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Na prázdninový čas bych vám rád 
nabídl krásný text od Kazatele:

Kazatel 3,11-15: „On všechno učinil krásně 
a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po 
věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani 
konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není 
pro něho nic lepšího, než se radovat a konat 
v životě dobro. A tak je tomu s každým člově-
kem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém 
pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Poznal 
jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic 
k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to 
učinil, aby lidé žili v bázni před ním.“

Zahlédnout krásu Božího stvoření je něco úchvat -
ného. Ano, prázdniny jsou pro nás malou výzvou 
zastavit se a neuhnat se. Zahlédnout krásu stvoře-
ní, přebývání spolu a to více než během roku, kdy 
nás mnohé starosti, práce a jiné věci rozstřelují dál 
od sebe. Myslím, že stejně jako my i Bůh tenhle čas 
vyhlíží pro nás a stvořil ho, aby byl naplněn právě 
tou krásou a pokojem.

Ale dovolím si upozornit na jeden háček; prázd-
niny nejsou totiž časem bez vztahu s Bohem, ale 
naopak, tak jako upevňujeme vztahy mezi sebou, 

tak má být upevněn vztah s ním. Je tu jeden velmi 
důležitý, řekl bych, teploměr. Totiž, pokud se někde 
v hloubce líhne něco takového jako, že „bohužel, 
ale Bůh tam holt musí být i o prázdninách“, tak by 
to chtělo změnu přístupu, protože máme něco za-
sazeného v sobě hloupě. Bůh přeci není omezení, 
ale naopak důvod k rozletu. A bylo by škoda, kdy-
by i naše děti prožívaly prázdniny takto nešikovně. 
To je jako kdyby člověk chtěl, aby jeho partner „na 
chvilku nebyl.“

Takže, prosím, neberte to jako farářovo mento-
rování před prázdninami, ale jako farářovu touhu 
po tom, aby se do té naší prázdninové radosti, tro-
chu někdy neodpovědnosti, někdy i trochu dětské-
ho bláznění a dospěláckého dovádění vešel i Bůh. 
Pak to vše bude totiž svaté. Přeji vám všem požeh-
naný čas. 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

Vše je učiněno krásné!!

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin, nedávno jsem 
četla jedno svědectví v KT 15/2016 a moc mě 
to oslovilo. Zrovna v tom týdnu jsem byla ve 
dvou situacích, kdy jsem mohla pomoci v ma-
ličkostech, v té chvíli potřebných, ale sama jsem 
byla ve spěchu a nervozitě, tak jsem nepomoh-
la (nebyla jsem vysloveně požádána, ale viděla 
jsem, že jsem se mohla nabídnout). Když měla 
paní při své práci pomoci dané osobě, reptala 
Pánu, nebylo jí to až tak moc příjemné, byla ale 
překvapena, když za několik dní dotyčná oso-
ba přišla poděkovat. Píše: „Vnímala jsem, že 
se jejího srdce dotklo něco víc než jen oby-
čejná lidská pomoc – zakusila prožitek Boží 
lásky. V tu chvíli jsem byla opravdu vděč-
ná, že mohu být i se všemi slabostmi ná-
strojem, skrze který chce Bůh přicházet 
k ostatním lidem. Byť se často jedná jen 
o maličkosti všedních dní.“ Jsou před námi 
prázdniny. Za redakci Fchodovin Vám přejeme 
čas plný milosti, ať zažíváte Boží doteky  skrze 
blízkost druhých lidí a také, ať vy sami jste ná-
stroji lásky, skrze které může Bůh přicházet 
k druhým lidem. Katka

„Láska k Ježíši má
natolik naplňovat
naši mysl i srdce,
že už více nebudeme
věnovat pozornost
lidským citům.
Sám Ježíš bude žárlivě
ochraňovat srdce těch,
kteří se mu darovali...“

16. srpna 1948 odkládá  Matka Tereza
hábit a odchází z kláštera. Absolvuje
ošetřovatelský kurz.

 Kavárna „Cafe Terezie“ bude v době letních prázdnin
otevřena jen v neděli v čase bohoslužby.

9.6.
NOC KOSTELŮ

u SV. FRANTIŠKA

9.6.
NOC KOSTELŮ

v KCMT

Foto: Veronika Konvičná, Ani Procházková
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Milí přátelé, 
máme tady opět prázdniny, kdy většina z nás 
opouští Prahu a jede si odpočinout a načerpat 
nové síly. Také v KCMT nás čeká prázdninový čas, 
kdy se v budově toho moc neděje a nám zůstává 
čas a prostor k nutným opravám a úpravám, kte-
ré nelze dělat za provozu. Dá-li Pán a objevíme ši-
kovného truhláře, můžete se v září těšit na kavár-
nu CafeTerezie v novém kabátku.

V kanceláři nás čeká vyúčtování dotací za mi-
nulý půlrok. Aktivity naší farnosti byly v 1. polo-
letí podpořeny Městskou částí Praha 11 ve výši 
40 000 Kč, které jsme čerpali na honoráře a pro-
pagaci některých kulturních a společenských 
akcí, které nabízíme veřejnosti Jižního Města. 
Z prostředků Ministerstva kultury farnost získa-
la 30 000 Kč na projekt „Divadlem k zamyšle-
ní“, v rámci něhož nabízíme místním základním 
a mateřským školám několik divadelních před-
stavení. Tituly volíme tak, aby mohly divákům 
rozšířit povědomí o křesťanských hodnotách. 

Předchozí měsíc byl velmi naplněn farními 
událostmi, oslavili jsme společně 10. výročí po-
svěcení KCMT a biřmování. Proběhla letos vel-

mi vydařená Noc kostelů, kdy jsme příchozím 
nabídli pestrý program v obou našich koste-
lích až do půlnoci. Chtěla bych velmi poděkovat 
všem, kteří s organizací těchto velkých akcí při-
šli ochotně a s velkým nasazením pomoci. Bez 
vaší pomoci bychom to nezvládli a na vaše úžas-
né nasazení při smažení posvícenských řízků bu-
deme dlouho vzpomínat. 

V kostele sv. Františka probíhá výměna oken. 
Práce by měly být ukončeny v průběhu červen-
ce. Velmi vám děkujeme za všechny vaše dary 
na nová okna. Požadovanou částku 630 000 Kč 
se díky vám podařilo zajistit. V příštím čísle 
Fchodovin se dozvíte fi nální výši sbírky i celko-
vých nákladů na nová okna. 

Hledáme posily pro obsluhu naší farní kavár-
ny CafeTerezie. Pokud by vás práce v kavárně lá-
kala a chtěli byste si tímto způsobem přivydělat, 
ozvěte se prosím v kanceláři nebo u P. Michala 
Prívary. Poskytneme vám speciální baristické za-
školení přímo od zástupce fi rmy Miscela D´oro, 
jejíž skvělou kávu si v naší kavárně můžete vy-
chutnat. Práce v kavárně je velmi fl exibilní, frek-
venci a čas strávený obsluhou kavárny si zvolíte 
sami na základě svých možností. 

Přeji vám všem krásné a požehnané léto a Boží 
ochranu na vašich cestách. 

Karina Juráková
ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT

Dnešní doba se vyznačuje tím, že lidé mají 
tisíce možností, mnohdy často jen po-

vrchních, které člověku nedávají uspokoje-
ní. Uspokojení, které má kvalitní hodnotu. 
Mnozí lidé stále pospíchají. Utíkají často ně-
kam domněle dopředu. A výsledek mnohdy 
chybí. Někteří lidé sedí a v mysli již stojí. A ti, 
co stojí, v mysli již někam utíkají. Jsou pořád 
někde jinde. Přítomnost jim uniká mezi prsty.

Latiníci říkají: „Festina lente“ – „pospíchej po-
malu“, zastav se, trochu také rozjímej o svém živo-
tě, o své rodině, o směru, kam kráčíš. A tou vhod-
nou dobou jsou právě prázdniny, dovolená, pří-
jemný pocit letního tepla, krásné přírody. A pokud 
máš děti, daruj dětem čas. Hraj si s dětmi. Předávej 
svým dětem víru, lásku, rodinnou pohodu. Děti se 
na nás dívají, sledují každé naše kroky. Děti všech-
no pozorují. Platí zásada: Před dětmi se nehádejte, 
raději projevujte vzájemnou lásku, klid a pohodu. 
Jistě všichni víme, že to není lehké, ale určitě splni-
telné, pokud je trocha dobré vůle.

Nebraňte Bohu, aby k vám přišel, aby přišel také 
do vaší rodiny. Uvolněte mu cestu. Potom bude 
obsažen v každé květině, v každém tvoru. Potom 
ho určitě spatříte všude kolem sebe. Bůh je lás-
ka, Bůh tě miluje a chce jen tvé dobro. Bůh chce 
naše ano. Náš souhlas k životu. Slova ano a ne jsou 
velmi mocná. Mění váš život v celé jeho podsta-
tě. Nejsou to pouhá slova, je to váš postoj, cesta, 
váš způsob života. K člověku, který má ke všemu 
negativní vztah, přichází postupně smutek. Život 
již na jeho dveře neklepe. Svým častým nesouhla-

sem vysazuje všude plevel a trní. Říkat životu své 
ano je projevem víry. Znamená to otevřít všechny 
dveře, komunikovat s Bohem, s druhými lidmi, být 
spojen s ostatními. Ježíš i nám říká: „Já jsem ces-
ta, pravda a život.“ A co my lidé, na nás je, aby-
chom této cestě, této pravdě, tomuto životu řek-
li opravdově své ano. Buďme pozitivní po celý den. 
Pán je s námi v každé chvíli našeho života. Potom 
jistě na všech našich cestách budou růst květiny, 
květiny dobra a lásky. Náš život bude se proměňo-
vat v krásné chvíle, chvíle příjemné pohody. I v si-
tuaci, kdy přijdou do našeho života potíže, nějaká 
trápení, nemoci. Optimismus je sluneční zář, která 
svítí na naše kroky životem.

Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek; 
člověk seděl a několik hodin pozoroval motýla, jak 
se usilovně snaží protlačit tělo tímto malým otvůr-
kem ven. Pak se zdálo, jako by byl stále na jednom 
místě. Zdálo se, že se dostal tak daleko jak mohl, 
a že se už dále dostat nemůže. Člověk se rozhodl 
motýlovi pomoci: Vzal nůžky a zámotek rozstřihl. 
Motýl se z něj pak snadno dostal. Měl však scvrklé 
tělo, byl drobný a měl svraštělá křídla. Člověk po-
kračoval v pozorování, protože čekal, že se kříd-
la každou chvíli rozevřou, zvětší a rozšíří, aby byla 
schopna nést tělo motýla a aby byla pevná. Nic 
z toho se nestalo! Motýl ve skutečnosti strávil zby-
tek života lezením se scvrknutým tělem a svraštělý-
mi křídly. Nikdy nebyl schopen létat. Člověk ve své 
laskavosti a dobrém úmyslu nepochopil, že ome-
zující zámotek a zápas nutný k tomu, aby se motýl 
dostal přes drobný otvůrek, je způsob, jakým pří-
roda vytlačuje tekutinu z těla motýla do jeho kří-

del, aby byl schopný létat, až se jednou ze zámot-
ku osvobodí.

Někdy jsou zápasy přesně tím, co v životě po-
třebujeme. Pokud by nám bylo umožněno jít ži-
votem bez překážek, tak by nám to mohlo uško-
dit. Nebyli bychom tak silní, jak bychom mohli být. 
Nikdy bychom nebyli schopni létat. Vím to ze své 
osobní zkušenosti.

Chtěl jsem sílu...
a dostal jsem potíže, aby mě posílily.

Chtěl jsem moudrost...
a dostal jsem problémy, abych je řešil.

Chtěl jsem odvahu...
a dostal jsem překážky,
abych je překonával.

Chtěl jsem lásku...
a dostal jsem ztrápené lidi,
abych jim pomáhal.

Chtěl jsem výhody...
a dostal jsem příležitosti.

Nedostal jsem nic z toho, co jsem chtěl...
ale dostal jsem všechno,
co jsem potřeboval.

Žij i ty život beze strachu, postav se všem pře-
kážkám a věz, že jsi schopen je překonat.

Přeji nám všem krásné chvíle, hodně zdraví, klid 
a spokojenost, ale hlavně život Bohu milý.

Váš jáhen Pavel Urban

Nedostal jsem nic z toho,
co jsem chtěl...
ale dostal jsem všechno,
co jsem potřeboval
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zprávičky
 z Farní charity

Po celou první polovinu letošního roku mys-
lím na knihu Exodus ze Starého zákona. Byť 

je to možná nevhodný příměr. Při čtení 2. knihy 
Mojžíšovy se obvykle ztotožňuji s lidem izrael-
ským, který Hospodin zachraňuje z krutého ot-
roctví. Vede lid přes moře a poušť do země zaslí-
bené. Ta cesta není vůbec jednoduchá a na kon-
ci je čeká boj o území.

 Nyní si připadám spíš jako ti Egypťané. 
Mohu se jen dívat, jak nás opouští pracovní síla 
a mizí v kancelářích za pohodlnější prací a vyšší 
mzdou. Odcházejí za nabídkami, kterým v naší 
branži můžeme jen obtížně konkurovat. Oni ti 
zaměstnanci už ve zkušební době zjistí, že je 
všude chléb o dvou kůrkách a v komerčním pro-
středí často zuří „boj o území“. Cesta za zabez-
pečením nové pracovní pozice může být trnitá. 
Někteří z těch, kteří od nás odešli, jsou opět bez 
práce. To ale nic nemění na skutečnosti, že nám 
zoufale chybí zaměstnanci.

Mě vlastně ani tolik nepřekvapuje, že lidé od-
cházejí. Pracuji v naší Charitě téměř devatenáct 
let a podobných „exodů“ jsme zažili několik. Jde 
o koloběh, který se opakuje pravidelně každé 
cca čtyři roky. Zaměstnanci, kteří projdou zku-
šební dobou, zapracují se a zapadnou do kolek-
tivu, u nás obvykle pracují dlouhou dobu. Práce 
je to náročná, po několika letech se dostaví úna-
va fyzická i psychická a lidé se posunují o dům 
dál. I v letošním roce končí pracovní poměr 
dlouholetí kolegové a všichni odcházejí v dob-
rém, především ze zdravotních důvodů. Problém 
je v tom, že se nedaří přijmout nové pracovní-
ky, přestože neustále probíhají pohovory a snaží-
me se doplnit stav. Kladu si otázku, kam zmizeli 
zodpovědní lidé, pro které je podpis na smlouvě 
závazkem. Poslední měsíce zažíváme neuvěřitel-
nou přehlídku lidské nespolehlivosti. 

Hned začátkem ledna nastoupila nová sociál-
ní pracovnice. Vyprávěla mi, jak se na práci u nás 
těší. Věřící katolička, dříve pracovala v několika 

církevních organizacích. Hned jsme ji začali za-
učovat. Koupila jsem jí počítač, mobil, exter-
ní disk. Nechala ji, aby si vše vybrala a nastavi-
la podle svých potřeb. Třetí den mi sdělila, že vy-
hrála výběrové řízení v jiné organizaci, kde bude 
brát o pár korun víc, a dala výpověď.

V březnu jsme hledali novou vedoucí sestru. 
V dubnu nastoupila sestřička a odcházející ve-
doucí sestra ji vše naučila. Už předem hlásila, že 
má zaplacený pobyt v Portugalsku na celý kvě-
ten. Slíbila, že potom bude pracovat celé léto 
a ostatní si v klidu vyberou dovolenou. Koncem 
května přišel email. Sestra si v Portugalsku na-
šla místo. Dala výpověď elektronicky i s instruk-
cemi, kam poslat dokumentaci k ukončení pra-
covního poměru.

V dubnu nastoupila další zdravotní sestra. 
Hned druhý den pracovního poměru od ní přišla 
smska, že je v nemocnici, protože potratila. Při 
vstupní prohlídce u závodní lékařky o těhoten-
ství nepadlo ani slovo. Po týdenní neschopnos-
ti sestřička prohlásila, že k nám nastoupila jen 
proto, aby měla mateřskou. Když se „problém“ 
vyřešil, může odjet do Holandska dělat servírku 
a vydělat si „velký prachy“. 

S pečovatelkami je to podobné. První po jed-
nom dni řekla, že to není práce pro ni a jde na 
neschopenku. Po čtrnácti dnech přišlo poštou 
ukončení neschopnosti, ale tu dámu už jsme ne-
viděli. Druhá pečovatelka to vydržela celý týden 
a už nám také marodí. Ta poslední a nejmladší 
nechala sepsat všechny papíry. Hodinu potom, 
co odešla s podepsanou dokumentací, od ní při-
šel email. Její maminka má strach, aby u nás ne-
chytila nějakou strašnou infekci a nenakazila ce-
lou rodinu, proto od smlouvy odstupuje.

Zdá se to možná zábavné, ale příjem i ukon-
čení pracovního poměru nás s paní účetní sto-
jí několik hodin práce. Potom je nutné osobní 
složku archivovat pět a mzdové listy dokonce tři-
cet let. Takže úkol pro další generace. Modlete 
se za nás, aby se našli noví spolehliví pra-
covníci. Poslední dva měsíce jsme museli odmít-
nout čtyřicet osm zájemců o službu. Ještěže nám 
z nejhoršího pomáhají skauti.

Přeji všem krásné léto.  Eva Černá

10.6.
KOMUNITNÍ
CENTRUM

MATKY TEREZY

Mše svatá s udílením svátosti biřmování
biskupem Karlem Herbstem

Foto: Boleslav Vraný, Jan Zindulka
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Tatí, kdy už budeme u toho moře?“
„Já myslím, že do večera tam dojdeme,“ odpo-

věděl Josef a zastavil se. Již několik týdnů putují 
z Egypta zpátky domů, do Nazareta. A několik 
týdnů ještě budou, protože jsou teprve na Sinaji. 
Ale snad je toto wádí již dovede k moři a pak 
bude cesta snazší – po pobřeží Rudého moře na 
sever, kolem Solného moře přes Judsko do Galileje. 
I Josef se už těšil na zelenou kopcovitou krajinu, na 
rozkvetlé louky a bublavé říčky. A hlavně na malý 
domek v Nazaretě, který před několika lety opustili.

„Tatí, když vylezeme tady na tu skálu, tak už 
moře uvidíme?“ vytrhl Josefa ze zamyšlení Ježíšek.

„To tak,“ ozvala se Maria, „já nikam nepolezu.“
„Tak si tady ve stínu trochu odpočiň, já tam s ním 

vylezu,“ odpověděl Josef. Uvázal oslíka ke kmeni 
velké akácie, která tady v poušti rostla částečně 
chráněna skálou před ostrým sluncem, a vydal se 
s Ježíškem vzhůru.

„Možná, kdybys nám připravila nějakou menší 
svačinu…“ volal Josef už z prvního většího balvanu.

„Hlavně mi někam nespadněte!“ Maria se 
zamyšleně dívala na Josefa s Ježíškem. Obdivovala 
Josefa, že na této cestě dokáže všechno tak 
obstarat a přitom trpělivě odpovídat na neustálé 
Ježíškovy otázky a podporovat ho ve všech jeho 
klukovských nápadech.

Zatímco Maria vybalovala ovoce, které  nakoupili 
v poslední oáze, Ježíšek s Josefem se  vyškrábali 
na vrchol skály. Opravdu, dole v dálce se modralo 
moře.

„To je divný, tati, že někde je vody hodně 
a někde není žádná. Kdybysme postavili od moře 
vodovod sem nahoru, tak bychom si tu mohli udě-
lat zahradu.“

„Jo,“ usmál se Josef, „a voda sem poteče do 
kopce.“

„Třeba to lidi někdy vymyslí, aby voda tekla do 
kopce,“ nedal se Ježíšek.

„A navíc voda v moři je slaná, tou nemůžeš zalé-
vat rostliny.“

„Třeba lidi někdy vymyslí, jak z ní tu sůl vyndat,“ 
uvažoval dál Ježíšek.

„A nechtěl bys ještě dělat z vody víno, ty rozum-
brado? Taková kouzla jdou jen v pohádkách.“

„Třeba ne,“ odpověděl trochu tajemně Ježíšek.
„Podívej, nezdá se ti, že se snažíš pořád opravo-

vat, co a jak Bůh stvořil?“ řekl trochu vážněji Josef.

„Já myslím, že Pánbůh toho má na starosti moc 
a tak stvořil lidi, aby taky něco vymysleli sami, aby 
nemusel všechno dělat sám.“

„Co kdybychom raději slezli dolů.“ Josef se 
teď nechtěl pouštět na tenký led fi lozofi e, kam 
se občas při diskuzích se svým synem dostával. 
„Dáme si svačinu a půjdeme dál, ať k tomu moři 
do večera vůbec dojdeme,“ ukončil Josef Ježíškovy 
novátorské úvahy a vydali se zpátky k Marii. Než 
ale došli dolů, měl Ježíšek spoustu dalších otázek.

„Tatí, jak se kozorožec udrží na skále?“
„Proč je ve dne světlo a v noci tma?“
„Jak to, že slunce nespadne na zem?“
Josef trpělivě vysvětloval, ale s některými otáz-

kami si rady nevěděl.
„Kde má Pánbůh schovaný blesky a hromy?“
A na některé otázky sice odpověď znal, ale 

nevěděl, jak do toho.
„Tatí, jak se narodí malý miminko?“
„Na to se zeptej maminky.“
„Ty to nevíš?“
„Samozřejmě, že vím, ale maminka to umí 

vysvětlit líp.“

Druhý den ráno, když se Maria probudila, uviděla 
Ježíška sedět na bobku na břehu moře. To bylo dnes 
nezvykle klidné, takže bylo dobře vidět až na dno. 
Ježíšek užasle pozoroval hru tvarů a barev, kterou 
tu na odiv vystavoval korálový útes. I Maria byla fas-
cinována, když přišla blíž, nikdy nic takového nevi-
děla. V porovnání s pouští, kterou v posledních 
dnech procházeli a která zde dosahovala až k moři, 
to bylo něco opravdu neskutečného.

Po delší chvíli se Ježíšek obrátil k mamince: 
„Mamí, to je krása, že jo. A tohle všechno stvo-
řil Pánbůh?“

„Ano, celý svět stvořil dobrý Bůh.“
„To mu muselo dát hrozně moc práce, než to 

všechno vymyslel.“
„Co my víme,“ odpověděla Maria. „Bůh je tak 

velký a mocný, že stačí, aby řekl slovo, a ono se to 
hned stane.“

„To by mě zajímalo, jaký řekl slovo, aby vznikla 
tahle ryba.“ Ježíšek ukazoval do vody na rybu, 
která právě proplouvala kolem. Hrála všemi bar-
vami a ty se ještě k tomu měnily podle toho, jak se 
k nim zrovna natočila. (Pravděpodobně se jednalo 
o některý druh ploskozubce, kterému se také říká 

papouščí ryba – poznámka autora.) „To muselo být 
hodně složitý slovo.“

Kam na ty nápady Ježíšek chodí, pomyslela si 
Maria.

„A mamí, proč lidi neumějí plavat pod vodou?“
„Protože jim Bánbůh stvořil plíce a ne žábry.“ 

Něco si přece jen ze školy pamatovala.
„Třeba se to lidi taky jednou naučí.“
„Tak to určitě. A po vodě bys chodit nechtěl?“ 

dobírala si synka Maria.
„Nó, to by bylo úžasný, to musím někdy zkusit,“ 

nadchnul se Ježíšek.
„Radši se nejdřív nauč plavat, ať se mi při těch 

pokusech neutopíš,“ Maria se usmála a vzala 
Ježíška za ruku. „A co takhle, mladý muži, jít se 
pomodlit a nasnídat? Podívej, tatínek už vaří čaj.“

„A co se budeme modlit? Něco o tom, jak 
Pánbůh stvořil svět?“

„Proč ne,“ řekla Maria. „Třeba osmý žalm krále 
Davida:“

Hospodine, náš Pane,
jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi,
svou velebností převýšils nebesa.
Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu 
navzdory svým odpůrcům,
abys umlčel pomstychtivého nepřítele.
Když se zahledím na tvá nebesa,
dílo tvých prstů,
na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:
Co je člověk, že na něho myslíš,
co je smrtelník, že se o něho staráš?
Učinils ho jen o málo menším,
než jsou andělé,
ověnčils ho ctí a slávou,
dals mu vládnout nad dílem svých rukou,
položils mu k nohám všechno:
ovce i veškerý dobytek,
k tomu i polní zvířata,
ptáky na nebi a ryby v moři,
vše, co se hemží na stezkách moří. 
Hospodine, náš Pane,
jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!?

„Mamí, jak daleko jsou hvězdy?“ ptal se Ježíšek 
hned, jak skončili s modlitbou, inspirován jejími 
slovy. „Asi hodně, že jo.“

„Na to zeptej tatínka, ten to ví líp. Ale teď 
chvilku mlč a jez, s plnou pusou se nemluví.“ ■

Máme tu léto, čas cestování. I Ježíš podnikal 
různé cesty, dokonce už jako malé dítě se mu-
sel s rodiči vydat do Egypta. Nevíme, jak dlou-
ho tam Svatá rodina pobyla, možná několik let, 
Bible nám o tom říká jen pár vět. Honza Zi

„

(GN 1,1-31, Žalm 8, Mat 2,13-15. 19-23)

Naávrat
z Egypta
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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

co bude?

Výprava na Kokořínsko
Minulý víkend jsme vyrazily na pohodovou výpra-
vu na Kokořínsko. Sešly jsme se v pátek odpoledne 
u KCMT a jely na Masarykovo nádraží. Večer jsme 
došly ke skalnímu převisu Indián. Cesta k němu byla 
celkem složitá, ale všechny jsme to zvládly. Musely 
jsme k převisu slézt po skále. Ráno jsme si vybra-
ly, kam se chceme podívat, zajímal nás Tisícový 

kámen a vrchol Čap, cestou jsme hrály hru z ce-
loroční hry a hádání, co bychom si vzaly na pus-
tý ostrov. Odpoledne jsme doplnily vodu ve vesnič-
ce Obrok, kde naštěstí byli i milí lidé, kteří nám ne-
chali si u nich napustit vodu, a tak jsme byly ušetře-
ny vody z pramene označeného jako pitný, v kterém 
plavala mrtvá myš, čolek a slepýš. Večer jsme našly 
další převis-U Žabího strážce, Žabka se nám tu pro-
měnila málem v Popelku. A Tička při hraní městeč-
ka Palerma ve spacácích, aby se neprozradila pohy-
bem probuzení, že je vrah, se radši zatajila svému 
spojenci a i sama hrála v nevědomosti s kým vlastně 
je. V neděli jsme se ještě prošly po okolí, hrály hru 
na královnu a dámy, snědly přesolený tvaroh a jely 
domů. Všem se nám líbilo, že se nemuselo nikam 
spěchat a že bylo krásně. Zapsala: Hanička

Poděkování vedoucím
Stávající tým vedoucích se  ke konci školního roku 
s VOSou rozloučil. Příští školní rok již nebudou mít 
na vedení oddílu dostatek času. Děkujeme moc 
Matoušovi Jarolímkovi, Markovi Friedovi a všem 
kteří jim s vedením VOSy pomáhali. Tato parta vy-
budovala oddíl pro kluky od nuly. Namotivovala 
řadu kluků k pravidelné činnosti i k práci na sobě. 
Do poslední chvíle dbali o kvalitu připravovaných 
programů pro pravidelné schůzky 2x týdně a pro 
víkendovky jednou za měsíc. Moc děkujeme a pře-
jeme hodně úspěchů v dalších osobních aktivitách.

Našli se noví vedoucí
pro příští školní rok

Na konci května se na poradě v KCMT sešikoval 
nový tým, který se bude věnovat vedení VOSy v příš-
tím školním roce. Hlavním vedoucím bude Mirek 
Majer, zástupcem Honza Procházka, pomáhat jim 
bude Tomáš, Matouš, Mýval, Jarda, Vašek a nebu-
deme se vůbec zlobit, pokud se k nám přidají i další.

z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY Z ČINNOSTI ODDÍLU PRO HOLKY

ze života vOSy
VŠESTRANNÝ ODDÍL SPORTOVNÍCH AKTIVIT

LETNÍ
stanový tábor
pro dìti školního vìku / 22. 7. až 5. 8.
Stanový tábor má stále ještě několik volných míst. 
Pojede se na úplně nové místo poblíž úplně sta-
rého místa, na Kralovicku, v lesích u starobylého 
města Manětína. Na programu, krom mnohé jiné 
zábavy a života v přírodě, je táborová hra Asterix 
a Obelix. Na všechny účastníky se moc těší celý tým 
vedoucích, Marek, Jakub, Bětka, Vašek a další.

Vodácký
tábor
pro dìti a mládež / 12.–20. 8.
Stále zbývá pár volných míst. Na nově i dříve přihlá-
šené vodáky se těší Vašek, Lenka, Vítek a Honza. 
Ať se nikdo nebojí přihlásit, pokud na vodě ještě 
nebyl, vodákem se stane v naší společnosti snadno 
a rychle. Naplánována je Berounka se svým maleb-
ným údolím, starými mlýny, krajem Oty Pavla. Po 
cestě bude příležitost hodně se toho naučit z vo-
dáctví, tábornictví a z kamrádství v dobré partě.

Voda
advanced
Vodácký zahraniční
zájezd se sjezdem
divokých toků
na kajacích
nebo nafukovacích
kanoích.
Zájezd je určen zájemcům o adrenalinový sport na 
divoké vodě, Součástí zájezdu je doprava osob i lodí, 
loď je možné naložit svoji nebo předem v ČR zapůj-
čenou. Zájemcům se však do uzávěrky Fchodovin 
nepodařilo sjednotit na prázdninovém termínu. 
Akce má trvat cca týden. V případě zájmu se ozvě-
te organizátorovi, kterým je letos Honza Procházka. 
Možná, že právě Vámi navrhovaný termín zvítězí.

Co bude až zaène škola
■ VOSA (všestranný oddíl pro kluky)
Oddíl nabídne od září 2017 všem klukům školní-
ho věku pravidelné schůzky 1x týdně. Těšíme se 
na všechny stávající členy VOSy, ale zveme do naší 
party i nové zájemce o společný program.

První schůzka VOSy se koná 12. 9. Současně s pro-
gramem pro kluky bude vyhrazen čas pro setkání ve-
doucích s rodiči. Během roku nabídnou noví vedoucí 
programy na rozvoj zručnosti, znalostí v technických 
i vědeckých oborech. Ze sportů bude odborně vede-
ný výcvik v plavání, bruslení, běh na lyžích, tábornic-
ké dovednosti a jízdu na kanoi. K dispozici bude kro-
mě zázemí v KCMT i sportovní a další inventář KSK 
Praha, včetně osobního vybavení pro některé spor-
ty (běžky, boty na běžky, kanoe, vesty, stany a další).

■ Sněhová vločka (skautský oddíl pro děvčata)
Po prázdninách se začne opět v KCMT pravidelně 
scházet oddíl Sněhová vločka. Schůzky budou již 
ve třech termínech týdně. Pravidelná činnost zač-
ne od září. Kdo je holka a má zájem o príma par-
tu, skautský program a pestrou nabídku programů 
v klubovně i v přírodě, může se přihlásit  některé 
z vedoucích a domluvit se, ke které skupince se po 
prázdnimách připojí.

KONTAKTY NA VEDOUCÍ AKTIVIT
■  Letní stanový tábor

Marek Stehlík, tel. 730 996 732
Jakub Jarolímek, tel. 736 452 995
taborksk@gmail.com

■  Vodácký oddíl a tábor
Vašek Olšanský, tel. 775 521 404
voda@kskpraha.org

■  VOSA, křesťanský sportovní oddíl pro kluky
Mirek Majer (hlavní vedoucí)
majermiroslav@email.cz
sportovky@kskpraha.org

■  Voda advanced
Honza Procházka (hlavní vedoucí)
tel. 608 228 730, hory@kskpraha.org

■  Sněhová vločka, oddíl a tábor skautek
Lucka Skrčená (vedoucí oddílu)
tel. 721 770 421, l.skrcena@seznam.cz
Eliška Kosmáková, elzuska@spoluzaci.cz
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dobrovolníci,
dobrovolnice,
 dobrovolníčata

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K  /  Č T E N Í  N A  L É T O

Milí farníci a dobrovolníci zvláště, 
horko, horko, horko… to je v posledních dnech 
pořád a úmorné. K létu to vlastně patří, stejně 
jako voda, les… Je čas dovolených, čas odpočin-
ku. Zasloužíme si ho všichni, tak si ten luxus dovol-
me. A zkusme jít k vodám, kde si můžeme odpo-
činout. Nechme se vést na pastviny, kde dostane-
me potravu pro svou duši. Věnujme čas sami sobě 
a svým rodinám. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří 
se zapojují, kde se dá. Děkuji všem zpěvákům, mi-

nistrantům, květinářkám, kostelníkům, kuchařin-
kám, katechetům, myčům oken… jistě by se našli 
ještě další. Díky vám je nám tu dobře.  

První neděli v září si budeme připomínat prv-
ní výročí svatořečení Matky Terezy. Přijdeme zase 
v modrobílém? Přijměte také pozvání na oslavu 
společných významných dní  farnosti. Vezměte ka-
lendář (přiložené ve Fchodovinách) a přepište si 
do něj termíny, abyste o nic nepřišli.  Od podzi-
mu se můžete těšit na řadu dalších akcí a progra-
mů (zdravotní cvičení, pilates, keramická dílna, dív-
čí skautský oddíl Sněhová vločka, VOSA – turistický 
oddíl pro chlapce, dětská schola Terezka).  

Těším se, že se po prázdninách zase potkáme.

Vlasta Hamalová
 koordinátork a dobrovolníků

a programu 

■   POLITI, Marco:
František mezi vlky
(tajemství jedné revoluce).

Kniha nabízí nový, mimořádně zasvěcený pohled 
na tolik obdivovaného papeže reformátora: ote-
vřeně mluví o jeho problémech a těžkostech, po-
mlouvačných kampaních a také přelomovém kon-
kláve, jehož členové odmítli tradici evropských 
papežů a nového Svatého otce našli až v Jižní 
Americe. Vydal Barister Principal, Kč 249,-

■   ŠŤASTNÁ, Kateřina:
Duchovní KáPéZetka ženy
bojující s vlastními chybami.

Žalmy jsou všemocný lék, stačí denně pár kapek. 
Každodenně bojujeme se svými chybami a emoce-
mi. Často mě svazují, někdy až příliš řídí můj život. 
Někdy jim až příliš často podléháme. Žalmy byly lé-
kem na emoce krále Saula. Proč by tedy nemohly 
pomoci i mně v mých malých i větších bojích a těž-
kostech. Vydala CESTA, Kč 36,-

■   LACHMANOVÁ, Kateřina:
Síla přímluvné modlitby

Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět 
je ta nejméně efektivní služba jakou člověk může 
konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň 

těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného 
času těch, kdo nic lepšího dělat neumějí nebo ne-
mohou. Jejích prostřednictvím se v neviditelné sféře 
odehrává duchovní boj, jehož ovoce se svým časem 
projeví viditelným způsobem. Vydala KNA, Kč 179,-

■   GRÜN, Anselm:
Proměň se!

Zaklínadlem moderní doby je změna – v životě, za-
městnání, ve vztazích, v řízení podniku. Anselm 
Grün však varuje – změna vyvolává přesvědčení, že 
to, co bylo, je špatné, a teprve nyní přichází s ně-
čím novým - konečně to dobré. V životě ovšem ta-
kový přístup nefunguje a může být naopak velmi 
nebezpečný. Pro Grüna je mnohem inspirativnější 
proměna, proces, kdy nedochází k zavržení minulé-
ho, ale k jeho transformaci tak, aby život mohl ply-
nout dál. Tento princip Grün opírá nejen o pohád-
kové příběhy o proměnách všeho druhu, o důleži-
tost pojmu proměny v psychologii C. G. Junga, ale 
především o biblická vyprávění. V nich nachází hlu-
bokou inspiraci a zdroj obrazů, které mohou každé-
ho člověka motivovat k tomu, aby i on proměnil své 
srdce a život. Aby měl odvahu k novému vy kročení 
správným směrem, uchopil nejen své silné, ale i sla-
bé stránky, bolesti a selhání a aby je použil k vnitřní 
 transformaci.                         Vydal Portál, Kč 199,-

Sešli jsme se v jednotě
■ Páteční koncert irské indie-folkové kapely 
Rend Collective byl vpodstatě jedním velkým ve-
čerem chval. Na zahřátí zahrála Třinecká skupina 
Noemiracles, kterou vystřídala Ostravsko-opavská 
Nenadarmo, aby mohl přijít dlouho očekávaný 
koncert “Rendů”. V hale Královka se nás sešly ne-
celé 3000 křesťanů z různých církví a denomina-
cí z celé republiky ke společné chvále Hospodina. 

Hned úvodní písničkou vnesla skupina do shro-
máždění pravou irskou náladu, když nás front-
man pozval k tomu, abychom prostě  chválili Boha 
společně a nekoukali na to, že budeme trošku 
 irsky neupravení a zpocení. A tak vznikla krás-
ná atmosféra, kdy se většina lidí chytila kolem ra-
men a skákala do rytmu k Boží slávě. Během ve-
čera zaznělo několik myšlenek o chvále, které pak 
doznívaly i během sobotní konference z úst dal-
ších přednášejících. Nejvíce mě oslovila myšlenka 
frontmana, že chvála je rozhodnutí, kterým aktiv-
ně odsouváme zlo a zveme k sobě Boží přítom-
nost a světlo.

Volně navazující sobotní konference modliteb 
a chval byla vlastně kombinací dvou souběžných 
konferencí, z nichž si každý mohl nakombinovat svůj 
mix přednášek a workshopů. Ty byly nejen o chvá-
le a modlitbě, ale také o hudbě, skládání textů, du-
chovním růstu nebo produkci kapely. Přednášeli ve-
lice inspirativní lidé jako např. Jakub Limr (pastor 
KS), Kateřina Lachmanová, Karel Řežábek (sklada-
tel, pastor KS), Petr Húšť, Julo Slovák (vedoucí ka-
pely ESPÉ) nebo známý písničkář Pavel Helan. Krása 
celé konference, i předcházejícího koncertu, spo-
čívala mimo jiné v tom, že jsme se sešli v jednotě 
modlit se a chválit Hospodina.

Vnímala jsem, že nás Duch sv. sjednocuje prá-
vě v naší rozmanitosti a jedinečnosti každého 
z nás, napříč všemi křesťanskými církvemi a deno-
minacemi. Zvlášť večerní závěrečná modlitba byla 
plná vzájemného žehnání křesťanům z jiných círk-
ví a proseb o jednotu. Anička

Ve znamení chval...
■ Letošní „Letnice“ pro mne měly překvapivý roz-
měr. Celou sobotu 3. 6. jsem strávila společně 
s několika stovkami lidí z různých církví a sborů na 
Konferenci modliteb a chval v centru Olšanka na 
Žižkově. Byla to první konference, kde se setka-
li křesťané z celé republiky, kteří touží sloužit pří-
mluvnou modlitbou spolu s těmi, kteří hrají a zpí-
vají v kapelách a vedou modlitby chval.

Měli jsme možnost vybrat si z několika předná-
šek a workshopů, ale hlavně příležitost být spo-
lu. Dozvědět se, čím žijí v různých sborech, slyšet 
svědectví o životě křesťanů v celé zemi, inspirovat 
se jejich kreativitou i modlitebním nasazením (tře-
ba v iniciativě modlitebních řetězů 24/7, ne nepo-
dobné modlitebnímu řetězu našich předchůdců, 
kteří se v roce 1966 modlili za zachování kostela 
sv. Františka).

Celou konferenci jsme zakončili společnou mod-
litbou, kde jsme navzájem prosili o Boží požehnání 
pro naše církve a přimlouvali se za naši zem. Musím 
říci, že lepší oslavu Letnic jsem si nemohla přát. Být 
uprostřed shromáždění, kde si bratři upřímně žeh-
nají a společně vyznávají Boží milosrdenství nad tou-
to zemí, bylo pro mne velkou radostí a povzbuze-
ním. Když jsem potom byla v neděli na mši, nemoh-
la jsem se zbavit pocitu, že při ní všichni ti, se kte-
rými jsem se modlila v sobotu, moc chybí. Že se to-
tiž nic nevyrovná tomu, když můžeme společně stát 
před Boží tváří a těšit se z pestrosti působení Božího 
Ducha v našich společenstvích.  Pavlína

KONCERT A KONFERENCE MODLITEB A CHVAL
2. – 3. ČERVNA 2017 V PRAZE
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MC DOMEČEK  / YMCA PRAHA / PRÁZDNINY + NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

ŽIVOT FARNOSTI  /  SETKÁNÍ
PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI  –  OD  ZÁŘ Í  PŘ IPRAVUJEME :

INZERCE

■  MC Domeček nabízí volné místo na pozici zástup-
kyně koordinátorky. Podmínkou je VŠ v oblasti so-
ciál  ní nebo pedagogické. Dále hledáme lektora na 
výuku angličtiny pro tři dětské skupinky v úterý od-
poledne. Bližší informace na tel. 773 993 985.

■ Přijmu do podnájmu na dobu ne  určitou věřícího
muže (není podmínkou). K dispozici je zařízený pokoj, 
společné prostory, internet, tel. signál aj. Jedná se 
o pražskou lokalitu Jižního Města. Výše nájmu a ostatní 
podmínky – osobně. Volejte tel. 724 224 213.

I N F O S E R V I SP O Z D R A V  /  M M M

■ 10. 7. (pondělí) a 3. 8. (čtvrtek) od 20 hod 
v KCMT – setkání společenství Hnutí fokolá-
re. Slovo života na červenec: „Pojďte ke mně, 
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím.“ (Mt 11,28) Slovo života na srpen: 
„Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, 
co učinil, se slitovává.“ (Ž 145,9). Setkání je ote-
vřené i dalším zájemcům. Jana a Viktor Friedovi – 
tel. 731 625 949.
■ Biblické hodiny, které probíhají každé úterý od 
18.45 na faře u sv. Františka, kromě posledního úte-
rý v měsíci, kdy jsou společné chvály v kostele, se 
během letních prázdnin nebudou konat. Poprvé 
s sejdeme 3. 10. Srdečně zve P. Michal Prívara.

■ Od září bude pokračovat setkání Život z víry 
s panem jáhnem Pavlem Urbanem, vždy každou 
středu po mši svaté ve farním sále od 19 hodin. 
Setkání je otevřeno pro všechny zájemce.
■ Modlitební setkání maminek (nejen) na ma-
teřské dovolené ve středu dopoledne od 9.30 do 
11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františka. Během 
prázdnin (červenec, srpen) se setkání nekona-
jí. Po prázdninách se uvidíme ve středu 6. 9. 2017. 
Srdečně zve Lýdia Murínová, tel.: 730 825 301.
■ Páteční dopolední setkávání (nejen pro starší) 
každý pátek v 9 hod v KCMT, se v červenci a srp-
nu nekonají, sejdeme se znovu 8. září. Srdečně 
zveme! Jana a Viktor Friedovi.

■ Během letních prázdnin máme otevřeno
od 11. července do 17. srpna: každé ÚTERÝ 
a ČTVRTEK od 10.00 do 12.30 hodin. 
■ V úterý 18. 7. od 10.00 do 12.00: 
Malování na tašky a trička. Vstupné: 100,- Kč 
(dospělý + dítě; další dítě 30,- Kč). V ceně je 
taška, šablona, barvy a vstup do herny. Možno 
donést si vlastní trička nebo textilie ke zdobení. 
Přihlašování předem.
■ Příměstský tábořík sovičky Bubu – 
německý: 21. 8 – 25. 8.  od 8 do 16 hodin, 
pro děti od 5 do 10 let.
■ Příměstský tábořík sovičky Bubu / český
28. 8.–1. 9. od 8 do 13 hodin, pro děti od 
3 do 9 let. Přihlášení na e-mailu, pro více 
informací navštivte náš web nebo facebook.

PŘIPRAVUJEME OD ZÁŘÍ:
■ Školička Sluníčko, hlídání a program pro 
děti od 2 let, každé pondělí od 8 do 12 hodin, 
od 11. září.
■ Cvičení Pilates s Janou pro dospělé
každého věku: od 11. září každé pondělí
od 12.05 do 12.55. 
■ Kurzy angličtiny pro děti od 12. září
úterý: 14.15–15.00 (10–11 let) 4.–5. tř.,
15.15–16.00  (6–7 let) 1. třída,
16.30–17.15  (4–6 let) předškoláci

čtvrtek:16.10–16.55 (4–6 let) 
předškoláci, 17.05–17.50 (6–8 let – pokročilí) 
1.– 2. třída.
■ Angličtina pro mírně pokročilé: každé 
pondělí od 18.15 do 19.15.
■ Angličtina pro středně pokročilé a anglic-
ká konverzace: úterý od 17.30 a od 18.45.
■ Němčina: každou středu od 16.45 do 18.15.
■ Montessori pracovny pro děti 1,5 až 3 
roky: každou středu od 15.20 do 16.30. 
■ Montessori pracovny pro děti 3–6 let:
2 x měs. pátek od 15.30 do 16.30.
■ Matematika prof. Hejného pro děti 5–7 
let: 1x měs. pátek od 15.30 do 16.30.
■ Malý vědec – věda pro děti od 5 do 9 let:
1x měs. pátek od 15.30 do 16.30.
Od 5. září pravidelný provoz herničky úterý
až pátek v čase od 9 do 12 hodin.

Nabízíme volné dobrovolnické místo pro 
aktivní maminky na službu v herničce kaž-
dé úterý nebo každou středu dopoledne. 
Informujte se na 773 993 985.

Informace na:
www.mc-domecek.cz

Přihlášky na:
mcdomecek@praha.ymca.cz.

Jsme také na:

•  Zdravotní cvičení pro děti,
•  Skupinové protahovací cvičení (nejen pro seniory),

•  Výuku náboženství ve skup. pro děti od 0–15 let,
•    Keramickou dílnu pro děti a dospělé

s Janou Domšovou,
•  Dětskou scholu Terezka s Katkou Schejbalovou,
•  Dívčí skautský oddíl „Sněhová vločka“,

•  Turisticko-sportovní oddíl pro kluky VOSA,
•  Kurzy ALFA o základech křesťanství,
•  Manželské večery,
•  Taneční školu ASTRA.

Přejeme krásné a požehnané letní dny,
během kterých si dopřejte odpočinek.

Pozdrav
 z Lurd

Mnoho pozdravů čtenářům „Fchodovin“,
celé naší farnosti, zvláště všem nemocným,
                                  posílá jáhen Pavel Urban.

Panna Maria nám všem pomáhá, vede nás
do blízkosti Ježíše Krista. A to je jistě úžasné
a nádherné. Myslím na vás, modlím se za vás...

Květen 2017
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH
■ Lidičky, nikdo vám nemá za zlé, když svou víru 
prožíváte 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)
■ Láska k penězům se dnes stává nenasytnou, 
jak vidno u tunelářů a zbohatlíků. Bezohledné vy-
kořisťování bezmocných rozdělilo lidstvo na 1/3 
sytých a 2/3 hladových. Je pravda, že bohaté stá-
ty podporují chudé, ale výdaje těch bohatých na 
tabák, alkohol, drogy, kosmetiku a luxus tuto po-
moc asi 30x převyšují. (Jan Rybář)
■ Co se dnes změnilo: pýcha ve zdravé sebe-
vědomí, lakomství v zákon ekonomiky, nestříd-
most ve vyšší životní úroveň, závist v boj o spra-
vedlnost, hněv ve zdravou reakci na hloupost 
druhých, hulvátství ve svobodu projevu, okrádá-
ní ve svobodný trh, zanedbávaná výchova dětí ve 
tvorbu vlastního názoru, mateřství bez manžel-
ství v moderní formu existence, likvidace pozi-
tivních hodnot ve zbavení se předsudků, ne úcta 
k tradici ve vítězství zdravého rozumu, lenost 
v sociální dávku. (Max Kašparů)
■ Nenuť se do mlčení, naslouchej!

(Madeleine Delbrelová)
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Příští uzávěrka bude 15. srpna 2017         Náklady na 1 výtisk 12 Kč fchodoviny@gmail.com

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

Ú M Y S L Y  A P O Š T O L Á T U  M O D L I T B Y  /  L É T O

 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 jarda.olsansky@kskpraha.org

 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

ČERVENEC • Evangelizační úmysl: Odloučení od víry – Za naše bratry, kteří 
se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli
znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.
• Národní úmysl: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří 
žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez 
společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 49). 

SRPEN • Všeobecný úmysl: Umělci – Za současné umělce, aby skrze
dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
• Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je 
odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).

B O H O S LU Ž B Y  O  P R Á Z D N I N Á C H  / 1. 7. – 31. 8. 2017

 Kostel sv. Františka Kaple sv. Matky Terezy

Pondělí  – – 

Úterý 18.00 –

Středa –  18.00

Čtvrtek –  –

Pátek 18.00 –

Sobota – – 

Neděle 8.00, 20.00 9.30

KANCELÁŘ KCMT – HÁJE
U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
tel: 242 485 826

FARNÍ KANCELÁŘ CHODOV
Na Sádce 1296/18
tel: 272 934 261

•  V době prázdnin je pro kontakt
s knězem vhodný čas kolem 
bohoslužeb.

•  Svátosti smíření možno vždy
30 minut před bohoslužbou
nebo kdykoliv po dohodě


