dobrovolníků mnohem více…

V osmi lidech bychom sice po třech hodinách 
dali dohromady balíčky, ale určitě bychom nestačili 

k vytvoření andělské atmosféry v „nebi“, zároveň 
bychom nedokázali obsloužit připravovaná sta-
noviště a ještě k tomu zkoordinovat tolik přícho-
zích lidí. Proto bych ráda i touto cestou poděkova-
la úplně všem, kteří malou, či velkou měrou přispěli 
ke klidnějším přípravám, zdárnému průběhu, k za-
plnění dobrovolnických žaludků, i bezvadnému 
úklidu po akci. Jen na balíčkování přišlo pomáhat 
asi 25 lidí, tedy za hodinu bylo hotovo. Celkově se 
na letošní nadílce podílelo zhruba 80 dobrovolní-
ků. Kromě stálých pomocníků KSK i KCMT, to byli 
i ti, kteří se přihlásili po výzvě v ohláškách. Přidala 
se i skupinka, jež se připravuje na biřmování, a děti 
ze Sněhové vločky a VOSy. Ne všichni předem vě-
děli, co všechno nadílka obnáší… A nesmím zapo-
menout ani na ty, kteří se průběžně přimlouvali za 
vydaření akce, těch jistě také nebylo málo.

Velkou Boží podporu jsem si uvědomila pár dní 
před nadílkou. V těch dnech jsem nejprve pocítila 
největší nejistotu. Bylo to ve chvíli, kdy domluvený 
„Mikuláš“ náhle onemocněl a vypadalo to, že bu-
deme bez „jeho svatosti“. Můj neklid však nepra-
menil z otázky: „Kde mám tak rychle najít náhra-
du?“ nebo „Bez různých dalších rolí se Mikulášská 
nadílka obejde, ale bez Mikuláše?“ Měla jsem spíš 
obavu o zdravotní stav nemocného. Tušila jsem ale, 
že pomoc z „nebe“ dorazí. A taky že dorazila, a to 
do KCMT i do nemocnice. :)

Celkově si myslím, že se akce vydařila, děti vy-
padaly potěšeně. Pár zádrhelů se sice našlo (máme 
se z čeho poučit), ale s Boží pomocí a díky tolika 
ochotným ručičkám se vše dobře zvládlo a ve mně 
zanechalo velice příjemný pocit. Věřím, že mi příští 
rok opět pomůžete. Budu se těšit! :)

Radujte se!
Anička

Mikulášská
    nadílka
„ Radujte se v Pánu vždycky; 
znovu říkám: Radujte se!“ (Flp 4, 4)

5 .  1 2 .  2 0 1 6„ m i k u l á š s k á “  V  k C m t
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n  ClOUD, HENRy – TOWNSEND, John:
TO NENí MOJE CHyBA, aneb 
jak se vyrovnat se selháním.
Lidé obviňují kohokoli nebo cokoli za své trá-

pení, místo, aby přijali zodpovědnost za svůj stav 
a snažili se ho zlepšit. Obviňování bylo institucio-
nalizováno v našich soudech, legislativě a ško-
lách. Prostupuje naší psychikou, lékařskou vě-
dou a dokonce i naším morálním a duchovním 
životem. A jaké to má důsledky? Je tu více lidí 
s větším trápením, ale vždy se najde někdo nebo 
něco, koho za to můžeme obvinit. Obviňováním 
si můžeme ulevit od strachu, pocitu viny nebo 
zodpovědnosti, ale nijak to nevyřeší naše problé-
my. Když si budeme myslet, cítit a chovat se, jako 
bychom se se svým problémem nemohli vůbec 
nijak vypořádat, zůstaneme nakonec bezradní…

Vydal Návrat. Kč 210,-

n  CZyŹ, lidia: Silnější než smrt.
Tato knížka je o dopisech, které se staly po-

sledním záchranným kruhem, o příběhu, který je 
nepravděpodobný, a přesto pravdivý, a zároveň 
o síle schopné vytáhnout člověka ze samotného 
dna zoufalství. Je to vyprávění, které se čte jed-
ním dechem, dynamické, barvité i šokující jako 
sám život, z nějž vychází.   Vydal Návrat. Kč 220,-

n  S NEJVěTší VDěČNOSTí
– rozhovor s P. Bohumilem Kolářem.

Kniha rozhovorů přibližuje život kněze, který své 
kněžství dokázal uskutečňovat naplno a s rados-
tí v nejrůznějších životních situacích...

Vydalo Nové Město. Kč 250,-

n  BiBlE příběhy na každý den.
V této knize najdete biblický příběh na každý 
den v roce. Vhodné jako dárek. Kč 548,-

Milí dobrovolníci, milí farníci,
tak už se nám zvýšilo skóre v kalendáři na 2017. Vánoč-
ní čas nás, doufám, naplnil světlem z Betléma a rados-
tí z Kristova narození. Hodně z nás touží začít v různých 
oblastech života „znova“. Každý den je nám dán k no-
vému začátku. Tak mějme odvahu začít už teď, dnes 
a nečekat na to „až…“. Žijme přítomnost.

n V lednu nás čeká farní ples a setkání se zajímavým 
hostem, kterým bude pan Lubomír  Mlčoch. 
n V neděli 22. 1. od 16.00 zvu všechny, kteří v roce 
2016 přiložili aktivně ruku k dílu na společné setkání, 
které je takovým opožděným vánočním dárkem a po-
děkováním za váš čas, který dáváte našemu farnímu 
společenství. Díky moc. Bez vás by to šlo hodně těžko. 
n Blíží se masopust. Jak již jistě víte, můžeme ho osla-
vit společně v sobotu 25. února. Letos jsme zvolili téma 
„Staročeský masopust“. V minulém roce se této akce 
zúčastnilo přes 300 lidiček. Moc bych tedy potřebova-
la lidičky, kteří by pomohli s organizací (prodej občerst-
vení, příprava soutěží pro děti, prodej hracích karet pro 
děti, výdej odměn, příprava sálu a následný úklid). Při-
pravujeme program nejen pro děti, ale pro celé rodinky. 
Moc prosím, ozvěte se mi co nejdříve. 
n 16. 2. bude opět v naší farnosti „Večer pro TEBE, 
pro mě, pro nás“ – netradiční valentýnský večer. 
Pokud jste se ještě nezúčastnili, tak o tom pouvažujte. 
Jinak uvítám pomoc s jeho přípravou. Konkrétně od-
poledne před akcí – příprava a výzdoba stolů, pomoc 
s obsluhou párů a následný úklid.

 Těším se, že se potkáme a že společně uděláme 
mnoho dobrého. Vlasta Hamalová 

k n i H y  /  D O b r O V O l n í C in O V O k ř t ě n C i  /  m m m

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

n  PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU:
Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to Ti nepře-
ji; ani to, aby Tvá další cesta byla samá růže a aby 
po Tvé tváři neskanula žádná slza, abys nezkusil žád-
nou bolest – ne, nic z toho Ti do nového roku nepře-
ji! Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest 
a úzkost Tě uvedou do společenství s Marií a Dítětem 
a jejich úsměv Tě naplní důvěrou a útěchou.
Mé přání Tobě zní spíš takto: abys byl vděčný a vždy 
uchovával ve svém srdci drahocennou vzpomínku na 
dobré věci svého života; abys vždy statečně obstál ve 
své zkoušce, když tvrdě spočine kříž na Tvých rame-
nou, když vrchol, k němuž nutno vystoupit, se zdá 
nedosažitelný a světlo naděje mizí ve tmách. Boží 
dary aby v Tobě rostly a celý rok Ti pomáhaly vnášet 
radost, sílu do duše těch, s nimiž Tě pojí láska. Abys 
měl vždy přítele, jenž je opravdový a je hoden Tvého 
přátelství, které Ti dodává důvěry, když Ti síly slábnou 
a nedostává se Ti světla. Též  abys  vždy vytrval v bou-
řích a dosáhl tak výšin; aby v radosti i bolesti prová-
zel Tě stále láskyplný úsměv vtěleného Slova a aby Tě 
s Pánem pojila vždy vroucí láska, jak On si to s touhou 
přeje – kvůli Tobě. (Irské novoroční přání)
n  Pane, pořád nemám čas. Ne, že bych lenošil, ale 
je kolem mě tolik práce, že to prostě nezvládnu.To 
mi dělá starost a večer mi vrtá v hlavě, co všech-
no musím ráno hned vyřídit. Pane, Ty chceš, aby-
chom pracovali, abychom se starali o sebe, o rodinu, 
o společenství. Ale nechceš, aby nás práce a výdělek 
pohlcovaly a terorizovaly až do onemocnění. Na dál-
kový rozhovor s kolegy si ještě najdu čas, ale nena-
jdu ani deset minut pro svou ženu a děti, ani pro 
Tebe. Doznávám, že i já jsem se často choval jako 
křesťanský podnikatel, který jedná, jako by zítra Boží 
království i jeho vlastní rodina udělaly bankrot, kdy-
bych nepracoval až do vyčerpání. Pane, nauč mě, 
abych jednou odsunul všechno stranou, práci a sta-
rosti o výdělek, abych byl opět zcela sebou i zcela 
s Tebou. Pane, přináším Ti svou práci, malou i vel-
kou, zdlouhavou i rychle vyřízenou, dobře i špatně 
placenou, abys jí požehnal. Dej mi svobodu, abych 
se nedal znásilňovat honbou za výkony, za karié-
rou a za společenskou prestiží. Chtěl bych praco-
vat, abych spolubudoval Tvůj svět, abych se posta-
ral o svou rodinu, abych se z toho těšil, abych slou-
žil Tobě a ne penězům. (Pavel Roth)                        

meditační
myšlenky
moudrých

dobrovolníci,
dobrovolnice,
 dobrovolníčata

K N I Ž N Í  O B C H ů D e K

„Ekonomie a krize rodiny“ Toto je tématem našeho dalšího „Zastavení u Matky Terezy“ 
ve čtvrtek 26. ledna v 19.00. Naším hostem je lubomír Mlčoch, emeritní děkan Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy, kde vedl přednášky zejména z oblasti institucionální ekonomie. Jako již penzista bilancuje nad 
50. lety věnovaných oboru ekonomie, a to formou kritické reflexe, hledáním dílu odpovědnosti, který má věda 
o „člověku ekonomickém“ na dnešní krizi rodiny, která ústí v krizi kultury celé civilizace Západu. Papež František 
mluví o nepřátelství dnešní kultury vůči rodině, avšak na druhé straně varuje před pouhým negativismem. Proto 
by také rád mluvil o tom, co je možné a potřebné dělat pro záchranu rodiny jako základní jednotky, jakési 
„kmenové buňky“ církve i společnosti. Z rodiny vyrůstají povolání k manželství i k životu duchovnímu, rodina je 
prvotním zdrojem důvěry, jako „neviditelného kapitálu“ i etiky ctností, bez níž strádá byznys i politika.  

 17. 1. Veronika Dolečková

 16. 2. Simona Tereza Vašková

 26. 3. Helena erbenová 
   Nicol Procházková 
   Andrea Marie Turjanicová 
   Jaroslav Josef Bohumil Divíšek 
   Pavel Jiří Lukáš Chlup 
   Tomáš Říha 
   Ondřej Vala

 17. 4. Marie Kamila Procházková 
   Dominik Mann

 5. 6. Felix Václav Müller

 19. 6. Otakar Gabriel Smrek 
   Sonia Sofie Smreková

 26. 6. Filip Jakub 
   Zoja Jakubová

 3. 7. Maxmilián Josef Foglar

 31. 7. Juliana Bašistová

 14. 8. Jan Michal Václav Bubanec

 21. 8. Martina Vodičková

 11. 9. Antonín Ondřej Ješuta

 25. 9. Tobiáš Hudec

 6. 11. Mína Anna Buzgo 
   Benedikt Tomáš Lokajíček

 13. 11. Šimon Frajt

 27. 11. Dominika Anna Michalcová 
   Tereza Musilová 
   Barbora Olga Chudobová

 10. 12. Martina Lenková

POKřTěNí V ROCE 2016
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prOgram /  akCe Ve  farnOsti

inzerCe

PRAViDElNé AKCE
n  Pondělí / 8.00–12.00 – školička Sluníčko, pro-

gram pro děti od 2 let bez účasti rodičů.
n  Úterý / 9.00–12.00 – otevřená herna,

od 10.00 – Čas na besedy a přednášky,
16.15–17.30 – otevřená herna.

n  Středa / 9.00–12.00 – otevřená herna,
od 10.00 – Pohybové hrátky pro nejmenší
(do 18 měs.)

n  Čtvrtek / 9.00–12.00 – otevřená herna,
od 10.00 – Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 měs.)

n  Pátek / 9.00–12.00 – otevřená herna,
od 10.00 – Čas na pohádku,
od 10.30 – šikulové (tvořivá dílnička pro děti
za pomoci rodičů či prarodičů)

Nabízíme tyto besedy a přednášky:

n  Úterý 10. 1. / 10.00–12.00
Dítě a hudba. Jak vést děti ve věku
0 až 6 let k hudbě.

n  Úterý 17. 1. / 10.00–12.00
Jak připravit předškoláka na čtení.
Trénink jazykových schopností metodou 
le D. B. elkonina.

n  Pondělí 23. 1. / 19.00–21.00
Úvod do Montessori pedagogiky. Dozvíte se, 
jak pracovat s pomůckami a jak vytvořit stimulu-
jící prostředí pro své děti i doma. Pro rodiče dětí 
přihlášených na kurz Montessori pracovny vstup 
zdarma. Přihlašování předem na e-mailu: lokven-
cova.jana@seznam.cz

n  Úterý 24. 1. / 10.00–12.00
Proč děti odmítají hranice. Hranice v životě 
a ve výchově – jak je stanovit a jak komunikovat. 
Přednáška s Mgr. Katkou Neubauerovou s mož-
ností domluvit individuální konzultaci po skonče-
ní programu.

n  Čtvrtek 26. 1. / 18.30–20.30
Design workshop. Pojďme společně

tvořit pokojíček pro Vaše děti. Nápady a inspira-
ce, rozbor Vašich individuálních 
projektů.

Pravidelné akce:

n  Setkání Klubu 50+ každé 1. a 3. pondělí v měsí-
ci.  Kontakt na koordinátorku klubu Danielu je 
777 604 775.

n  Pilates – každé pondělí 11.30–12.20
a úterý 11.00–11.50. 
Cvičení pro všechny věkové kategorie.

n  Angličtina pro děti:
úterý 14.15–15.00 (8–10 let) 
 15.15–16.00 (11–12 let) 
 16.30–17.15 (4–6 let)
čtvrtek 16.10–16.40 (4–6 let) 
čtvrtek 17.00–17.45 (6–7let).

n  Povídání v němčině a oživení gramatiky, kaž-
dou středu 16.45–18.15

PORADNy

n  Po 9.00–10.00 – laktační poradna (nutno 
objednat na tel. 604 572 712 nebo e-mail), 
poplatek 100 Kč

n  Út 9.30–11.00 – Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel.
608 708 786 nebo e-mail), zdarma.

n  St 18.00–19.30 – Poradna přirozeného pláno-
vání rodičovství (nutno objednat
na tel. 777 200 431 nebo e-mail), zdarma

n  Čt 11.00–12.00 – Poradna těhotenství 
a porod – MUDr. Hana Belošovičová, PhD. 
(nutno objednat předem na e-mailu: poradnamc-
domecek@seznam.cz), zdarma

n  Na objednání Výchovné poradenství
Mgr. Kateřina Neubauerová (objednání na e-mai-
lu: mcdomecek@praha.ymca.cz), zdarma

n  Na objednání Vývojová psychologie
– Ing. Jana Lokvencová (objednání na e-mailu: 
lokvencova.jana@seznam.cz, zdarma

n  9. 1. (pondělí) od 20 hod. v KCMT – setkání spo-
lečenství Hnutí fokoláre. Slovo života na leden: 
„Kristova láska nás nutí.“ (srov. 2 Kor 5,14-20). 
Setkání je otevřené i dalším zájemcům o žití Božího 
slova. Jana a Viktor Friedovi – tel. 731 625 949

n  Biblické hodiny probíhají každé úterý od 18.45 
na faře u sv. Františka, kromě posledního úte-
rý v měsíci, kdy jsou společné chvály v kostele, 
a kromě prázdnin. V současné době se věnuje-
me tématu Blahoslavenství. Srdečně zve P. Michal 
Prívara.

n  Modlitební setkání maminek na mateřské 
dovolené se koná ve středu dopoledne od 9.30 
do 11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františ-
ka z Assisi. V lednu 2017 se sejdeme 4., 11., 
18., a 25. 1.. Srdečně zve Lýdia Murínová tel.: 
730 825 301

n  Páteční dopolední setkávání (nejen pro starší) 
pokračují i v novém roce. Začínáme v 9 hod bo-
hoslužbou slova v kapli KCMT a poté následu-
je společné přátelské posezení ve foyer. Srdečně 
zveme! Jana a Viktor Friedovi.

n Věřící rodina hledá paní na občasné hlídání 6leté 
dcery v případě nemoci. Cena 80 Kč/hod. nebo 
dohodou. Tel.: 723 240 710, e-mail: salvap@post.cz.
n Jsem na invalidním vozíku a hledám pomoc 
osobní asistence PŘÍLeŽITOSTNĚ – nejčastěji v pátek 
odpoledne až večer. Za 60 Kč/hod. Náplní je: pomoc 
v domácnosti, s nákupy, na WC a vyzvednutí dcery 
z MŠ. Prosím, ozvěte se na tel. 774 997 662 nebo na 
e-mail: dvorskasarka@seznam.cz.

Nabídky stavebních prací, fotografických 
služeb, ka deřnických služeb, malířství 
a lakýrnictví, doučování AJ, hlídání dětí 
najdete nově na nástěnkách v KCMT u baru.

Nová služba MC Domeček: každé pondělí nabízí-
me hlídání dětí ve věku od 2,5 let na dobu od 8.00 
do 12.00. Info: mcdomecek@praha.ymca.cz.

 V Komunitním centru Matky Terezy je pro vás otevřeno v časech:
Po 17.00–22.00, Út 16.00–22.00, St 15.30– 17.00, 
Ne 9.30–13.00 hod. Dále v době programů v KCMT.

Více informací o přednáškách a kurzech na www.mc-domecek.cz, přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.cz

i n f O s e r V i si n f O s e r V i s

n  6. 1. / 19.00 – Česká mše vánoční Jana 
Jakuba Ryby – koncertní provedení, KCMT. 
Vstupné dobrovolné. 

n  9. 1. / 16.00 – Duchovní služba v armádě – 
přednáška Plk. Mgr. Jaroslava Knichala, hlavní-
ho kaplana armády ČR (klubovna KCMT).

n  13. 1. / 20.00–01.00
FARNí PlES
K tanci a poslechu hraje 
skupina REPETE.
Vstupenky v kanceláři KCMT.

n  16. 1. / 14.30 – Božena Němcová – divadlo 
jednoho herce v podání Stáni Hoškové. Z cyklu 
„Velké ženy českého národního obrození“.   
Organizuje „Klub aktivního stáří“ Vstupné 50,- 
Kč, lze koupit na místě.

n  16. 1. – 15. 2. – Výstava – sdružení CESTA 121.

n  26. 1. / 19.00 – EKONOMiE a krize rodiny 
– přednáška z cyklu Zastavení u Matky Terezy 
s Prof. Ing. Lubomírem Mlčochem, CSc. 
Vstupné dobrovolné. 

n  2. 1. – 9. 1. – Tříkrálová sbírka na podporu.
projektů CHARITY.  

n  Zdravotní cvičení (nejen) pro seniory – 
pondělí 9.30 nebo středa 19.00.  KCMT, vchod 
C. Informace a přihlášky fried@kcmt.cz. 

n  Taneční škola Astra – kurzy tance v KCMT
Pondělí 18.30–20.15 základní kurz 
Pondělí 20.15.–22.00 pokročilí – 6. semestr 
Úterý 18.30–20.15 velmi mírně pokročilí 
Úterý 20.15.– 22.00 středně pokročilí – 4. semestr 
Zahájení 9. 1.a 10. 1. 
Přihlášky: info@astra-praha.cz
nebo 722 941 890. www.astra-praha.cz.

n   PilATES – pondělí 11.30 a úterý 11.00,
přihlášení na: mcdomecek@praha.ymca.cz



KANCeLÁŘ KCMT – HÁJe
U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Tel: 242 485 826
e-mail: kancelar@kcmt.cz
Úřední hodiny:
Po–st 8.30–15.00
Úřední hodiny kněze:
Středa 8.30–10.30, 16.00–17.30

FARNÍ KANCeLÁŘ CHODOV
Na Sádce 1296/18
Tel: 272 934 261
e-mail: kancelar@kcmt.cz
Úřední hodiny kněze:
Pátek 16.00–17.30
(V jiném termínu po předchozí dohodě)

Možnost svátosti smíření vždy 30 minut před bohoslužbou (kromě čtvrtka) nebo po dohodě

*1. neděle (1. čtení) a 3. neděle (2. čtení) ve slovenštině
2. neděle v měsíci ve 20.00 „studentská mše sv.“

**1. neděle v měsíci v 9.30 speciálně pro rodiny s dětmi

K O N T A K T Y  •  P R A V I D E L N É  B O H O S L U Ž B Y
  Kostel sv. Františka Kaple sv. Matky Terezy

 Pondělí  – – 

 Úterý 18.00 –

 Středa –  18.00 

 Čtvrtek –   6.45

 Pátek 18.00                                      9.00

 Sobota 8.00 – 

 Neděle 8.00, 20.00* 9.30**, 11.00

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

bohoslužba slova
se sv. přijímáním

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření
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Příští uzávěrka bude 15. ledna 2017           Náklady na 1 výtisk 12 Kč fchodoviny@gmail.com

Číslo účtu: KCMT 4200060575 / 6800 • farnost 19-9362170227 / 0100

Ú M Y S LY  A P O Š T O L ÁT U  M O D L I T B Y  /  L e D e N

Evangelizační: Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána 
zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní 
jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.

Národní: Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou
sebeprezen tací, ale usilovala o evangelizaci současného světa 
(eG, č. 27).

 Farní kancelář (fara – Na Sádce) 272 934 261 farar@kcmt.cz

 Karina Juráková (ředitelka KCMT) 731 625 970 kancelar@kcmt.cz

 Kancelář KCMT, farní kancelář KCMT 242 485 826 kancelar@kcmt.cz

 P. Michael Špilar (farář) 272 934 261, 603 151 265  farar@kcmt.cz

 P. Michal Prívara (farní vikář)  605 346 353 farnivikar@kcmt.cz

 Pavel Urban (trvalý jáhen) 272 911 264

 Ladislav Staněk (trvalý jáhen) 724 112 799
 Václav Šebek (past. asistent) 242 485 830, 734 547 021 spravce@kcmt.cz

 Jaroslav Olšanský (předseda KSK Praha) 603 256 411 Jaroslav.Olsansky@intax.cz

 Vlasta Hamalová (koordinátorka dobrovolníků) 733 770 847 hamalova@kcmt.cz

 Petr Fried (pracovník pro KCMT)  fried@kcmt.cz

 Charita – eva Černá (ředitelka)  737 322 569, 242 485 823  kancelar@charitapraha4.cz

 Charita – pečovatelská služba 737 948 638, 272 941 972 socialnisluzby@charitapraha4.cz

 % / mob. e-mail

k O n t a k t y  /  b O H O s l u ž b y


