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Max Švabinský: „Chodovská Madona“ – 1953 / Litografie byla věnovaná naší farnosti v roce 1957 (více na str. 2)
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Jednou z velmi zajímavých oblastí našeho života 
je věc našich motivů. Proč vlastně různé věci činí-

me. Co považujeme za dobré anebo prosazujeme 
a někdy dokonce nevybíravými prostředky. Proč? 
Proč? Proč? Touhle otázkou nás v jistém období 
ničí naše děti. Ale ona je velmi důležitá především 
pro uvědomění našich motivů. Špatný motiv to-
tiž dokáže ze skutečnosti jinak 
bohulibé učinit minimálně pro 
nás, ale často i pro druhé, pří-
mo teroristický atentát. A je vel-
kým úkolem našeho života uči-
nit naše motivy co nejlepší, a to 
přesto, že většina vždy zůstane 
do jisté míry koktejlem dobrých 
i sobeckých motivů.

Když Ježíš říká svým učední-
kům: „Nové přikázání vám dá-
vám, abyste se navzájem mi-
lovali; jako já jsem miloval vás, 
i vy se milujte navzájem.“ (Jan 
13,34) Doufám, že ho nikdo ne-
budeme podezírat ze špatných 
motivů. Boží motiv je jednoduše 
zcela čistý, protože je zcela prost 
sobectví. Bohu nikdo z nás ne-
může nic přidat, ale všichni mů-
žeme jeho dary přijmout a po-
kusit se podobným způsobem 
zužitkovat. Náš problém je, že umíme snadno žít 
na úkor druhých nebo zas zdánlivě bez potřeby 
druhých. Takže je třeba se učit u Krista v jeho dů-
stojnosti a pokoře, které platí zároveň.

Zkusme si postavit před oči pár příkladů skrytých 
motivů, které nejsou úplně šikovné:

Třeba člověk, který byl ve svém životě oceňován 
jen, když nerušil pohodlí svých rodičů a tak přijal 
za své, že je dobrý, když neruší, a proto bude vždy 
jednat tak, aby druhé nerušil. Když mě takový člo-
věk neruší, není to proto, že mne má rád, ale je 
to především pro onen pocit: „Jsem dobrý, jsem 

správný, protože neruším.“ A vůbec nejde o dru-
hého. Takový člověk vás nebude rušit, ani když bu-
dete již měsíc v nemocnici. Ale mnoho pozitivní-
ho na tom nebude, krom jeho zdánlivého pocitu, 
že je dobrý.

Nebo naopak někdo, kdo stále musí být s námi 
a konverzovat, protože „je přeci přátelský“, ale 
přitom vnitřní skrytý motiv je, že v tom je jeho hod-
nota, že se baví právě s vámi. To může být dobrý 
teror jak od IS.

Nebo člověk neustále se na něco ptající může 
vypadat jako velmi zodpovědný, který dbá na to, 

aby se nestala chyba. Ale vnitř-
ní motiv je strach, aby nedostal 
vynadáno.

Naproti tomu, někdo se zase 
nikdy na nic neptá, protože zase 
všechno vždycky ví. A zeptat se 
by znamenalo být hloupý. Tak je 
naučený anebo je „jen pyšný“. 
To dokáže přivést k výbuchu i za-
jištěný granát.

Jednu zvláštní skupinu kdo-
si kdysi nazval „vydíravka obě-
tavá“ Udělá pro vás všechno na 
světě, ale vy jí musíte pak vě-
novat veškerou možnou pozor-
nost. To opravdu není z lásky ani 
z postoje služby. To si pak člověk 
rozmyslí, jestli ještě něco přijme.

Budeme se teď bát, zda naše 
motivy nejsou divné? Prosím ne 
a ne, nebát se! Naše motivy jsou 
prostě někdy v něčem nedobré, 

tak je očišťujme. A učiňme aspoň jednou za čas 
malé zkoumání svých motivů. Ne proto, abychom 
přestali dělat laskavosti druhým, či bavit se s nimi 
atd. Ale abychom se postavili zas o kousek víc do 
Ježíšova postoje nezištné lásky, která ale vyplývá ze 
zásadní hodnoty našeho života božích dětí a niko-
li z našich frustrací, deformací a sobectví. Povolá-
ní od Krista ke svobodnému životu, je i povolání 
k čistotě našich motivů, které pak nejsou skrytý-
mi okovy vlastními ani je nenasazujeme druhým.

Přeji krásný a požehnaný čas letnic.
 P. Michael

n a  s l O V í č k O . . .ž i V O t  f a r n O s t i

Co je to, co dělám?

bude pro vás v červnu otevřeno v časech:

Út 15.00–19.00 hod.
St 16.00–20.00
Ne 9.00–13.00 hod.
a v době programů v KCMT.

Vyžijte naši slevovou kartičku „9+1 káva zdar
ma“. V nabídce kavárny najdete 9 způsobů 
úpravy vynikající kávy sicilské značky Miscela 
D´oro, jejíž historie sahá do roku 1946.
Každou desátou kávu dle vlastního výbě
ru si můžete vychutnat úplně zdarma.

Je to sobectví,
dobrý skutek anebo je to
nezpracované ovoce
našich ran a frustrací?

„Chodovská Madona“
(Obraz na obálce) • Max Švabinský po smrti své man-
želky Anny v roce 1942 trávil léto převážně u rodiny 
Havlíčků na kraji Chodova, kteří vlastnili malou vilku 
s rozlehlou zahradou a krásným altánem. Prostředí, 
v němž během své poslední životní etapy tvořil, za-
chytil na několika obrazech. V roce 1953 vytvořil tzv. 
„Chodovskou Madonu“, jejíž podobu nakreslil pod-
le dvanáctileté žákyně místní školy Jany Krapfové, 
dcery uzenáře Krapfa. V roce 1957 obraz daroval do 
kostela sv. Františka. Některým lidem se toto vyobra-
zení zdálo nevhodné na stěnu kostela, a proto našel 
místo v zákristii. Samota Havlíčkových se v pozmě-
něné podobě zachovala dodnes, ale místo polí a luk 
jsou kolem panelové domy a silnice.

7.5.
P. Michal Prívara

NarozeNiNy

21. 5.
První svaté
přijímání
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Slovo „svoboda“ je snad po slovu „láska“ 
druhým nejčastěji používaným slovem. Co 

se tím slovem rozumí? Slovníkově je svobo
da definována možností se rozhodovat, mož
ností uplatnit svou vlastní vůli a jednat pod
le vlastního uvážení. Důraz je kladen na ne
závislost a neomezenost. Člověk je při svém 
narození téměř zcela svobodný. a jak jde dál 
svým životem, tak je čím dál více nesvobod
ný. Protože je často naprogramován svými 
zážitky a způsobem jejich zpracování. Člo
věk se setkává s nespočetným množstvím no
vých, neobvyklých a dosud neznámých situ
ací. Snaží se je řešit, a tak se sám naprogra
movává. Tímto způsobem získává nové po
znatky, představy, zvyky, dovednosti, posto
je, názory, předsudky… Často není lehké se 
od toho osvobodit.

Zvláště je to náročné, když stojíme na křižo-
vatce a máme se svobodně rozhodnout, kterou 
cestou jít dál. Rozhodnout se pro určitou ces-
tu, znamená zavrhnout všechny ostatní možnos-
ti. A k tomu patří také odpovědnost. A být od-
povědný,to znamená uvědomit si, že mám povin-
nost nést důsledky za vlastní rozhodnutí a jeho 
realizaci. Rozhodnu-li se pro určitou cestu, pro-
hlašuji tím, kdo jsem, kam patřím. Jednou jsem 

slyšel vyznání člověka, který byl původně ateista, 
a který se svobodně rozhodl pro křesťanství, jak 
říká: „Jsem křesťan, snažím se žít v tom duchu, 
v kterém žil Ježíš Kristus. Za svůj život chci nést 
odpovědnost. Chci se držet Krista, chci jít jen za 
Ježíšem. Ale chci také pomáhat druhým, aby po-
znali Boha. Chci pomáhat, ne odsuzovat druhé, 
vždyť i já jsem byl dlouho mimo“. 

Existuje taková krásná bajka: 
Zahradní lilie se jednou vyptávala ostatních kvě-

tin na Ježíše. Její pán zahradník jeho jméno vyslo-
vil, když chválil její květy. 

Sáranská růže, zářící purpurem, řekla: „Neznám 
ho. Bude to asi nějaký venkovský sedlák, protože 
všechny vznešené muže našeho kraje znám.“ 

Jasmín se přidal: „Ani já ho neznám, žádný lepší 
člověk neopomene přivonět k mým květům“. 

„Já také ne“ řekla chladně kamélie. „Bude to asi 
nějaký ošklivec, protože krásní muži a ženy zdobí 
mým květem svou hruď“. 

Lilie odpověděla: „Proč si tedy můj pán na něj 
vzpomněl, když ráno hleděl na můj čistý květ?“ 

Tu řekla fialka: „Jeden z nás bude znát Krista ur-
čitě. Náš nebohý bratr bodlák. Žije na okraji cest 
a všechny, kdo jdou cestou, zdraví svou  zapráše-
nou hlavou.“ 

Lilie řekla: „Asi máš pravdu, že bodlák viděl Kris-
ta. Ale nemáš pravdu, že je to bratr nás, krásných 
květin. Je to špinavý pichlavý žebrák.“

Ale fialka se přesto obrátila k cestě a volala: „Bra-
tře bodláku, lilie by ráda věděla, jestli znáš Krista.“

A vítr přinesl do zahrady bodlákovu odpověď: 
„Znám ho, šel touto cestou a já jsem se dokonce 
dotkl jeho šatů!“ „A je to pravda, že se mi podo-
bá?“ chtěla vědět lilie. – „Snad trochu v noci, když 
měsíc rozteskní tvou barvu. Ty neseš hlavu pyšně 
vzhůru, on ji má trochu skloněnou. Ale jeho plášť 
je bílý jako tvůj květ. Můžeš být šťastná. To ke mně, 
zaprášenému bodláku, nikdo Krista nepřirovná!“ 
posteskl si skromně bodlák. 

„A pověz, jaké má Ježíš oči?“ chtěly vědět za-
hradní květiny. Bodlák otevřel svůj modrý květ 
a ukázal ho zahradě. „A jaký má šat?“ Bodlák ote-
vřel na jiném stonku červený květ. „Je to hrubá 
barva“ – řekla znechuceně lilie. „A jakou má na 
hlavě korunu nebo věnec?“ A bodlák pozvedl své 
trny. „Hrozný věnec“ řekla kamélie. „Růži se dají 
její trny ještě prominout, jsou drobné a něžné, ale 
ty tvé trny jsou ošklivé a pichlavé.“

„A jak Kristus miluje?“ ptala se dál lilie. „Takhle“ 
řekl bodlák a rozevřel svůj uschlý květ a peříčka z něj 
se rozlétla do celého světa. „Přesto bych ho ráda po-
znala.“ řekla lilie. „Jak bych to měla udělat?“ „Když 
chceš uvidět Ježíše, když chceš, aby on pohlédl na 
tebe, staň se bodlákem u cesty. On je pořád na ces-
tách. Když šel posledně kolem, řekl mi: „Buď po-
žehnán, bratře bodláku, protože kveteš v prachu lid-
ských cest a obveseluješ oko unaveného poutníka.“

A bodlák dodal: „Ani tvá vůně jej nepřiláká do 
zahrad boháčů, on cítí ve vzduchu jinou vůni – rány 
bolavého člověka.“

Ale ani lilie, ani růže, ani mateřídouška se ne-
chtěly stát bodláky u cesty.

A tak Krista nikdy nepoznaly, podobně jako lidé, 
kteří Ježíše nechtějí následovat po uprášených ces-
tách tohoto světa. Ježíš je naší živou cestou k ne-
beskému Otci, cestou, kterou není nikdy dobré 
opustit. Ježíš čeká na naši odpověď, na naše ano. 
Být na cestě s Ježíšem, znamená především postu-
povat krok za krokem, den po dni. Trpělivě a vytr-
vale Ježíš jde s námi, v každé chvíli našeho života.

Váš jáhen Pavel Urban

Trpělivě a vytrvale
jde s námi, v každé
chvíli našeho života...

Zprávy
z KCMT

Milí přátelé, 
od května působí v KCMT nový dlouhodobý ná-
jemce, Probační a mediační služba ČR. Má trva-
le pronajatou jednu kancelář v suterénu KCMT, 
kde provozuje Poradnu pro oběti trestných činů. 
Komplexní služby, informace, pomoc a poradenství 
poskytuje obětem trestným činů bezplatně a ano-
nymně. Přejeme zástupci Probační a mediační služ-
by, paní Mgr. Martině Peškové, aby se činnost po-
radny v KCMT dařila a poradci i klienti se cítili v na-
šich prostorách dobře. 

Srdečně vás zveme na Noc kostelů do KCMT 
i do kostela sv. Františka, příchozí si budou moci 
vybrat z velmi pestrého programu, najdete v něm 
i několik novinek, včetně doprovodného programu 
pro děti. Pozvěte své známé, sousedy či kamarády 
a přijďte i vy sami, aby zde příchozí nenašli jen holé 
zdi budov, ale zažili živé společenství, které je bude 
inspirovat hledat dál. 

Vedle farních programů bude v červnu v KCMT 
ještě hodně rušno, prostory sálu a foyer poskyt-
neme pro soutěž pěveckých sborů, dvě taneční 
soutěže, koncert či akademii pěti základních škol 
a schůzi bytového družstva. Také Městská část P11 
využije naše prostory pro své dvě akce. 

Velmi děkujeme za vaše dary na nová okna 
v kostele sv. Františka. V neděli 11. června proběh-
ne ještě poslední sbírka věnovaná tomuto účelu, 
potom dárcům připravíme potvrzení o daru pro da-
ňový odpočet. 

Přeji vám všem krásné a požehnané letní dny, 
Karina Juráková, ředitelka KCMT

„�Jestliže�není�práce 
protkaná�láskou, 
je�zbytečná.“

V červnu 1919 ve 46ti letech 
umírá její otec. Byl poradcem 
starosty a pracoval v hnutí 
za připojení Skopje k Albánii. 
Zdá se, že byl zabit jugoslávskou policií.

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
možná jste i vy měli možnost číst knihu rozho-
vorů s P. Janem Rybářem: Deník venkovského 
faráře. Nedá mi to, a podělím se s vámi o jednu 
krátkou pasáž (na str.232).
„Ve Varšavském ghettu uchovávají v jedné 
cele pozoruhodný vzkaz z druhé světové války. 
Ztratil jsem svůj domov, své rodiče a přá-
tele, svůj majetek i svobodu. Včera šly do 
plynu moje děti, dnes moje žena. Teď jsem 
na řadě já. Mám plné právo rouhat se Ti, 
Bože. Ale já tě miluji! Josef Rackower.“

To nenapsal křesťanský světec. Tohle napsal 
Žid, člověk Tóry, ne Evangelia. Jak je to pouč-
né i pro nás. Žádné ufňukané sebeobětování, 
ale na opak radostné sebedarování. Jak výstižná 
definice oběti. Nezavádí do falešného duchov-
ního pozérství, ani nepředstavuje Boha jako 
lačného „lidských obětí“ k uskutečnění nějaké-
ho dobra. Ve chvíli  vrchol  né pasivity – vrcholná 
aktivita ...“. Katka 
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n  Neděle 14. května

Po nástupu do autobusu u Komunitního cent-
ra na Jižním Městě nás jáhen Pavel hezky přivítal, 
krátce nás informoval o svém leteckém zájezdu do 
Lurd, kterého se v nedávné době zúčastnil a po-
tom jsme se pomodlili za zdar našeho zájezdu a už 
jsme uháněli do Slaného.

Při cestě do Slaného převzala průvodcovství paní 
Stupková, profesní průvodkyně. Od ní jsme se do-
zvěděli spoustu zajímavých věcí o městě Slaném 
a jeho okolí, o Slánské hoře a o nalezení slaných 
pramenů poblíž této hory. Voda ze Slaných pra-
menů se dříve používala na vaření. Dále nám po-
vídala o praotci Čechovi, který přivedl kmen 
Čechů na Říp. Z tohoto kmene se později narodi-
li Přemyslovci. Také se v tomto kraji mluví o kme-
ni Lučanů. První osada se zde jmenovala Stržiště. 
Před praotcem Čechem zde sídlili Keltové.

Ve Slaném je nejznámějším a největším koste-
lem kostel sv. Gotharda. My jsme navštívili kostel 
Nejsvětější trojice a klášter, kde nás provázel pro-
bošt tohoto kostela. V klášteře jsou teď bosí kar-
melitáni. V kostele je zajímavý oltář, který má čer-
venou barvu. V kostele se nachází též Loreta. Bosí 
karmelitáni v tomto klášteře se zabývají výrobou 
báječných marmelád, které jsme si samozřejmě za-
koupili. Po shlédnutí této zajímavé památky jsme 
se vydali směrem na Liběšice.

V kraji se převážně pěstuje chmel, což jsme 
mohli vidět po obou stranách silnice, kterou jsme 

jeli na Liběšice. Za zmínku též stojí, že v tomto kra-
ji se narodil Václav Beneš Třebízský, spisovatel his-
torických románů. Dle přání rodičů se stal knězem 
a do roku 1848 psal. V tomto kraji též působil ma-
líř Emil Fila. Své obrazy tento pán odkázal městeč-
ku Peruc. Během výkladu nám cesta rychle ubíha-
la a brzy jsme se přiblížili do města Liběšice, kde je 
nádherný kostel sv. Martina, u něhož jsou barokní 
sochy v parku před kostelem. V kostele byla mše, 
kterou vedl tamní kněz P. Vilém Štěpán.

Obec Syřen, kterou jsme také projížděli, je spja-
ta se životem Franze Kafky, který zde bydlel u své 
sestry.

Po 12. hodině jsme se přemístili do měs-
ta Žatce, které je centrem této chmelařské ob-
lasti. Město Žatec se chlubí krásným náměstím, 
Žateckou synagogou, dále je zde Chmelařský insti-
tut a Chmelařské muzeum. Na náměstí Svobody je 
malé políčko s ukázkou, jak se pěstuje chmel. Z cír-
kevních staveb kostel Nanebevzetí Panny Marie 
z 12. století a kostel Nejsvětější Trojice. 

Město Louny, původně nazývané Luna, patřilo 
mezi královská města. Byla to např. Plzeň, Klatovy, 
Slaný, Žatec a Louny. Roku 1412 měl být konec 
světa a tato města měla přežít. 

V 18. století, doba Marie Terezie, byl zaveden ka-
tastr, stavěly se silnice. Marie Terezie zaří  dila kolem 

těchto silnic ovocná stromořadí, aby v době napo-
leonských válek vojáci, kteří tudy putovali, se moh-
li tímto ovocem nasytit.
Pozoruhodnosti v Lounech: část městských hradeb, 
Mírové náměstí se sochou Jana Ámose Komen   -
ského, kostel sv. Mikuláše, postavený roku 1232. 
Je v něm krásný vyřezávaný  oltář a vyřezávané la-
vice. V kostele sv. Mikuláše byl zajímavý výklad. 
Někteří z nás vystoupali na věž kostela, odkud byl 
nádherný výhled do kraje. V Lounech stojí za po-
zornost též Městské mu zeum a Městská radnice. 
Město Louny je velice krásně upravené, čisté a fa-
sády jsou v pořádku.

Posledním místem našeho putování byl městys 
Dolní Ročov. Je zde kostel narození Panny Marie ze 
14. století. Zasloužil se o to Albrecht z Kolovrat 
starší. Kostel byl postaven r. 1373. Byl to kláš-
ter augustiniánů, klášter poustevníků. Po hu-
sitských válkách klášter chátral. Po 30leté vál-
ce byl klášter i kostel opraven. Zasloužil se o to 
Jan Blažej Santini ( kaple 14ti svatých pomocní-
ků). V polovině 18. století čekaly klášter různé 
katastrofy. Byl stržen a znovu postaven, stavite-
lem Dientzenhoferem. R. 1750 byl klášter znovu 
dokončen. Roku 1950 byl klášter zrušen a jeho 
převor vězněn. Byla zde věznice, ale také dětská 
psychiatrická léčebna. Byl zde vězněn v 50. le-
tech za komunismu prvorepublikový zpěvák 
R. A. Dvorský.

V Dolním Ročově naše cesta končila. Domů 
jsme se vraceli přes pohoří Džbán, kde se nachá-
zí opukový kámen. V Řevničově je z něho posta-
vena pošta. Odtud jsme zamířili na karlovarskou 
cestu. Tato cesta vedla až do města Norimberk. 
Zde se narodil Václav IV. Jeho otec Karel IV. da-
roval Norimberku tolik zlata, kolik vážil novoro-
zenec. Potom jsme míjeli Stochov, památný dub. 
Svatý Václav měl sto chův, proto Stochov. Potom 
jsme se již vraceli domů do Chodova. Cestou zpět 
jsme se opět modlili.

Tento zájezd se velice povedl. Bylo to díky po-
časí, díky dobré průvodcovské přípravě jak jáhna, 
tak paní průvodkyně. Díky panu řidiči, který nás 
do tohoto kraje přivezl a zase odvezl domů, též 
díky organizaci Ireny Řivnáčové, která se o zájezd 
velice dobře zasloužila a postarala. Všem těmto li-
dem patří dík. Jiřina Švejdová

V dubnu roku 2006 jsem v rámci farnosti na Jižním 
Městě poprvé navázal kontakt s „Romi“ (Romana 
Kraleva) a dále pak s dalšími lidmi.

Cesta k Bohu byla složitá. Křest jsem přijal 20. čer-
vence 1953 přímo v porodnici v Londýnské od kně-
ze z kostela sv. Ludmily a mé celé jméno zní Robert 
Vlastimil Michael Bobčík. Křesťanskou výchovu jsem 
absolvoval pouze v první třídě ZDŠ na Slovensku. 
Když jsme se přestěhovali zpátky do Prahy na Žižkov, 
křesťanská výchova už bohužel v osnovách ZDŠ ne-
byla. „Velkou stranou“ jsem byl vychováván k de-
gradaci vyšších duchovních hodnot, což bylo u mé 
generace běžné. Přesto jsem cestu k Bohu našel.

Domnívám se, že každý člověk v sobě jakýsi ob-
raz Boha má a v mém případě Jeho obraz vystou-
pil z nevědomí, když jsem došel k poznání, že je se 
mnou Hospodin od nepaměti. Nevím, zda našel Bůh 
cestu ke mně nebo moje duše k němu.

Později mě „Vyšší moc“ dovedla k setkání s výše 
uvedenou Romi v kapli v Modletické ulici. Tato žena, 
stejně tak jako Filip Malý, mě přijali a napomohli 
k uskutečnění prvního setkání Anonymních alkoho-
liků, dne 19. května 2006. Tím se spojila moje cesta 
s cestou této farnosti, avšak jakýmsi volným způso-
bem. Po oslavě desátého výročí kaple v Modletické 
ulici jsme se přestěhovali do nově zbudovaného 
Komunitního centra Matky Terezy, které bylo vy-
svěceno 26. května 2007. Na tuto oslavu jsem byl 
pozván a po ní začal pořádat setkání Anonymních 
 alko    holiků právě zde. V době mezi stěhováním sta-
čila organizace SODA uspořádat v Modletické ulici 
akci Bobův běh a založit Den nezávislosti. Dalo by 
se říci, že volná vazba s farností trvá více než 11 let.

Tímto dopisem bych chtěl poděkovat za při-
jetí pod ochranná křídla farnosti. Spolu se mnou 
se k díkům přidává i „kolega“ Tomáš, který oslavil 
11. května 2017 deset let trvalé a důsledné absti-
nence, což je také zásluhou farnosti. I my tedy sla-
víme 10. výročí v KCMT a pořádáme drobnou za-
hradní slavnost na terase KCMT. 

Co dodat na závěr? Přeji farnosti do let budou-
cích, aby jí byl nakloněn osud i Bůh a vše bylo 
úspěšné jako dosud a dále se zlepšovalo.

rob. Michael Bobčík

SlaVíMe
SPolU...

farNí záJezD Do SlaNého,
liBěŠiC, žaTCe, loUN
a DolNího roČoVa
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zprávičky
 z Farní charity

Milí přátelé! 
Máme v péči pana Radka, který bydlí v pane-
lovém domě na Jižním městě. Naši pečovate-
lé ho navštěvují každý pracovní den před po-
lednem, pomáhají mu s vařením oběda. Klient 
se po bytě pohybuje bez problémů, ale ven ne-
vychází. V domě nefunguje automatické ote-
vírání domovních dveří. Obyvatelé musí sjíždět 
dolů výtahem a návštěvám osobně odemknout. 
Pan Radek se do přízemí bez pomoci nedosta-
ne, přesto nám odmítá poskytnout klíče a čip 
od domovních dveří. Sociálním pracovníkům 
při příjmu sdělil, že bude pečovatelům házet 
klíče z okna. Ty nám hází nebo podává 
mnoho klientů. Kolegové se nad tou-
to nabídkou proto nepozastavili. Ani 
jeden z nich si totiž neuvědomil, že 
pan Radek bydlí ve dvanáctém patře.

Hned v prvním týdnu dopadly klí-
če na chodník tak prudce, že se při-
pojený čip od domovních dveří rozbil. 
Pečovatel Jirka se nemohl dostat dovnitř, 
na další zvonění klient nereagoval. Naštěstí 
zrovna někdo vycházel z domu ven a Jirku pus-
til dovnitř. Tam se dozvěděl, že pan Radek už má 
poslední čip, všechny ostatní dlouhý let vzdu-
chem nepřežily. Měli jsme obavy o zdraví posled-
ního letce – hrdiny, a tak jsme se obrátili na naši 
klientku švadlenku. Ta okamžitě zasedla ke své-
mu šicímu stroji a vyrobila panu Radkovi krásně 
vypolstrovaný sáček, který měl chránit klíče s či-
pem před další nehodou. Současně jsme se sna-
žili klienta přesvědčit, aby u správce domu objed-
nal rezervní čip do zásoby.

V úterý druhého týdne naší služby se pan 
Radek málo rozmáchl a váček s klíči skon-
čil v bujném ptačím zobu, který roste před do-
mem. Pečovatelka Ludmila se marně snažila klí-
če z keře vytáhnout. Nakonec si musela najít 
spadlou větev a složitě váček vylovit. Dobrá věc 
se nakonec podařila a Lída se dostala do domu 
a uvařila klien   tovi chutnou gulášovou polévku.

Několik dní služba probíhala dobře a sáček s klí-
či bezpečně přistával na chodníku. Až ve čtvrtek 
čtvrtého týdne naší služby nabral pytlíček cestou 
z dvanáctého patra špatný směr a klíče přistály na 
stříšce, která kryje vchod do domu. Tentokrát se 
ocitla v nesnázích pečovatelka Jana. Marně se roz-
hlížela po nějakém nástroji, kterým by se jí podaři-
lo klíče ze střechy shodit, ale bylo to moc vysoko. 
Volala nám do kanceláře, aby se poradila, jak situ-
aci vyřešit. Sociální pracovník se už oblékal, že se 
tam pojede podívat. Zarazil ho další Janin telefo-
nát. Do domu se vracela obyvatelka z třetího pa-
tra, která pečovatelku pustila do domu. Společně 
otevřely okno v prvním patře nad vchodovou stříš-
kou a za pomoci smetáku klíče shodily na zem. 
Problém byl vyřešený a klíče opět zachráněny.

Opět uplynulo několik týdnů, ve kterých se náš 
parašutista přesně trefoval na cíl. Naše pečova-

telky a pečovatelé už se radovali, že se pan 
Radek konečně naučil házet. Tentokrát 

padl černý Petr na našeho pečovate-
le Václava. Po zazvonění klient otevřel 
okno, důkladně se rozmáchl a vyhodil 
váček s klíči. Václav jen bezmocně při-
hlížel, jak se klíče mocným obloukem 

snášejí k zemi. Přeletěly nad keřem pta-
čího zobu i přilehlým chodníkem, pro-

svištěly Václavovi vysoko nad hlavou a při-
stály přímo na střeše okolo projíždějící dodávky. 
Tam se bezpečně usadily a odjely spolu s ní do ne-
známa. Václav se později přiznal, že za dodávkou 
chvíli běžel, mával rukama a snažil se na sebe ři-
diče upozornit. Jeho snaha ale vyšla na prázdno. 
Sáček s klíči se vydal na dlouhou cestu za dobro-
družstvím a už ho nikdy nikdo neviděl.

Panu Radkovi nezbylo než konečně požádat 
správce domu o nové čipy od domovních dve-
ří. Poslední dobrodružství ztracených klíčů ces-
tovatelů ho přesvědčilo, konečně nám čip vydal 
a zaměstnanci se k němu dostávají bez potíží. Při 
rozhovorech nad kávou na dobrodružství s klí-
či – parašutisty pečovatelé velice často vzpomí-
nají. Skoro je podezřívám, že jim to očekávání, 
kam klíče tentokrát dopadnou, chybí.

Stále nám chybí pracovníci, rádi přijmeme na 
léto třeba jen pomoc brigádníků.

Přeji vám krásný červen. eva Černá

Kostel sv. Františka na Chodově
Na sádce 1296/18, Praha 4

18.00–18.35 Mše svatá s hudebním doprovodem.

18.45–22.00  Kavárna pod stromem – možnost posezení a rozhovoru na 
příjemném gauči pod starým stromem u kostela u dobré kávy 
nebo čaje a něčeho dobrého na zub.

19.00–19.15 zvonění zvonů u sv. františka.

19.15–21.00  Koncert skupiny KaPUCíNi & STaNley.
Skvělý mix pohodové hudby s duchovním nábojem a dávkou 
humoru. Následně možnost diskuze s kapelou  a partou 
mladých lidí ze zdejšího prostředí.

19.15–23.15 Výstup na věž kostela (v půlhodinových intervalech).

19.30–23.00 Možnost rozhovoru s knězem.

21.30–22.45 Varhanní variace, aneb co všechno se dá zahrát na varhany.

23.00–24.00 Modlitba Taizé při svíčkách – závěr.

Komunitní centrum Matky Terezy
U Modré školy 1, Praha 11 – Háje

16.30–22.30 Cafe Terezie (káva, čokoláda, zmrzlina, poháry).

17.00–22.00 Knižní obchod (knihy, mešní víno, dárkové předměty).

17.00–17.30 Dětská schola TerezKa.

17.30–18.30 Kostel „na hraní“ – program pro děti.

18.00–18.05 zvonění zvonů.

18.30–19.00 Chvíle s hudbou – vokální trio MaKaBara.

18.30–22.00 Tower Challenge (pouze pro fyzicky zdatné).

19.30–20.30 Na vínko s farářem.

20.00–20.15  Čtení ze života Matky Terezy.
Komentovaná prohlídka kaple a sálu 
(začátky 19.00, 20.30 a 21.30).

22.00–22.45 Meditativní zpěvy a přímluvy.

22.45–23.30 Tichá modlitba aneb Na slovíčko s Bohem.

Přijďte se kdykoliv během večera zapojit do „únikové hry“.

NOC KOSTELŮ 2017
P r O g r a M  v  C h O d O v S K é  Fa r N O S T i
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„To bylo fakt dobrý.“
„Ale teď se ukázalo…“
„… že už tu perlu našel.“
„Ale za jakou cenu? Copak je možný za jednu 

jedinou perlu dát celý dům? I s tím úžasným vino-
hradem?“

„Asi to je hodně neobyčejná perla.“
„Hele, já se v perlách taky vyznám, taky jsem do 

nich kdysi dělal. Takže trochu znám cenový relace. 
Předloni jsem manželce koupil perlový náhrdelník. 
Krásná práce, třicet pět perel! Nebyl levný. Ale on 
za jednu perlu dal celej barák se vším všudy. A víš, 
že to nebyl malej barák!“

„A ty jsi tu perlu viděl?“
„Samozřejmě, že ne! Ale taková perla přece ne-

může existovat. I kdyby to byla černá perla velká 
jako pěst!“

„Ale když jsi ji neviděl, tak přeci nemůžeš…“
„Hele. I kdyby opravdu měla takovou hodnotu, 

z ekonomického hlediska je to přece úplně špatně. 
Všechno vsadit na jedinou kartu. Na jedinou per-
lu. Co když ji ztratí? Nebo mu ji někdo ukradne? 
Vždyť kvůli takovým věcem se i vraždí! Co když 
perly vyjdou z módy? Nebo lidi vymyslí perly umě-
lé a budou je vyrábět po tisících?“

„Hele, proč tě to vlastně tak rozčiluje? Vždyť 
tebe se to fakticky nijak netýká.“

„Ale tady jde přece o princip! O čest našeho ob-
chodnickýho cechu. Podívej se na mě. Já obchodu-
ji s pozemky. Ale k tomu jsem si pořídil ještě men-
ší měděný důl v Negevský poušti a dvě rybářský 
lodě na Galilejským moři. Takže to mám pojištěný 
na zemi, pod zemí i na vodě. A vlastně i ve vzdu-
chu, protože chovám poštovní holuby. Ať se eko-
nomická situace zvrtne kamkoliv, mě to nemůže 
překvapit.“

„A co když ekonomické hledisko není v životě 
to nejdůležitější?“

„Špatně slyším? To říkáš ty, nejlepší obchodník 
s látkami, olivami a myrhou široko daleko?“

„Podívej, když takovou perlu vezmeš mezi prs-
ty, zrcadlí se v ní celá země i nebe. Jakoby celý svět 
byl obsažen uvnitř té jediné perly.“

„To je jen záležitost geometrie!“
„Asi se půjdu na tu perlu podívat.“
„To si klidně běž. Ale nezapomeň, prosím, na 

ten brokát, co jsem si u tebe objednal. Tmavě ze-
lený, dvacet loktů.“

„Samozřejmě, můžeš si zítra přijít.“

Melchiel se na chvíli zamyslel. Ta perla mu najed-
nou dodala odvahy.

„Hele, Anafáši, prodej mi to kamenitý pole za 
potokem u lesa. Dobře ti zaplatím.“

(Mt 13, 44-46)

perla
Melchiel se zastavil těsně přede dveřmi Ana-

  fášova domu. Odhodlání, se kterým z do-
mova vycházel, se cestou někam vytratilo. Co si 
o něm Anafáš pomyslí? Bude ho mít za blázna. 
Tohle přece nemůže pochopit. Už se chtěl otočit, 
ale v tom zaslechl kroky. Dveře se otevřely a v nich 
se objevil Anafáš. Přítomnost starého přítele u dve-
ří ho trochu překvapila, ale nebyl z těch, co se 
snadno nechají vyvést z rovnováhy.

„Bůh s tebou, Melchieli. Co nám neseš takhle 
po ránu? Že by nějaký zajímavý obchod?“

„I s tebou, Anafáši. Tak nějak jsem šel kolem… 
Vlastně, víš, chtěl jsem tě …“

„Přece nebudeme jednat přede dveřmi, kama-
ráde. Ashiro, máme vzácnou návštěvu, přines nám 
něco dobrého na verandu!“

Cestou ke stolu si Melchiel znovu sumíroval svoji 
řeč, ale ta správná slova asi zapomněl doma.

Anafáš však byl evidentně zaujat jinou záležitostí.
„To jsi slyšel, co udělal Tamir?“

„Myslíš Tamir řečený Vysoký? Z Horního města? 
Něco jsem zaslechl…“

„Pomátl se na rozumu, to se nedá jinak říct.“
„Možná…“
„Normálně se zbláznil.“
„… to, co udělal…“
„Chudák.“
„… je trochu nestandardní, ale…“
„Jaký nestandardní! Něco takovýho přeci nemů-

že udělat normální člověk.“
„Ale třeba…“
„Zvláště obchodník takovýho formátu, jako je on.“
„... třeba to má dobře spočítaný.“
„Ale já jsem mu to říkal, pamatuješ?“
„Co jsi mu říkal?“
„O těch perlách!“
„Nevzpomínám si.“
„Že se z nich jednou zblázní.“
„Pořád nevím…“
„Přece na jaře, jak pořádal tu hostinu.“
„Ale tam se choval celkem normálně.“
„A to si nepamatuješ, co nám tam povídal?“
„Co?“
„Že jednou koupí perlu, které se žádná jiná ne-

vyrovná, která nebude mít na světě obdoby.“
„Jo, o perlách umí mluvit moc zajímavě.“
„Tenkrát jsem myslel, že to jsou jen takové řeči 

podpořené tím jeho skvělým vínem.“

V Bibli najdeme kolem čtyřiceti podobenství. 
Většina z nich je velmi krátká, takže je tu spous-
ta prostoru pro naši fantazii. Honza Zi
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10. výročí
 posvěcení
  Kc Matky Terezy

Foto: Ani Procházková, Aleš Masner
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Co bylo ......... a Co bude?
k ř e s ť a n s k ý  s p O r t O V n í  k l u bk ř e s ť a n s k ý  s p O r t O V n í  k l u b

KoNTaKTy Na VeDoUCí aKTiViT

n  letní stanový tábor
www.kskpraha.org/tabor.php 
Marek Stehlík, tel. 730 996 732
Jakub Jarolímek, tel. 736 452 995
taborksk@gmail.com

n  Vodácký oddíl a tábor
Vašek olšanský, tel. 775 521 404
voda@kskpraha.org

n  Sněhová vločka, oddíl a tábor skautek
www.snehovavlocka.blanik. 
lucka Skrčená, tel. 721 770 421
l.skrcena@seznam.cz 
eliška Kosmáková, elzuska@spoluzaci.cz
Nicole rážová, nicole.razova@gmail.com

n  VoSa, křesťanský sportovní oddíl pro kluky
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  10. 5. 2017
Skautský dobrý skutek

Ve středu jsme se vydaly do Alzheimer  hausu 
Zátiší v Kunraticích, abychom potěšily tamní lidi. 
Sešly jsme se o něco dříve, abychom stihly autobus 
do Kunratic. Těsně nám ujel. Nakonec jsme šťast-
ně dojely. Obyvatelům domu jsme zazpívaly písně 
a zahrály jsme Večerníčka. Pak jsme snědly pár jed-
nohubek a trochu jsme se napily šťavy. 

n  11. 5. / Schůzka skautek
Na schůzku jsme si naplánovaly, že se zapojíme 

do projektu Skautský dobrý skutek a jako ostatní 
skauti všude jinde si vymyslíme nějaký dobrý skutek, 
co provedeme. Po vymýšlení a plánování všech růz-
ných návrhů jsme došly k tomu, že půjdeme uklidit 
část Lesoparku. A tak ve čtvrtek místo schůzky jsme 
vyrazily od zastávky Jižní Město směrem k Přehradě 
a snažily jsme se to tam trochu zvelebit, nasbíraly 
jsme několik pytlů odpadků, kolečkovou židli, veli-
kou plechovku s čímsi a další divné věci, co do příro-
dy nepatří. Bylo to celkem zábavné. Nakonec jsme 
se ještě jely podívat k Lucce na králíčky. Hanička

z kroniky sněhové vločky
záPiSKy z ČiNNoSTi oDDílU Pro holKy

leTní
stanový tábor 
22. července až 5. srpna.
n Tábor je určen pro děti ve věku od 8 do 15 let 
včetně. Přihlašování již běží, přihlášky najdete v pa-
pírové podobě u sv. Františka a v KCMT nebo na in-
ternetových stránkách kskpraha.org

Vodácký tábor
12.–20. 8. 2017

ahooooooj!
ahoj všechny 
holky i kluci, ahoj vodáci i suchozemci!
Už jste to slyšeli? Že KSK jede v létě zase na vodu? 
A nejen to! V termínu 12.–20. 8. 2017 jste zváni 
nejen ke sjíždění malebné řeky Berounky, ale také 
k dalšímu táborovému programu jako hry či večerní 
posezení s kytarou. Podrobnosti lze získat na face-
booku nebo kontaktních adresách viz níže. lenka

co bude?

Úklid v hostivařském lesoparku v rámci projektu „Skautský dobrý skutek“

ze života vOSy
zPráVy z ČiNNoSTi oDDílU Pro KlUKy

VoSa hledala, jak to nevzdat
Ve středu 10. 5. se sešli protagonisté VOSy a dal-

ší lidi z KSK Praha, kteří byli původně u zrodu VOSy. 
Protagoninsty VOSy jsou Matouš a Marek. Nesou 
tíži pravidelné činnosti oddílu, vymýšlí program na 
schůzky dva dny v týdnu, organizují víkendovky, 
řeší technické problémy s klubovnou, shánějí dal-
ší lidi na výpomoc s programem, snaží se být pří-
tomni na všech schůzkách i výpravách, komuniku-
jí s rodiči, řeší nesmírně odpovědně výzvy k dosa-
hování výchovných cílů, kterými jsou stmelený ko-
lektiv, motivace k společným a sebezdokonalujícím 
aktivitám. Vzhledem k narůstajícím studijním, rodin-
ným a osobním povinnostem vyhodnotili své pokra-
čování se stejnou mírou nasazení do příštího školní-
ho roku jako nereálné. KSK Praha je zřizující organi-
zace oddílu VOSA, a tak se snaží za VOSu bojovat 
o přežití v dalším školním roce. Na společné schůzce 
jsme pro toto úsilí našli docela dost důvodů:

 
•  Pro volný čas dětí ve farnosti je ideální stav, aby 

existoval oddíl přímo ve farnosti.
•  Byla by škoda, aby zaniklo něco tak dobře rozje-

tého jako je VOSA.
•  Děti nad 12 let, kteří jsou nyní ve VOSe, jsou ne-

nahraditelný potenciál, který může nadále ve far-
nosti být hodně užitečný.

•  VOSA nabízí program bez nutnosti daleko dojíždět. 
•  VOSA neklade na členy velké finanční nároky.
•  VOSA je nabitá energií dvou let kvalitně investo-

vaného času a úsilí vedoucích.
•  VOSA nabízí prevenci rizik hrozících ve volném 

čase nezařazeným dětem.
•  VOSA napomáhá prohlubování vazeb uvnitř farnosti.
•  VOSA má již své místo v každoroční dotační poli-

tice městské části Praha 11.

Výsledkem schůzky 10. 5. a dalších složitých jed-
nání je, že služby pro děti pod hlavičkou VOSA bu-
dou v příštím roce pokračovat. Zajistí je společnými 
silami lyžařský a vodácký oddíl KSK Praha a další dob-
rovolníci, které ještě stále vytrvale sháníme. Zatím 
nemáme pokrytou úplně pravidelnou činnost a za 
tím účelem moc prosíme o podporu v modlitbách.
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

meditační
myšlenky
moudrých

dobrovolníci,
dobrovolnice,
 dobrovolníčata

n Tvůj Duch ať nás uvodí v pravdu milou Tobě / ať 
žádný z nás neškodí lží a zlostí sobě; / dar rozumu 
zdravého kdyžs nám ráčil dáti, / pomoz ho ke cti 
Tvého jména užívati. (Stará lidová česká píseň)

n Lidičky, nikdo vám nemá za zlé, když svou víru pro-
žíváte tak nebo tak. Vaše věc. Ale láska, ta by chybět 
neměla, je-li to ještě křesťanská víra. Bez lásky nejsme 
nic, a tak se jí držte... Vaše řeč budiž ano ano, nebo 
ne ne. (Podle Pavlova dopisu do Korintu)

n Láska k penězům se dnes stává nenasytnou, jak 
vidno u tunelářů a zbohatlíků. Bezohledné vykořis-
ťování bezmocných rozdělilo lidstvo na 1/3 sytých 
a 2/3 hladových. Je pravda, že bohaté státy pod-
porují chudé, ale výdaje těch bohatých na tabák, 
alkohol, drogy, kosmetiku a luxus tuto pomoc asi 
30x převyšují. (Jan Rybář)

n Co se dnes změnilo: pýcha ve zdravé sebevě-
domí, lakomství v zákon ekonomiky, nestřídmost 
ve vyšší životní úroveň, závist v boj o spravedlnost, 
hněv ve zdravou reakci na hloupost druhých, hul-
vátství ve svobodu projevu, okrádání ve svobodný 
trh, zanedbávaná výchova dětí ve tvorbu vlastního 
názoru, mateřství bez manželství v moderní formu 
existence, likvidace pozitivních hodnot ve zbavení se 
předsudků, neúcta k tradici ve vítězství zdravého ro-
zumu, lenost v sociální dávku. (Max Kašparů)

n Nenuť se do mlčení, naslouchej!
(Madeleine Delbrelová)

n Všichni máme zkušenost, o níž mluví apoštol 
Jakub, že zkrotit lidský jazyk je jedno z nejtěžších 
umění (Jk 3,7). Jakub je v tomto ohledu dost radi-
kální, nezdráhá se učinit z ovládání jazyka jedno 
z kriterií opravdové zbožnosti: “Domnívá-li se kdo, 
že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, 
klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná” 
(Jk 1,26). (Kateřina Lachmanová)
n Seek you first the kingdom of God and his righ-
tenouss, and all these things shall be added unto 
you. Aleluia. (Mt 6,33)

n Každý den máte skvělou příležitost udělat pro sebe 
něco, co jste dlouho odkládali. (Pavel Kosorin)

PhiliPe, Jacques:
Ve škole Ducha svatého 

Jak se otevírat Duchu svatému, nebránit se jeho 
působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se 
jím vést? Jak vnímat Boží vnuknutí, jak odpo-
vídat na Boží volání? Na podobné otázky hle-
dá autor svěží a praktické odpovědi. Svá tvrze-
ní opírá o Boží slovo, ale i o zkušenosti velkých 
osobností církve, zejména Františka Saleského, 
Louise Lallemanta, Terezie z Lisieux a Faustyny  
Kowalské. Vydalo KNA, 149,- 

GilBerT, Guy: Partnerství.

Autor si v této knize klade otázku, jak mluvit o ži-
votě v partnerském páru ve společnosti a době, 
v níž mají manželské svazky stále kratší trvání. Jaký 
je dnes smysl závazku „na celý život“, Guy Gilbert 
v krátkých kapitolkách a podkapitolkách moud-
ře, se svým osvědčeným pedagogickým a vypra-
věčským talentem, odpovídá na otázky související 
s partnerským životem. Za dobu více než padesá-
tiletého kněžského a výchovného působení už vi-
děl množství neúspěchů, ale i úspěchů v partner-
ské lásce. Nabízí své názory, reflexe, rady, protka-
né krátkými příběhy ze života, a podobně, jako 
v předchozích úspěšných knihách, poskytuje opěr-
né body pro rozhodnutí v různých životních situ-
acích. Věnuje se totiž nejen mladým lidem, ale 
i střední generaci a seniorům. Vydal Portál, 159,- 

McMaNUS, Jim: Pravá sebeúcta.

„Stejně jako potřebujeme vzduch, abychom 
mohli dýchat, tak potřebujeme zdravou sebeúc-
tu, abychom mohli prožívat šťastný život.“
Autor zastává dnes už rozšířený názor, že zdravá 
sebeúcta má nejen psychologický, ale i duchov-
ní rozměr. Jeho kniha otevírá nové obzory, nabí-
zí povzbuzení z Božího slova i jednoduchá prak-
tická cvičení, jak na sobě v této oblasti praco-
vat. Pravá sebeúcta je totiž dar, jejž můžeme při-
jmout jen my sami, ale my sami se o něj též mů-
žeme připravit. Zdravá sebeúcta s sebou nese 
mnohonásobně dobré ovoce, a naopak – nedo-
statek sebeúcty působí celkovou podlomenost 
člověka, ochromuje všechny jeho vztahy a bere 
mu chuť k životu. Vydalo KNA, 249,- 

K N I Ž N í  O B C H ů D E K

Milí farníci,
moc ráda bych poděkovala všem, kteří slyší naše 
prosby o pomoc a přicházejí, ať už individuálně 
nebo na dobrodny. Uděláme vždy velký kus prá-
ce. Díky moc, že jste vzali za své přípravy prostoru 
Komunitního centra před prvním svatým přijímáním 
dvaceti dětí z naší farnosti a hlavně před naším „po-
svícením“. Díky za dobroty z vašich kuchyní, o kte-
ré jste se podělili a umožnili nám tak strávit tento 
den společně skoro u „jednoho“ stolu.  Velké díky 
Aničce, protože bez její pomoci bych se neobešla.

Je měsíc, který pro mne voní jahodami a třešně-
mi. Už se těším na jahodové knedlíky s tvarohem. 

Mňam. Děti se zase těší na svůj DEN a pak na to, 
že bude na dva měsíce přerušen školní kolotoč. 
I když jako rodič můžu říci, že ke konci prázdnin už 
s nadějí vyhlížím září.

Druhý pátek, 9. června, bude v celé republice 
NoC KoSTelŮ.  V kostele u sv. Františka se může-
te těšit na úžasný koncert slovenské gospelové ka-
pely KAPUCíNI & STANLEY – takže si ho nenech-
te ujít. Bude to stát za to. A budete si moc dát ven-
ku před kostelem dobrou kávu, kterou vám připra-
ví P. Michal.  V Komunitním centru to bude také žít. 
Vystoupí dětská schola Terezka pod vedením Katky 
Schejbalové. Katku budeme moci také slyšet jako 
součást vokálního TRIA MAKABARA. Více informací 
naleznete v programu nebo na webu. 

S dětmi se rozloučíme s katechetickým rokem 
7. června v 18.00 na mši svaté s kytarou. Po mši 
bude čekat děti nějaká dobrůtka.  

Přeji krásné dny,
Vlasta hamalová 

děkujeme!
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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 m.)

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

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, 
přednášky a kurzy:
n  Neděle 4. 6. od 14.00 do 17.00: Balónková 

slavnost ke Dni dětí. Venkovní akce pro celou 
rodinu v okolí KCMT. Soutěže a odměny pro děti, 
malování na obličej, obří bublifuk, trampolína, 
od 16.00 kouzelník. Vstupné, soutěžící děti: 
30,- Kč, dospělí: 20,- Kč

n  Pondělí 19. 6. od 18.00 do 20.30: První 
pomoc u dětí do 3 let: Na semináři se dozvíte, 
co dělat v situacích, kdy je ohroženo zdraví 
a život dítěte. Cena: 350,- Kč. Přihlášky na 
e-mailu: info@fitmami.cz

n  30. 6.–10. 7. – zavřeno
n  21. 8.–25. 8. pondělí–pátek od 8 do 16 h. 

Německý příměstský tábořík

n  28. 8.–1. 9. pondělí–pátek od 8 do 13 
hodin Český příměstský tábořík. Přihlašování 
již nyní na e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz

n  od 11. září každé pondělí od 8 do 12 hodin 
Školička Sluníčko – pro děti od 2 let 
(bez účasti rodičů). Přihlašování již nyní. 
(Cena za dopoledne: 350 Kč, pravidelná 
docházka: 280 Kč.)

n  Volná místa Pilates, možnost přihlásit během 
školního roku. Každé pondělí od 11.30
do 12.20.

MC DoMeČeK  / yMCa Praha / ČERVEN 2017        www.mc-domecek.cz

ŽIVOT farnOsTI  •  sETKÁnÍ

prOgram /  akCe Ve  farnOsti

inzerCe

n  12. 6. (pondělí) od 20 hod v KCMT – setkání spo
lečenství hnutí fokoláre. Slovo života na červen: 
„Jako otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ 
(Jan 20,21). Setkání je otevřené i dalším zájemcům. 
Jana a Viktor Friedovi, tel. 731 625 949.

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

n  Modlitební setkání maminek (nejen) na mateř
ské dovolené se koná ve středu dopoledne od 

9.30 do 11.30 v suterénu fary u kostela sv. Fran-
tiška z Assisi. V červnu se sejdeme 7., 14., 21., 
a 28. 6. Během letních prázdnin (červenec, srpen) 
se setkání nekonají. Po prázdninách se uvidíme 
ve středu 6. 9. 2017. Srdečně zve Lýdia Murínová 
tel.: 730 825 301.

n  Páteční dopolední setkávání (nejen pro starší) – 
každý pátek v 9 hod bohoslužba slova v kapli KCMT, 
po ní následuje společné přátelské posezení ve foyer. 
9. 6. bude mimořádně místo bohoslužby slova 
mše sv. za večerní Noc kostelů. Srdeč     ně zveme! 
Jana a Viktor Friedovi.

n Jsem na invalidním vozíku a hledám pomoc osobní 
asistence PŘíLEŽITOSTNĚ – nejčastěji v pátek odpoledne 

n   MC Domeček má volná místa na kurzu
Pilates pro starší každé pondělí od 11.30 hod.
Přihlášení a informace na tel. 773993985 
nebo 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  4. 6. / 14.00–17.00 – Balónková oslava dne 
dětí. Zábavné odpol. pro děti od 2 do 11 let.
16.00 – Kouzelnické vystoupení pro děti. 

n  7. 6. / 18.00 – Mše svatá pro děti na závěr 
katechetického roku (KCMT).

n  9. 6. / 18.00 – NoC KoSTelŮ
  Kostel sv. františka – nenechte si ujít příjem-

nou NOC, ve které zazní koncert legendární slo-
venské kapely KaPUCíNi & STaNley. Čeká vás 
příjemné posezení u kávy a něčeho dobrého.

  KCMT – pro malé i velké úniková hra, koncert 
dětské scholy Terezka, vokální Trio MaKaBara 
s hudebním zastavením. Posedět můžete v kavár-
ně, dát si zmrzlinu v barvách Noci Kostelů. 

n  10. 6. / 10.30 – Mše svatá s udílením svátos
ti biřmování biskupem Karlem herbstem  
(KCMT).

n  15. 6. / 18.00 – Slavnost Těla a Krve Páně
mše svatá v kapli Matky Terezy.

n  18. 6. / 16.00–18.00 – Nástěnný keramic
ký kachel – Rodinná keramická dílna s Janou 
Domšovou. Informace a přihlašování na:  jana-
domsova@gmail.com .

n  21. 6. / 17.00–18.00 – zpovědní čas pro děti.
n  21. 6. / 18.30 – VeČeŘe S alfoU

– pozvání pro ty, kteří chtějí vědět, o čem jsou 
KURZY ALFA (KCMT). 

n  27. 6. / 18.45 – VeČer ChVal v kostele 
sv. Františka na Chodově.

n  29. 6. / 18.00 – Slavnost sv. Petra a Pavla, 
mše sv. v kostele sv. Františka. 
Celebruje P. Petr Bubeníček.

n  Výstava – o historii farnosti
– do konce prázdnin.

n 9. 6. / NoC KoSTelŮ • Rádi uvítáme jakou -
koliv pomoc, třeba i na kratší čas. V případě 
zájmu se ozvěte na: rejsek.honza@gmail.com

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 
rodičovství (nutno objednat
na tel. 608 708 786 nebo e-mail), zdarma.

n  St 18.00–19.30 / Poradna přirozeného 
plánování 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: 
poradnamcdomecek@seznam.cz), zdarma

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

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

VEČER S ALFOU
Možná jste na začátku školního roku zaregistro-
vali, že se ve farnosti hovořilo o KURZECH ALFA.
Je to kurz pro všechny, kteří chtějí poznat, o čem 
je vlastně křesťanství. Možnost pro ty, kteří hle-
dají, ale i pro ty, kteří ještě hledat nezačali. Po-
vzbuzení pro ty, kteří si potřebují osvěžit základy 
i získat odvahu k návratu k Bohu...

Právě připravujeme další běh alfy, 
který začíná 27. 9. 2017

Máte ve svém okolí někoho, komu toužíte při-
blížit křesťanství, víru, to čím jako křesťan žijete, 

ale sami si netroufáte nebo nevíte jak na to? Alfu 
trošku znáte, ale nevíte, jak na ni pozvat? Zajímá 
vás o čem to vlastně všechno je?

zveme vás na PozNáVaCí VeČeŘi
S alfoU ve středu 21. 6. od 18.30 hod. 
ve foyer u kavárny v KCMT.

Zjistíte, jak večery probíhají, poznáte přípravný 
tým, získáte povzbuzení.

o své účasti nám dejte vědět 
na email: hamalova@kcmt.cz
nebo tel. 733 770  847 do 19. 6.

Těšíme se na vás. Za tým Lucie Chlupová.

až večer – 60 Kč/hod. Pomoc v domácnosti, s nákupy, 
na WC a vyzvednutí dcery z MŠ. Prosím, ozvěte se na 
tel. 774 997 662, e-mail: dvorskasarka@seznam.cz.

Informace na:
www.mcdomecek.cz
přihlášky na:
mcdomecek@praha.ymca.cz.

Jsme také na:



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.“

** Bohoslužba zaměřena pro rodiny s dětmi (katecheze pro děti).

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

20

Zpravodaj ŘK farnosti Praha-Chodov / 2017 / ročník 16
• redakce: Katka Friedová, Anežka Králová • typografie: Josef Karhan • foto: Ani Procházková a spol. 
• za obsah odpovídá: P. Michael Špilar • http://www.kcmt.cz/fchodoviny • Tisk: TLAMA design

Příští uzávěrka bude 15. června 2017         Náklady na 1 výtisk 12 Kč fchodoviny@gmail.com

Číslo účtu: KCMT 4200060575 / 6800 • farnost 199362170227 / 0100

Ú M Y S LY  A P O Š T O L Á T U  M O D L I T B Y  /  Č E R V E N

 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

•  Všeobecný úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi
Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících 
obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí. 

•  Národní úmysl: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství 
a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící 
měli jedno srdce a jednu duši (EG, č. 31).


