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Zajímavý text: být obětí = bohoslužba.
Nemám se přizpůsobovat tomuto věku? Rád 

bych nás tímto textem trošku povzbudil k radost
nějšímu životu. Oběť opravdu znamená v prvním 
slova smyslu odevzdat se do rukou Bohu a ne prvot
ně utrpení a smrt. Ano, často přináší toto navráce
ní do ruky Boží jisté utrpení a někdy i smrt, ale jde 
o utrpení v očišťování a mučednictví jako svědectví. 
Nejde o projev „nějakého škodolibého boha“, kte
rý by měl zalíbení v ubližování. Tak jako nám náš 
Bůh daroval nás samotné, náš život, tak jsme zváni 
dát se zpět do jeho rukou, abych byl jeho. Není to 
zbavení se odpovědnosti, ale znamená to podřízení 
svého života Božímu pohledu na skutečnost toho
to života a vlastně celého kosmu. Prakticky to zna
mená nechat Boží přítomnost a lásku zasáhnout od 
základu vlastní fungování. Často to opravdu není 
nic navíc k našemu životu, ale jen stanovení priorit.

A co znamená nepřizpůsobovat se? To znamená 
nepřijmout blud autonomie člověka od Boha, odmít
nout separaci rodin i jednoho člověka od druhého. 
Nepřizpůsobit se tomuto věku – znamená žít svoji 
identitu patření Bohu, která nás zároveň vede jed
noho k druhému. Využijme ten obrovský potenciál 
pro naše rodiny. Vybrat si Život. Život nikoli v křesťan
ském ghettu, ale vybrat si (rozuměj přijmout jako svůj 
styl) život v křesťanské komunitě, která bude soudrž
ná a angažovaná v tom, aby se nepřizpůsobila a ne
rozplynula v tomto světě a přitom byla otevřena na
venek. Toto je jeden z největších úkolů vytváření křes

ťanského života v naší komunitě Jižního Města. Tvo
řit „ostrov“ života soudržného na principu evangelia 
a přitom otevřeného mosty pro ty, kdo hledají oprav
dový život. Nebojme se kontaktu jeden s druhým. 
Když jsme vyzýváni k pomoci na jednotlivých progra
mech, tak, i když si možná nedokážeme představit, 
jak přesně to máme udělat, zkusme to.

Přestaňme se přizpůsobovat hadovi z ráje, ale 
navraťme se k Bohu – jde o návrat ne o něco kdo
víjak nového. Pavel v našem textu spojuje tyto sku
tečnosti Oběť = návrat a poznání dobra a vůle Boží 
do jednoho ladícího celku, který nám ve skuteč
nosti „ladí k pleti“ Božích dětí. P. Michael

Nepřizpůsobujte se !?
Římanům12,1: „Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli 
jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte 
se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je 
vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

SlOVO RedAKce

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
když se mi stane, že necítím radost a pokoj, 
snažím se Pána ptát, co se děje, kde je zdroj 
neklidu, nepokoje, smutku. A když oprav
du naslouchám a ztiším se, a když o to oprav
du stojím, Pán svým duchem „řekne“. A já 
s tím dál mohu před Pánem být, zvát ho do 
té věci, a odevzdávat Mu ji. A pak se radost, 
pokoj navrátí. Nemusí to trvat ani dlouho. Sta
čí být v pravdě a upřímnosti. Moc jsem ráda 
za tuto milost víry a důvěry v Boha. Važme si 
toho, není to dáno všem. Kde mají lidé bez víry 
a důvěry brát sílu, pokoj a radost? „Radujte se 
v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán 
je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale 
v každé modlitbě a prosbě děkujte a před-
kládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, 
převyšující každé pomyšlení, bude střežit 
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Flp 4, 4–7) 
Buďme jeden k druhému laskaví, vždyť nevíme, 
s čím se potýkáme, co nás trápí, kde hledáme 
zdroj své útěchy, na koho ve svém životě spo
léháme. Nesme jeden druhého ve svých srdcích 
před Pána, jedině On se nás může ujímat tak, 
jak potřebujeme. Katka

„�Ježíš�je�radost,�na�které 
máme�mít�podíl.“

2. února 1948:
Arcibiskup po dlouhém zvažování 
a zkoumání píše papeži Piu XII. 
a žádá ho o povolení pro Matku 
Terezu, aby mohla odejít a začít nový 
řeholní život mimo klášter.

6.1.
česká mše vánoční

jana jakuba ryby

25.12.
boží hod
vánoční

2.- 9.1.

“
Tříkrálová
sbírka”
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cesta 121 je sdružení, které nabízí pomoc kněžím. Sna
ží se jim umožnit, aby ve stáří či v nemoci mohli zůstat 
v prostředí, v němž se cítí být doma a kde mají vytvo
řené sociální vazby. V jakých případech je možné ces
tu 121 oslovit?

Pokud se stane schodiště na faře rizikovým místem 
s nebezpečím pádu. Máli koupelna vanu, do níž je složi
tý vstup a hrozí nebezpečí uklouznutí. cesta 121 přispí

vá i na rekonstrukce topení a další úpravy, které poskyt
nou bezbariérový pohyb, či spolufinancuje přestavby far 
tak, aby umožnila staršímu a mladšímu knězi možnost 
společného bydlení s dostatkem soukromí. Kněžím nad 
65 let nabízí cesta 121 příspěvek na léky, SOS náramek 
pro přivolání pomoci a pomáhá při havarijních situacích 
způsobených požárem, vodou, sněhem apod. 

V dubnu 2017 spouští pilotní projekt praní a žehlení 
prádla zdarma, do něhož se kněží mohou už nyní hlásit.

Novinkou jsou rovněž příspěvky na péči v přípa
dech, kdy kněz nedokáže být plně soběstačný a je zá
vislý na pomoci druhé osoby. Výše příspěvku se odví
jí podle toho, zda jde o základní péči, či zda se jedná 
o kněze, který je ležící.

Milí farníci, 
na únor máme připravenu pestrou nabídku kul
turních a společenských programů, budeme rádi, 
když si nějaký z nich vyberete a pozvete na ně 
i své přátele. 

Zveme vás na dvě divadelní představení. Ne
nechte si ujít krásný titul labyrint světa a ráj srdce 
J. A. Komenského, který nám svým osobitým způ
sobem představí divadlo Vítka Marčíka. Toto před
stavení nabídneme 9. 2. večer pro veřejnost a dal
ší den dopoledne i žákům jihoměstských základních 
škol. Klub aktivního stáří pro vás připravil další odpo
lední představení z cyklu Velké ženy českého národ
ního obrození, věnované tentokrát Babičce Boženy 
Němcové. Jedná se o divadlo jednoho herce, v po
dání paní Stáni Hoškové.

Již počtvrté se v KcMT můžete zúčastnit maso
pustního veselí se soutěžemi pro děti, divadlem, prů
vodem masek a ochutnávkou masopustních dobrot. 
Oslava Masopustu na Jižáku aneb „Staročeský Ma

sopust“ vypukne v sobotu 25. 2. odpoledne. Bude
me rádi za vaši pomoc s organizací, protože je to 
rozsahem opravdu velká akce (minulý rok se jí zú
častnilo přes 400 osob) a každá pomocná ruka se 
bude hodit. 

Taneční kroky si můžete osvěžit na nedělním ta
nečním odpoledni, hudební doprovod zajistí kape
la The Five Band, která měla minule velký úspěch. 

Manželským párům stejně tak jako v minulých le
tech nabízíme společně strávený čas s večeří, vínem 
a doprovodným programem během Valentýnského 
večera. Vstupenka na Valentýnský večer může být 
i pěkným dárkem pro vašeho partnera. 

Únorové Zastavení u Matky Terezy bude věno
váno pouti do Rwandy, dozvíte se více o projektu 
Adopce srdce a o poutním místě Kibeho. 

11. února na svátek Panny Marie lurdské připa
dá Světový den nemocných. Ve spolupráci s Farní 
charitou tento den nabídneme všem nemocným 
a starším mši sv. se svátostí pomazání nemocných, 
po které bude následovat kulturní program a malé 
občerstvení. 

Přeji vám veselé Masopustní dny.
Karina Juráková

ředitelka KCMT

Zprávy
z KCMT
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Pán klade na srdce: Já jsem cesta, pravda a ži
vot. Ježíš je tou pravou cestou k nebeskému 

Otci. On přichází od Otce a jde k Otci. On nám 
říká pravdu, kterou slyšel od Otce. On je také ži
vot. Jeho prostřednictvím každý, kdo uvěří, má ži
vot věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahy
nul, ale měl věčný život. Neboť Bůh neposlal svého 
Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl jeho 
prostřednictvím spasen.

Jak je to složité všechno pochopit a realizovat 
v našem životě. Přijdou různé potíže, nemoc, ztráta 
partnera, vlastního dítěte, nesmírné bolesti, upou
tání na lůžko, pokročilý věk. Jak mnohdy je nároč
né vyslovit to důležité slovo: je dobré, připomenout 
si příběh, který popisuje dva slepce, kteří šli za Ježí
šem a hlasitě prosili o uzdravení: „Synu Davidův, 
smiluj se nad námi,“ tak důrazně volají. A Ježíš se 
jich ptá: „Věříte, že mám takovou moc?“ A oni 
mu odpovídají kladně. Ježíš je uzdravuje a propouš
tí: „Ať se vám stane, jak věříte“ Stejně tak navrá
til zrak slepému z Jericha, když mu řekl: „Jdi, tvá 
víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel ces
tou za ním. Otce mrtvé dívky ujišťuje: „Neboj se, 
jen věř a bude zachráněna.“ chvíli předtím vylé
čil dlouhodobě nemocnou ženu, která projevila víru 
pouze tím, že se dotkla jeho šatů. A co lotr po pra
vici? Ten, který uznává své chyby a vyznává, že Je
žíš nic zlého neudělal. Tento člověk prosí: „Ježíši, 
vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého krá-
lovství.“ Ježíš mu odpovídá: „Amen. Pravím ti: 
Dnes budeš se mnou v ráji!“

U Ježíše má každý člověk šanci… Proste a do
stanete, tlučte a bude vám otevřeno. Ježíš také 

zdůrazňuje: kdo uvěří a dá se pokřtít, bude 
spasen…

A co nám k tomu říkají apoštolové? Apoštolové 
jsou si vědomi své v mnoha případech nedostatečné 
víry. A tak Ježíše prosí: „Dej nám více víry!“ A my 
víme, co jim odpovídá: „Kdybyste měli víru jako 
hořčičné zrnko a řekli této moruši: Vyrvi se 
i s kořeny a přesaď do moře, poslechla by vás.“

I my jsme často na tom podobně jako apošto
lové: chybí nám víra… chybí nám silná víra. I my 
musíme volat: „Pane, dej nám více víry.“ Víra je 
největší poklad, který máme, proto je tak důležité 
používat všechny prostředky, abychom si ji ucho
vali a posilovali. Také ji musíme pečlivě ochraňovat 
před tím vším, co by ji mohlo způsobit škodu: před 
špatnou četbou, před povrchní zábavou, která po
skvrňuje duši, před lákadly konzumní společnos
ti, před nevhodnými televizními programy, které by 
mohly přijatému pokladu opravdu škodit.

A jestliže si víru budeme uchovávat jako vzácný 
poklad a jestliže se bude projevovat v našem běž
ném životě, potom ji také určitě dokážeme předá
vat druhým. Tak jako první křesťané, kteří vydáva
li svědectví o Ježíši Kristu, kterému uvěřili v  plném 
rozsahu. Určitě, když lidé uvidí, že je naše jedná
ní v souladu s vírou, kterou vyznáváme, tak jistě 
na mnohé lidi toto přesvědčivé svědectví zapůsobí 
a oni se tak přiblíží k našemu Pánu, k Pánu Ježíši. 
Ať je to partner, ať jsou to děti, příbuzní, přátelé, 
známí, všichni čekají na naše svědectví, na svědec
tví naší víry. I nám Ježíš říká závažná slova: „Kdo 
se ke mně přizná před lidmi, i já se přihlásím 
k němu před svým Otcem v nebi.“

Váš jáhen Pavel Urban

vzácný poklad

Více informací rád poskytne předseda sdružení 
Antonín Randa:  tel.: 736 500 704

email: randa@cesta121.cz
www.cesta121.cz
www.facebook.com/cesta121/

Pokud chcete cestě 121 v její službě pomoci, 
můžete přispět na číslo účtu: 2102001767/2700. 
Variabilní symbol 1801

Cesta 121
pomáháme kněžím
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zprávičky
 z Farní charity

Milí přátelé,
Tříkrálová sbírka 2017 proběhla ve dnech  2.–9. led
na 2017. Počasí bylo letos mrazivé, přesto se naši 
koledníci odvážně vydali s požehnáním do ulic. 
děkujeme všem koledníkům a koledníčkům 
z farností na chodově i Spořilově, skautkám 
a světluškám z oddílu Sněhová vločka, vlčatům 
a skautům z oddílu Utahové a dětem z hudeb
ního kroužku Základní speciální školy V zápolí 
diakonie Čce. Nejvíc mě těší, že jsme všichni 
koledovali s písničkou, hráli na hudební nástro
je a přinášeli požehnání do ulic Jižního Města. 
Výsledek sbírky nám nebyl k datu uzávěrky 
Fchodovin oznámen, vybrali jsme ale pat
náct plných a pět poloplných kasiček. Rozdali 
jsme všechny perníčky, kalendáře i samolepky 
s požehnáním. cukříky nám zbyly, budeme mít 
zase čím sladit celý rok. děkujeme vám všem, 
kteří jste koledníkům do kasiček přispěli.

letošní leden nás přivítal extrémně mrazivým 
počasím. Na chodnících je náledí, často překryté 
čerstvě napadaným sněhem. Pro naše klienty je 
podobné počasí nebezpečné. Stačí jedno uk
louznutí, následující pád, zlomený krček, pak 
operace a dlouhodobé upoutání na lůžko, které 
často končí přímou cestou do nebes. Marně 
pohyblivým klientům domlouváme, aby zůstali 
v bezpečí domova, že jim vše potřebné přineseme. 
Přesto v touze po samostatnosti se mnozí z nich 
vydávají na nebezpečnou pouť do obchodů, ke 
kadeřníkovi nebo za jinými nezbytnostmi.

Naše pečovatelka Mirka vyjela za paní Olin
kou, aby ji autem dovezla na vyšetření k zubní 
lékařce. Mirka ve sněhu doklouzala s autem 
před dům klientky a kupodivu se jí podařilo za
parkovat nedaleko vchodu. Na zvonek u dveří 
ale zvonila marně. Nikdo jí neotevíral. Mirka 
telefonovala k nám do kanceláře, že se nemůže 
na klientku dozvonit. My jsme zkoušeli volat na 
pevnou linku do bytu i na mobil paní Olinky, ale 
ta nezvedala ani jeden z telefonů. doprovod 
k lékaři pro paní Olinku objednala její dcera, ale 

ani té jsme se nedovolali.  Začali jsme si dělat 
starost, jestli se klientce něco nestalo. Vozíme 
ji často, k lékařům, po nákupech a na hřbitov, 
dobře ji známe. Vždycky bývá vzorně připravená 
a na řidiče čeká v předsíni.

Mirka se rozhodla, že se podívá po okolí, jestli 
klientku někde neuvidí. Prošla celou cestu až k za
stávce, ale po paní Olince ani stopa. Pečovatelka 
naštěstí cestou zpátky k autu potkala klientčina 
souseda. Ten ji viděl, jak se opatrně šourá směrem 
k autobusové zastávce. Pochopili jsme, že se vy
dala k lékaři sama. Nevíme, kde se v komunikaci 
mezi klientkou a její dcerou stala chyba. Paní 
Olinka ale pravděpodobně zapomněla, že má ob
jednaný odvoz a statečně se vydala do mrazivého 
odpoledne bez doprovodu.

Mirka měla o klientku starost. Všichni pracu
jeme v terénu, dokonale tedy známe městskou 
hromadnou dopravu. Pečovatelka věděla přesně, 
kudy musí paní Olinka jet, aby se dostala k lékaři 
na opačný konec Prahy a vydala se po jejích 
stopách. dali jsme jí na cestu požehnání. I kdyby 
měla klientku jen dovézt zpátky domů, byla by to 
pro ní veliká pomoc. 

Ještě štěstí, že se Mirka za Olinkou vypravila. 
Našla ji na dalším přestupu, kde je potřeba přejít 
asi sto metrů pěšky. Na dlažbě bylo náledí, klou
zalo to a na další zastávku se jde z docela prud
kého kopce. Paní Olinka se choulila na lavičce 
nad kopečkem, sbírala sílu a odvahu na další 
cestu. Mirka ji chytla na poslední chvíli, naložila 
do vyhřátého auta a nalila jí čaj z termosky, kte
rou vozí stále sebou.

Na cestu k lékaři nebylo ani pomyšlení. Klient
ka byla ze zimy a náročné chůze po kluzkém 
chodníku unavená a celá promzlá. do lednových 
mrazů nebyla ani vhodně oblečená. Mirka otočila 
auto a odvezla ji rovnou domů, kde ji nejprve 
zahřála a strčila rovnou do postele. V kanceláři 
se potom smála, že paní Olinka usnula ještě dřív, 
než za sebou stihla zabouchnout dveře od bytu.

Tohle dobrodružství dopadlo dobře. Klient
ce se nic nestalo, dokonce se ani nenastydla. 
Ta trocha strachu a zimy ji snad příště od výletů 
do mrazivého počasí odradí.

Přeji vám poklidný únor.
 Eva Černá   

C H a r i t a f a r n í  p l e s

Farní ples
13. 1. 2017
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simeon vystoupil na poslední schod, opřel se 
  o svou hůl a snažil se trochu srovnat dech.

„To je zajímavé, když jsem byl mladší, tak tady 
těch schodů bylo daleko míň. A taky nebyly tak 
strmý. Tenkrát jsem to vyběhl jako…“ Simeon si 
honem nemohl vzpomenout na to zvíře, které 
hbitě běhá po skalách. Rozhlédl se po chrámo
vém nádvoří a vydal se k podloubí, aby si trochu 
odpočinul.

„Buď pochválen Hospodin, Bůh Izraele,“ po
zdravil starší ženu, která zde již seděla a vyhřívala 
se na odpoledním slunci. „Mohu si k tobě přised
nout a odlehčit znaveným nohám?“

„Až na věky, milý Simeone. Samozřejmě, že mů
žeš, držím ti tu místo už třicet let.“

„Jak to, ty mě znáš?“
„Jak by ne! Simeon, syn Jonatanův z Benjami

nova kmene. Ty si na mě nepamatuješ? To abych 
se skoro urazila.“

Simeon přimhouřil oči, které mu již tak dob
ře nesloužily, a zadíval se na ženu. Byla hubená 
a vrásčitá, jako by jí bylo nejmíň sto let, ale ten její 
pohled… „Počkat? … Jasně, Anička! Anna, dcera 
Fanuelova z Ašerova kmene. Teda holka, tebe jsem 
neviděl nejmíň tři sta let!“

Simeon ztěžka dosedl na římsu a s ulehčením se 
opřel o zeď.

„No, zase přeháníš. Pamatuješ, jak jsme ten
krát…“

„Jak bych si nepamatoval, ty byly časy.“
„A kam tě život a Hospodin zavál?“
„Tak nějak obyčejně. Vyučil jsem se ševcem, ože

nil se, a než jsem se nadál, měli jsme jedenáct dětí. 
Ono to ševcování zas tolik nevynáší, lidi raději cho
dí naboso, než aby platili za poctivé boty, tak jsme 
žili tak říkajíc pod životním minimem. Měl jsem to 
tenkrát Hospodinovi dost za zlé a moc jsem s ním 
nekamarádil. Ale to už je pryč. co ty?“

„Já? Už skoro šedesát let jsem vdova. Měla jsem 
muže. Brali jsme se hodně mladí, on byl kupec, 
obchodoval s látkami, dařilo se nám docela dobře. 
Měli jsme velké plány, že budeme mít veliký dům 
a spoustu dětí. Ale Hospodin nám potomka ne
daroval. A jednou, po sedmi letech manželství, se 
Izachar nevrátil z obchodní cesty do Persie. Po půl 
roce jsem se dověděla, že jejich karavanu přepadli 
lupiči, nikdo prý nevyvázl živý.“

„Je to zvláštní,“ zamyslel se Simeon. „Proč Hos
podin ty děti nerozděluje tak nějak logičtěji.“

„Jak říká žalm: ‚Kdo pochopí myšlení Páně, kdo 
mu byl rádcem?‘ Já mám teď malou komůrku tady 
ve hradbách. Modlím se, vyprávím lidem o Mesiá
ši, naslouchám těm, kteří přijdou do chrámu obě
tovat, přináším oběti za ty, kteří sem nechodí, po
stím se za ty, kteří na Boha zapomínají. Raduji se 
s radujícími, pláču s plačícími. Nevěřil bys, kolik lidí 
se potřebuje vypovídat, vylít někomu svoje srdce. 
Občas mi někdo něco dá a tak tu žiju ve stínu Hos
podinovy velebnosti už mnoho let.“

Simeon se zarazil, něco ho napadlo: „Říká se, že 
tady při chrámu působí nějaká prorokyně. Proroky
ně Anna… Snad to nejsi ty?“

„Říkají mi tak…“
„Víš… Ještě jsem o tom s nikým nemluvil, ale…“ 

Simeon se odmlčel, najednou měl příležitost podě
lit se s někým o to, s čím si nevěděl rady.

„Před mnoha lety jsem měl nehodu. cestou na 
trh se nám převrhl vůz a já narazil hlavou do ská
ly. Několik dní jsem byl v bezvědomí, pak jsem týd
ny prožíval spíše v jakýchsi mrákotách, ani bdění ani 
sen. Přál jsem si umřít. A tu se mi ve snu zjevil anděl. 
Nevím vlastně, jestli to bylo přímo ve snu, ale andělé 
prý k člověku mluví ve snu. A že to byl Hospodinův 
anděl, to si jistý jsem. Když jsem ho uviděl, ulevilo se 
mi, že mé trápení skončí, skoro mi bylo jedno, kam 
mě pošle, jestli do náručí Abrahámova nebo do věč
ného zatracení. Ale on mi řekl, ať tak nespěchám, 
že Hospodin má se mnou ještě nějaké plány. ‚Sta
neš se prorokem!‘ ‚cože? Já a prorok? Vždyť ani ne
chodím po Hospodinových cestách! Vždyť já si ani 
nepamatuju, co bylo včera, jak bych mohl lidem ří
kat, co bude zítra?‘ Ale on jako by mě neslyšel: ‚Ne
uzříš smrti, dokud neuvidíš Pánova Mesiáše!‘ A zmi
zel. Od té doby jsem se začal pomalu uzdravovat. 
Na těle i na duchu. Trvalo to ještě několik let, než 
jsem se z toho úplně dostal, ale, chvála Bohu, žiju. 
Jen s tím prorokováním si nějak nevím rady.“

Simeon se protáhl, napil se z měchu trochy vína 
s vodou a podíval se na Annu. Usmívala se, nic ne
říkala, tak pokračoval.

„Mám okolo sebe spoustu vnoučat, to si asi do
vedeš představit. Ani nevím kolik, pořád se to mění. 
A tak jim vyprávím – o Abrahamovi, Izákovi a Jako
bovi, taky o Mojžíšovi, samozřejmě o davidovi a Ša
lamounovi i o Babylonském zajetí. A taky jim říkám, 
že jednou přijde Mesiáš, Boží pomazaný. Ten pravý 
král, ve slávě a moci. Že v Izraeli obnoví království, 
bude spravedlivě vládnout na věky, budou se mu 
klanět všechny národy a budou mu přinášet dary. 
Bude sedět na trůně našeho otce davida…“

„…a vezme si za manželku krásnou princeznu 
ze Sáby a budou spolu šťastně žít až na věky,“ do
dala s úsměvem Anna.

„Počkej, nedělej si z toho legraci. Taky se mi to 
moc nezdá, zní to spíš jako pohádka než jako pro
roctví. Tak si myslím, že bys mi třeba mohla poradit, 
když jsi vlastně tak říkajíc od fochu.“

„Když ono prorokovat neznamená věštit bu
doucnost, ale vidět svět Božíma očima, naslouchat 
Božíma ušima. Těšit Božími ústy, hladit Božími dla
němi. Nejde o to znát budoucnost. Pravé vědění, 
pravá Moudrost nesídlí v hlavě, ale v srdci. Jak kdo
si řekl, nebo možná teprve řekne: ‚Správně vidíme 
jen srdcem. co je důležité, je očím neviditelné…‘ “

Pomalu se stmívalo, chrámové nádvoří se zača
lo plnit lidmi, kteří přicházeli na večerní modlitbu. 
Hluk sílil, ale našim dvěma „prorokům“ to nevadi
lo, měli o čem přemýšlet. Nemluvili, stejně by jeden 
druhého přes ten rámus sotva slyšeli.

Najednou se Simeon probral a zpozorněl: „Sly
šíš? Ty tiché kroky…“

„Jako by Někdo přicházel do chrámu.“
„Trochu unavené, jako by šly z veliké dálky.“
„A jakoby měly ještě dlouhou cestu před sebou.“
„Váhavé, jako by měly nést veškerou bídu světa.“
„Ale vznešené, jako by přicházel král.“
Simeon s Annou se na sebe podívali a pak se roz

běhli směrem k hlavní chrámové bráně. (Tady pro
sím čtenáře, aby slovo ‚rozběhli‘ nebral jako měřít
ko absolutní rychlosti, nýbrž jako vyjádření touhy 
být někde co nejrychleji, protože nastala chvíle, na 
kterou jste čekali celý život.)

Stejně dobrý sluch
v hluku dnešního světa

přeje Honza Zindulka

„Nyní�propouštíš�v�pokoji�svého�služebníka,�
Pane,�podle�svého�slova,�neboť�mé�oči�viděly�
tvé�spasení,�které�jsi�připravil�přede�všemi�
národy�–�světlo,�jež�bude�zjevením�pohanům,�
slávu�pro�tvůj�lid�Izrael.“...�„Hle,�on�jest�dán�
k�pádu�i�k�povstání�mnohých�v�Izraeli�a�jako�
znamení,�kterému�se�budou�vzpírat...“

Lukáš�2,29-34

Simeon
  a Anna

(Kresba: Josef Karhan)
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n  Z předvánočního programu
Sněhové vločky

Sněhová vločka před Vánoci absolvovala celood
dílovou výpravu světlušek a skautek, Vánoční besíd
ku, nacvičila a sehrála divadelní scénky a donesla Bet
lémské světlo z radnice Prahy 4 (viz foto na obálce).

n  Celooddílová výprava
Tuto výpravu jsme měly společně se světluškami. 

Nejdřív jsme se sešly u KcMT a rozdělily se na dvě 
skupinky. lucka potom dala každé skupince papí
rek a bylo tam napsáno, kam máme jet. My jsme 
jely na Vyšehrad a tam jsme našly velký papír, kde 
byly popsány Vánoce v různých zemích. druhá sku
pinka měla malé papírky, kde byly napsány jmé
na zemí. Potom jsme podle pokynů jely na Koby
lisy, kde jsme potkaly vedoucí a druhou skupinku. 
Když jsme společně přiřadily státy k vánočním zvy
kům, tak jsme jely do bazénu na Šutku. Bylo to tam 
super. Na začátku jsme plavaly ve velkém bazénu 
a potom jsme šly na tobogány, divokou řeku a dal
ší zábavné blbosti. Byly tam dva dlouhé a rychlé to
bogany, kde se střídala tma a světlo. Když jsme vy

šly z bazénu, tak jsme jely do Modřan na místo, kde 
jsme přespaly. Tam jsme se domlouvaly na scénáři 
na divadlo a daly si večeři. Pak jsme vyráběly přáníč
ka pro lidi z domova důchodců a šly spát. další den 
jsme se vzbudily, daly si společnou snídani, sbalily se 
a šly jsme na Háje, kde jsme si daly věci do klubovny 
a společně šly na mši. Po mši jsme se už jenom roz
loučily a šly domů. Zapsala Tkanička

n  Vosa obula brusle

Vzali jsme brusle a vyrazili trénovat jízdu vpřed 
a zastavování na různé způsoby. došlo i na pokusy 
s jízdou vzad a zatáčení překládáním. Kupodivu, na 
zastavování jinými částmi těla, kromě nohou, došlo 
jen vyjíměčně. Jako nepřekonatelní bruslařští talen
ti se projevili oba dva Matějové, kteří v hrách a sou
těžích překonali nejen ostatní Vosáky, ale i vedoucí
ho. Bruslení se nemohla nabažit skupina mladších, 
která se vypravila na led k Arkádám Pankrác třikrát.

Co bylo ......... a Co bude?

n  Výprava k nedalekým vodám
Mrazy a ceny za mrazům odpovídající ubytování 

zredukovaly rozsah výpravy na jednodenní akci a na 
území Prahy. V sobotu 21. ledna jsme zahájili výpra
vu v bazénu na Barrandově. Oběd jsme si přichysta
li v klubovně a odpolední hru jsme zvládli na Hájích. 
Barrandov byl skvělý. Zkusili jsme si, jak s dopomocí 
přepravit kamaráda na druhý břeh, zahráli jsme si pár 
her ve vodě a hojně se vyřádili na místních atrakcích. 
Barrandov má dva skvělé tobogány a divokou řeku. 
Ve srovnání s ostatními aquaparky cena ujde.

n  Nácvik na Pašije
chystá se nové zpracování pašijí na hudbu Petra 

Jiříčka z litomyšle. Jak se vyvíjí nácvik na předsta
vení v KcMT jsme se zeptali elišky Brhlové.
• Vytrvali aktéři s přípravou Pašijí až do teď?

Jo, chodí nám skupinka dětí, z toho zcela pravi
delně asi 5. Máme přislíbenou pomoc i těch star
ších, co hrávali dříve v Bachových pašijích.
• Budete potřebovat nabrat nějaké posily.

No, potřebujeme děti všeho věku, malé i velké.
• Můžeš mi říct, na co se posily můžou těšit?

Myslím si, že je to pro všechny účastníky velký 
přínos v tom, jak mohou prožít Velikonoce. I když 
téma je vážné, děti touto formou téma přijmou.. 
Vzniká při tom bezvadná parta. V té se najde čas, 
ve kterém si užijeme spoustu legrace.
• Jak se mohou zapojit další zájemci?

Přijít na zkoušku každé pondělí od 17 do 18.30 
v KcMT. V tomto čase počkat u věže KcMT, odkud 
pak odvádíme celou skupinku do kluboven. Možné 
je také předem zavolat. (eliška Brhlová, viz kontakty).

n  Lyžák o jarních prázdninách
12. 3. až 19. 3. 2017

Ještě zbyla nějaká volná místa na jarní prázdniny 
s lyžařským a snowboardovým výcvikem,

Hlásit se se lze na níže uvedených kontaktech ly
žařského oddílu. Zájemci si mohou půjčit vybavení 
v KcMT od Jardy. Máme zde i nově pořízené přírustky.

n  Půjčovna sportovního vybavení
Máme k dispozici především dětské lyžařské 

vybavení, brusle na led pro kluky a nějaké vybave
ní na vodu. Vybavení půjčujeme na pravidelnou čin
nost místních dětských oddílů zdarma. V ostatních 
případech uvítáme dobrovolný příspěvek. Půjčování 
je třeba předem domluvit s Jardou, viz kontakt níže.

Omlouváme se všem, kteří se těšili na lyžová-
ní v pátek, o jednodenních pololetních prázd-
ninách. Nahromadilo se větší množství tech-
nických problémů a letos se na jednodenní ly-
žování do Herlíkovic nepojede.

k s kk s k

Z kroniky
     Sněhové vločky

co bylo

ZáPiSKy Z ČiNNOSti ODDíLu PRO HOLKy

co bude?
ze života vOSy
ZPRáVy Z ČiNNOSti ODDíLu PRO KLuKy

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  PAŠiJE – nácvik dramatizace s dětmi
eliška Brhlová: tel.: 606 561 611 
eliska.brhlova@seznam.cz

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

n  Půjčovna: Jarda Olšanský, tel.: 603 256 411, 
jarda.olsansky@kskpraha.org.

KONtAKty NA VEDOuCí AKtiVit
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Milé dobrovolnické dušičky, milí farníci,
je tu únor – čas masopustu. Masopustní veselí, 
koblížky, dobrůtky všeho druhu. Venku si může
me užívat bílého nadělení, anebo se jen tak ko
chat s teplým hrnkem v ruce. Abychom nesedě
li za kamny a nekoukali se jen z okna, tak mám 
pro vás pár zajímavých nápadů. Pojďte vytáhnout 
paty ven.

I v letošním roce chystáme ve spolupráci s Kc Za
hrada „Jihoměstský masopust“ – 25. 2. odpoled
ne. letošním mottem je „Staročeský masopust“. 

Opět půjde masopustní průvod z Opatova směrem 
ke KcMT. Je to super odpoledne, ale neobejde se 
to bez pomoci dobrovolníků. Potřebujeme pomo
ci u soutěží, s vítáním a značením příchozích, stolek 
na odměny, … Moc prosím, ozvěte se mi, abychom 
včas připravili vše potřebné.

„Valentýnský večer“ letos bude ve čtvrtek 16. 2. 
od 18.00. Ráda bych podotkla, že to není amerika
nismus, ale že se tímto večerem, který si jako man
želé můžete vzájemně darovat, připojujeme k ná
rodnímu týdnu manželství. (www.tydenmanzelstvi.cz). 
Byla bych ráda, abyste se rozhodli přijít. Proč nevy
užít příležitosti být spolu.

Krásné bílé a mrazivé dny a těším se, že se uvidí
me na masopustu a dáme společně koblížek.

Vlasta Hamalová

n  CHAPMAN, Gary a SOUTHERN, Randy:
Pět jazyků lásky pro muže

V srdci je ukryta touha zvládat vše, co mu připadá 
důležité. Je skvělé být užitečný v práci nebo na spor
tovním hřišti, ale nic se nevyrovná tomu, když vaše 
manželka řekne: „díky tobě se cítím milována.“ Po
kud jste od ní ještě taková slova neslyšeli nebo máte 
pocit, že nejste zrovna špičkovým hráčem v oblasti 
vztahů, pak je tato kniha určena právě vám.

Knihy o pěti jazycích lásky jsou světovým best
sellerem, protože nabízejí jednoduché, praktické 
a účinné principy. V tomto vydání Gary chapman 
hovoří přímo k mužům a vysvětluje, jaká odměna 
je čeká, když se budou učit mluvit jazykem lásky je
jich manželky. Tato kniha, v níž nechybí ani humor 
a je doplněna praktickými ilustracemi, vám pomů
že osvojit si umění milovat. Vydal Návrat

n  BOSSISOVÁ, Gabriela:
On a já – duchovní deník

„Uvědom si, že jsem ve všech událostech. Já jsem 
režisér, miluj mou režii. Vztahuj ke mně ruce v kaž-
dodenních událostech.“

Předkládáme vlastní výbor z rozsáhlého duchov
ního deníku Gabriely Bossisové (1874–1950). Byla 
činná jako divadelní režisérka a herečka, ale záro

veň žila hlubokým duchovním životem. V roce 1936 
jí už bylo 62 let, když na lodi cestou na divadelní 
turné po Kanadě začala psát svůj deník a zapisovat 
si vnitřní vnuknutí, která přičítala Ježíši Kristu. To byl 
počátek duchovního deníku publikovaného později 
pod názvem On a Já. Vnitřní hlas k ní promlouval po 
čtrnáct let až do její smrti. Ne náhodou ji Pán povo
lal k sobě právě v noci svátku Božího Těla: Gabriela 
měla velkou úctu k tajemství eucharistie, což z de
níku vysvítá. Vydalo KNA, 289,- Kč

n  YOUNG, W. M. Paul: EVA

Když na břeh ostrova mezi tímto a oním světem 
vyplaví voda přepravní kontejner, „Jan Sběratel“ 
v něm najde mladou ženu – polámanou, zmrzlou 
a sotva živou. S pomocí léčitelů a učenců dohlíží 
na její uzdravování a záhy zjistí, že ji její genetický 
kód spojuje s každou známou rasou. Nikdo ale ne
tuší, jaké může mít její přežití význam. Nikdo, až na 
evu, matku všech živých. Ta dívku oslovuje „dce
ro“ a pozve ji, aby se stala svědkyní příběhu stvo
ření, jejího a vlastně i našeho… 

Strhující román předurčený k tomu, aby se stal 
jednou z nejdiskutovanějších knih desetiletí – stej-
ně jako autorův debut Chatrč, celosvětový bestsel-
ler s 22 miliony prodaných výtisků.

Vydal Knižní klub, 299,- Kč
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

n Kunhutina modlitba:          
Vítej králi všemohoucí, na všech místech vševidoucí, 
všech kajících milující, věčný život dávající;
vítej v nouzi těšiteli, vítej hoře zbaviteli,
přepodivný stvořiteli, vítej nás všech hostiteli.
dej nám pro hříchy plakati a za ně se v pravdě káti,
za dary Ti děkovati, vším srdcem Tě milovati.
(Kunhuta, dcera Přemysla Otakara II. a praneteř 
sv. Anežky. Roku 1302 se stává abatyší u sv. Jiří)
n Víme, že je třeba čas od času smířit se s Bohem a také 
s bližním. Smířit se sám se sebou znamená přijmout sám 
sebe takovým, jaký skutečně jsem, ne takovým, jaký se 
zdám. Znamená to snášet se ve své tělesné i duševní nedo
konalosti. Znamená to schopnost volat k Bohu o pomoc, 
ale také mít úctu k sobě samému, respektovat se a zno
vu a znovu nalézat sílu v sobě a důvody k radosti ze života.

(J. Nováková, CM kalendář)
n Bible je něco jako rozcestí, kde se s námi Bůh potkává 
v Ježíši Kristu a všecky nás staví před závažné rozhodnutí – 
s Ním nebo proti Němu. Člověk má tu jedinečnou a hroz
nou možnost odmítnout poslušnost svému Stvořiteli. Bůh 
totiž nestojí o otroky, nýbrž o své syny a své dcery.

(Suzanne de Dietrich)
n doby soužení a bolestí nejsou asi lehké pro nikoho. 
Není naší chybou, že si na svá trápení stěžujeme. chy
ba je, že se obracíme na nesprávnou adresu. Stěžujeme 
si na Boha, místo abychom si stěžovali přímo Bohu. Je
den ze žalmistů vyznával: „Bože, Ty vidíš trápení a hoře, 
shlédneš a vezmeš vše do svých rukou, tužbu pokor
ných vyslýcháš a jejich srdce posiluješ.” Proměna v na
zírání působí, že se člověku otevřou oči a ve svém trápe
ní vidí nejen zvůli a svévoli druhých, nejen svou bezmoc
nost, ale také ochrannou ruku Hospodinovu. Tak to za
kusil i Kristus. (Na každý den)           
n Každý křesťan žije určitý paradox. Vůči tomuto svě
tu a lidem kolem je dospělý a měl by jako dospělý žít, to 
znamená starat se o sebe a o věci, za něž nese zodpo
vědnost, a nečekat, že je za něj bude řešit někdo jiný. Zá
roveň ale ve vztahu k Bohu zůstává dítětem.

(Kateřina Lachmanová)

:)  Když tě život srazí na kolena, využij toho
– začni se modlit.

:)  Ježíš rozuměl životu, protože ho prožil v dílně,
ne na univerzitě.

:)  Pro Hospodina je těžké obdarovat člověka,
který neví, co chce.

:)  Není nic, čím byste Boha mohli překvapit – zato 
mnoho věcí, kterými by On mohl překvapit vás.

(Pavel Kosorin)

meditační
myšlenky
moudrých

dobrovolníci,
dobrovolnice,
 dobrovolníčata

K N I Ž N í  O B c H ů d e K

MASOPUST
  na JIŽÁKU

25. 2.

9. 2. / 19.00
KCMT

Labyrint světa 
a ráj srdce

Divadlo
Víti Marčíka

 23.2. / 19.00
 Pouť do
  Rwandy

 23.2. / 19.00
 Pouť do
  Rwandy

Povídání o této zemi 
s promítáním fotografií, 

videí a ochutnávkou 
rwandského čaje v KcMT 

s Adélou drdlovou
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inzerCe

n  Pondělí 8.00–12.00: Školička Sluníčko, pravidelný 
program 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: Po-
hybové 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 dílnič
ka pro děti za pomoci rodičů či prarodičů.

Nabízíme tyto besedy a přednášky:

n  Čtvrtek 2. 2. od 19.00 do 21.00: Sebejistá máma. 
Realita nebo fikce? Jak si udržet sebejistotu na ro
dičovské dovolené i po ní? Přijďte to zjistit na semi
nář s denisou! cena: 100, Kč, přihlašování předem 
v Mc nebo na emailu: mcdomecek@praha.ymca.cz

n  Úterý 14. 2. od 10.00 do 12.00: Školka a kolektiv 
vrstevníků. Seminář o tom, jak připravit dítě na 
vstup do školky, co vše má umět, jak řešit problémy 
ad. cena: 80, Kč, přihlašování předem v Mc nebo 
na emailu: mcdomecek@praha.ymca.cz

n  Čtvrtek 16. 2. od 18.30 do 20.30: Neurovývojo-
vá terapie. Seznámení s neurovývojovou terapií 
pro děti od 4 let. Přetrvávající primární reflexy jako 
opomíjený faktor problémů učení a chování. cena: 
80, Kč, přihlašování předem v Mc nebo na emai
lu: mcdomecek@praha.ymca.cz

n  Úterý 21.2. od 10.00 do 12.00: Empatická komu-
nikace v rodině a ve výchově. Pojďte zkoumat 
mapu myšlenek, očekávání, potřeb a emocí člově
ka, kam nás nitky a vazby na naše nejbližší vedou? 
cena: 80, Kč, přihlašování předem na emailu: mc
domecek@praha.ymca.cz; po semináři možnost in
dividuální konzultace – na objednání.

n  Středa 22. 2. od 9.30 do 11.30: Karneval pro 
nejmenší. Hry a soutěže, říkanky a zpívání s dětmi, 
výtvarná dílnička, odměny pro krásné masky. Vstup
né: dospělí 50, Kč, děti 10, Kč. Vstupenky budou 
k dispozici v Mc od 23.ledna.

n  Pátek 24. 2. od 15.30 do 16.30: Malý vědec. Věda pro 
děti od 5 do 9 let. cena: 80, Kč. Přihlašování a platba 
předem na emailu: mcdomecek@praha.ymca.cz

n  kurz efektivního rodičovství 
Program pomáhá rodičům lépe porozumět svým dě
tem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnos
ti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit 
konflikty a předcházet špatnému chování. Tři soboty: 
11. března, 25. března a 8. dubna 2017, přihlášení do 
konce února na www.mc-domecek.cz a na emailu: 
mcdomecek@praha.ymca.cz, jsme i na facebooku.

Pravidelné akce:

n  Setkání Klubu 50+ každé 1. a 3. pondělí v měsíci. Kon
takt na koordinátorku klubu danielu je 777 604 775.

n  Každé pondělí od 11.30 do 12.20 a úterý 11.00–
11.50: Pilates, cvičení pro všechny věkové kategorie.

n  Angličtina pro děti, uvolnila se místa: 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), 
17.00–17.45 (6–7let).

n  Angličtina pro věčné začátečníky
a mírně pokročilé, pondělí 18.15–19.15

n  Angličtina pro dospělé: středně pokročilí
17.30–18.30, máme tři volná místa. Ozvěte se.

n  Stále volná místa každou středu 16.45–18.15:
Povídání v němčině a oživení gramatiky. 

PORADNy

n  Po 9.00–10.00: Laktační poradna (objednat
na tel. 604 572 712, nebo email), poplatek 100 Kč.

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

n  St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plánová-
ní rodičovství (objednat na tel. 777 200 431 nebo 
email: ), zdarma.

n  Čt 11.00–12.00: Poradna těhotenství a porod – 
MUdr. Hana Belošovičová, Phd. 
(nutno objednat předem na emailu: 
poradnamcdomecek@seznam.cz), zdarma.

n  Na objednání – Výchovné poradenství
– Mgr. Kateřina Neubauerová (objednání na 
emailu: mcdomecek@praha.ymca.cz), zdarma.

n  Na objednání – Vývojová psychologie – Ing. Jana 
lokvencová (objednání na emailu: lokvencova.
jana@seznam.cz, zdarma.

n  13. 2. (pondělí) od 20 h v KcMT – setkání spole
čenství Hnutí fokoláre. Slovo života na únor: „Dám 
vám nové srdce a do nitra vám vložím nového 
ducha.“ (ez 36,26). Setkání je otevřené i dalším zá
jemcům o žití Božího slova. Friedovi – 731 625 949

n  Biblické hodiny – každé úterý od 18.45 na faře 
u sv. Františka, kromě posledního úterý v měsíci, kdy 
jsou společné chvály v kostele, a prázdnin. Téma: 
Blahoslavenství. Srdečně zve P. Michal Prívara.

n  Modlitební setkání maminek na mateřské do-
volené se koná ve středu dopoledne od 9.30 do 
11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františka 
z Assisi. V únoru 2017 se sejdeme 8., 15. a 22. 2. 
Srdečně zve lýdia Murínová, tel. 730 825 301

n  Páteční dopolední setkávání (nejen pro  starší) 
– začínáme v 9 h bohoslužbou slova v kapli KcMT 
a poté následuje společné přátelské posezení ve 
foyer. Srdečně zveme! Jana a Viktor Friedovi.

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 
email: dvorskasarka@seznam.cz.

n MC domeček nabízí od 28. února každé pon
dělí od 18.15 do 19.15 kurz Angličtina pro věčné 
začátečníky a mírně pokročilé. cena za lekci je  
90 Kč. Přihlášení na 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  9. 2./19.00 – Labyrint světa a ráj srdce
– divadlo Víti Marčíka, (sál KcMT). Vstupné 100, 

n  10. 2./10.00 – Labyrint světa a ráj srdce
– divadlo Víti Marčíka, (sál KcMT). Vstupné 100, 
(představení pro školy).

n  11. 2. – dEN NEMOCNÝCH – 10.00 mše sva
tá s udílením svátosti nemocných; krátký kulturní 
program a občerstvení. (KcMT kaple + sál) 

n  12. 2./15.30–18.00 – Odpolední taneční čaj; 
k tanci a poslechu hraje THe FIVe BANd. Vstupné 
pro pár 150, pro jednotlivce 80,. Možno zakou
pit na místě. (sál KcMT). 

n  13. 2./16.00 – Diplomatické vztahy se Svatým 
stolcem po ii. světové válce
– přednáší Phdr. Michal Pehr, (klubovna KcMT).

n  13. 2./14.30 – Babička Boženy Němcové,
pohádka a skutečnost – divadlo jednoho herce 
(sál KcMT), Vstupné 50, Kč.

n  16. 2./18.00 – VEčER PRO TEBE, PRO MNE, 
PRO NáS. Netradiční valentýnský večer pro man
želské páry s večeří, vínem a programem. Vstupné 
pro pár 350,  (večeře, víno, zákusek). Možnost za
koupit v kanceláři KcMT do 14. 2. 

n  18. 2./18.00 – „POJĎTE kE MNĚ VŠICHNI“
– večer chval. den, kdy si připomínáme 50. výročí 
setkání studentů v duquesne, kde Pán vylil svého 

ducha a zrodila se Katolická charismatická obno
va. (kostel sv. Františka). 

n  23. 2./19.00 – Pouť do RWANdY – povídání
s Adélou drdlovou o její cestě do Afriky (KcMT).

n  25. 2. – MASOPUST na JIŽÁkU aneb „STARO-
čESkÝ MASOPUST“. Zveme všechny, malé i vel
ké strašáky, báby, medvědy, skřítky, víly a další roz
todivné bytosti na jihoměstské masopustní vese
lí – průvod masek, program pro rodiny s dětmi, 
divadlo a masopustní dobroty!  
• 14.00 – Masopustní průvod od stanice metra
Opatov ke Komunitnímu centru Matky Terezy 
• 15.00–16.00 – hry a soutěže pro rodiče a děti, 
tvořivá dílna v KcMT a kolem něj (dle počasí)  
• 16.00 (16.30) – „Jak šel Honza do světa“ (divad
lo Na cestě) – uvedené časy jsou orientační. 
Vstupné na soutěže (včetně divadla) 
50, (bez masky), s maskou 40,. 

n  28. 2./18.45 – Večer chval – společné chvály,
promluva, agapé na faře, kostel sv. Františka.

n  Protahovací cvičení – pondělí 10.30–11.30 
a středa 19.00–20.00. 5 lekcí 300, Kč; jednotlivý 
vstup 70, Kč. Informace na fried@kcmt.cz nebo 
na www.kcmt.cz.

n  PiLAtES – pondělí 11.40–12.30 a úterý
11.00–11.50 cvičení pro všechny věkové kategorie.



KANceláŘ KcMT – HáJe
U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Tel: 242 485 826
email: 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
email: 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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Ú M Y S lY  A P O Š T O l á T U  M O d l I T B Y  /  Ú N O R

•  Všeobecný úmysl: Přijetí lidí v obtížných situacích. 
Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří 
jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích. 

•  Národní úmysl: Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly 
se prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly na 
misijní poslání (eG, č. 28).  

 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. email

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


