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Nabíráme
 nové èleny!

VOSA  všestranný oddíl pro kluky

Snìhová vloèka skautský oddíl pro děvčata / str. 8-9

„ Lenochova cesta
je jako plot z trní,
stezka přímých mužů
je široká a rovná.“

(Přísloví 15,19)
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Trochu jsem přemýšlel nad trva-
lostí Ježíš Krista z Nazareta a při-
šel mi na mysl následující text: „Já 
jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, 
ten, který jest a který byl a který 
přichází, Všemohoucí.“ (Zj 1,8) 

Je logické, že to platí o trojjediném bohu a tedy 
i o každé osobě zvlášť. A k tomuto textu se mi vyje-
vily situace: Čtu zprávy a slyším lidi mluvit o trendech. 
V metru či jinde nemohu neslyšet o módních novin-
kách, které se stále mění a vydrží nové asi tak dva 
měsíce. A zároveň nějak někde uvnitř vím, že tohle 
už jsem slyšel před bratru dvaceti či třiceti lety, pro-
tože tenkrát frčelo přesně to, nebo v mírné obměně 
to, co teď někdo vytáhl zas na povrch a prohlásil za 
„cool“. Nebo se řekne, že frčí retro a patřičně si za 
to připlatím.

Nutně mi přichází na mysl, kdo tohle určuje 
a proč si musíme nechat diktovat módu? Na kte-
rou „strunu“ našeho já to v nás vlastně brnká? 
Jak to, že jsme tak stádovití a nedohlédneme, že 
jsme určováni ne vždy zrovna moudrými lidmi, ale 
za to prohlášenými za celebrity? Vlastně jsem si 
jen zaktuálnil ve svém vnímání ten kontrast mezi 
módou a Kristem a tím nechci hanět slušnou a krás-
nou módu atd. Jen jsem byl nucen konfrontovat 
dočasné a trvalé.

Jen tak přemýšlím, co by udělalo, kdyby se napří-
klad některá z celebrit opravdově obrátila a veřejně 
řekla o kusu svého života: tohle byl fakt omyl, ale 
Ježíš Kristus a evangelium je to, co je trvalé a stále 
„cool“. Tak chci jen povzbudit: zkusme dát Ježíši 
Kristu a hodnotám evangelia to místo, které jim 
náleží. Možná, že se náš život hodně uklidní a zesta-
bilní, možná najednou nebudeme tak uštvaní a stále 
pospíchající. Dovolme si vzepřít se trendům, které 
nás někam ženou a mění se jak chameleon. Zkusme 
víc vyhledávat a setkávat se s těmi, kteří si vybrali 
Krista za svojí „celebritu“ a podle něj opravdu žijí 
v upřímnosti, otevřenosti, praktičnosti a ne jen 
v rádoby zbožných. 

To neznamená, že nám musí kapat z šosu svě-
cená voda, ale znamená to mít Kristovu zbroj 
a žít dobro, které do nás Bůh vložil uprostřed 
tohoto světa. Ano, zvu nás všechny i k setkání 
na farním dnu – pouti k sv. Františkovi kterou 

oslavíme 7. 10. bohoslužbou v 10.00 a násled-
nému veselí pro děti i dospělé ve farním sále a na 
farní zahradě kolem ohně s kytarou či jinak, jak 
se kdo zapojí. Pojďme se těšit z toho, že Ježíš je 
stejný včera dnes i zítra. 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

Móda trochu jinak...

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
nedávno mi spadl ze srdce velký kámen. Asi 
jako každý rodič chce být svým dětem dob-
rým, laskavým, milosrdným otcem či matkou, 
dělala jsem si i já starosti s tím, že to neumím 
tak, jak by to mělo být. Dělám stále mnoho 
chyb. Ale dostal se mi do rukou Katolický týde-
ník č. 24 z 13. června a v homilii Sv. otce jsem 
mimo jiné četla: „Pomysleme na podoben-
ství o milosrdném otci. Ježíš vypráví o otci, 
který umí prokazovat svým dětem pouze 
lásku. Tento otec netrestá syna za jeho 
aroganci, dovede mu dokonce svěřit část 
dědictví a nechává jej odejít z domu. Bůh je 
Otec, říká Ježíš, avšak nikoli na lidský způ-
sob, protože na tomto světě není žádný 
otec, který by se choval tak jako protago-
nista tohoto podobenství.“ A tato poslední 
věta mě doslova osvobodila. Toto podobenství 
jsem totiž vždy vnímala tak, že mám být jako 
ten otec v příběhu. Katka

Farní den 2015

3. 9.
MODROBÍLÁ

NEDĚLE V KCMT

21. 9.
MAREK ORKO VÁCHA

EVOLUCE A KŘESŤANSTVÍ

v KCMT
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Milí farníci,
v novém školním roce se v KCMT rozběhlo opět 
mnoho programů a aktivit pro vás i pro vaše děti, 
ucelený přehled najdete na www.kcmt.cz. Jen bych 
ráda připomněla nový program – čtvrteční zdravotní 
cvičení pro děti od 8 do 14 let, který by měl dětem 
napomoci ke správnému držení těla a kompenzovat 
jednostrannou fyzickou zátěž ve škole. Novinkou je 
také hrnčířský kruh naší paní lektorky kurzů kera-
miky, který si můžete vyzkoušet v kroužku keramiky 
nebo při nedělních keramických dílnách. Pokud vás 
nějaký z nabízených programů osloví, neváhejte, 
zapište se nebo se přijďte podívat, aktivity budeme 
moci dlouhodobě nabízet jen tehdy, když o ně bude 
dostatečný zájem.

Do výuky náboženství se v letošním školním 
roce přihlásilo té měř 100 dětí, které jsou rozdě-
leny do osmi skupinek podle věku. U sv. Františka 
se navíc scházejí dvě skupiny mládeže – společen-
ství Úterníků a Godteens. Postupně se také na 
našem webu rozšiřují informace o všech společen-
stvích, která ve farnosti působí, do mnoha z nich 
je možné se připojit.  

Kavárna CafeTerezie rozšiřuje svoji otevírací dobu. 
Zveme vás k posezení u dobré kávy s přáteli nejen po 
bohoslužbách a programech, ale také ve všední dny 
odpoledne a večer (pondělí, úterý a středa). Kavárna 

je nyní obohacena o knižní koutek, je možné zde 
tedy nasytit nejen tělo, ale i duši. 

Od října budou každý pondělní a úterní večer 
v KCMT opět probíhat taneční kurzy, které zde již 
mnoho let pořádá Taneční škola Astra Praha. Budou 
otevřeny čtyři kurzy podle pokročilosti. Do farního 
plesu zbývají už jen čtyři měsíce, což takhle využít 
tento čas k oprášení zapomenutých nebo nácviku 
nových tanečních kroků a fi gur?

V říjnu vás všechny srdečně zveme především na 
Farní den u sv. Františka. Vedle mše sv. vás opět čeká 
výborný guláš, stmelovací program a soutěže pro 
děti i dospělé, grilování, sladké dobrůtky a taky diva-
dlo „Na arše v šest“ v podání Jana Horáka. Přijďte 
v hojném počtu společně oslavit svátek sv. Františka 
a radovat se z našeho krásného společenství, určitě 
všechny farníky ještě neznáte, vždyť je nás podle 
posledního sčítání více než 800. 
Přeji vám požehnané podzimní dny, 

Karina Juráková
 ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT

Když byl Kristus tázán, které přikázání je největší, 
dal na jeden dotaz hned dvě odpovědi.

První byla: Miluj Pána, Boha svého. A druhá: 
A svého bližního jako sám sebe. Řekne-li někdo: 
„Já miluji Boha“ a přitom nenávidí svého bra-
tra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, které-
ho vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevi-
dí“ (1Jan 4,20).

Když někdo tvrdí, že někoho miluje, ale nenávi-
dí jeho syna nebo jeho údy, lže.

Všichni věřící jsme synové a údy Kristovy: Vy jste 
tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho 
údů (1 Kor 12,27). Kdo nenávidí bližního, nemilu-
je Boha. Kristus při svém odchodu svěřil učedníkům 
nesmírně důležité přikázání: Milujte se navzájem, 
jako jsem já miloval vás (Jan 15,12). Podle toho 
všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li 
mít lásku jedni k druhým (Jan 13,35).

Každý živočich miluje sobě podobného 
(Sir 13,15).

Podobají-li se všichni lidé svou přirozeností, je 
logické, že by se také měli respektovat, navzájem 
si odpouštět, navzájem se milovat.

Druhého člověka máme milovat opravdu jako 
sebe. Je třeba poznamenat, že láska je trojí, z toho 
dva druhy lásky nejsou pravou láskou. První je láska 
prospěchářská: bývá u stolu společníkem, ale 
nevytrvá, až budeš v soužení (Sir 6,10). To jistě 
není pravá láska. Zaniká totiž, když z ní neplyne 
žádný užitek. V tomto případě si nepřejeme dobro 
pro bližního, ale spíš hledáme svůj prospěch. Ani ta 
další láska není ta pravá. Nechceme především dobro 
pro bližního, ale spíše si přejeme jeho dobro, které 
bude zase jen k našemu prospěchu. Třetí láska je ta 
pravá. To je láska, která myslí na dobro druhého, 
aniž bychom uvažovali, kalkulovali o svém prospě-
chu. Naše láska k druhému člověku má mít také řád, 
který nám Ježíš určil: Kdo miluje otce nebo matku 
víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna 
nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden (Mt 
10,37). Proto je tak důležité i to první přikázání. 
Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srd-
cem, celou duší a celou svou myslí. To je největší 
a první přikázání (Mt 22,37-38). V tomto přikázání 
se naplňují všechna další přikázání. Jistě všichni víme, 
že Bůh je absolutní, nekonečná láska. Bohu můžeme 
svěřit všechny své problémy, starosti, nemoci, kaž-
dou bolest, kterou prožíváme ve svém životě. A to 
je jistě úžasné, mít takového tatínka. Tatínka, který 
nás miluje, v každé situaci našeho života. A proto, 
vy, kteří oslavujete Hospodina, vyvyšujte ho, 
jak jen to dovedete, on bude i tak větším. Vy, 
kdo mu dobrořečíte, vyvyšujte ho, jak můžete: 
je nad každou chválu (Sir 43,30).

Člověk, aby mohl milovat Boha, měl by mu svě-
řit své srdce, to je dobrý úmysl. A tak ve všem co 
děláme, překládejme svůj úmysl, svá srdce, napřed 
Bohu: Ať tedy jíte či pijete či cokoliv jiného 
děláte, všecko čiňte k slávě Boží (1Kor 10,31).

Ale dobrý úmysl nestačí; je potřeba dobré vůle. 
Všechno naše jednání, všechny naše životní kroky 
mají se shodovat s vůlí Boží, tak jak denně prosí-
me: „buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“

Někdy se stane, že je přítomen i dobrý úmysl 
i dobrá vůle, ale v rozumu se nalézá jakýsi hřích, 
a proto je třeba celý rozum svěřit také Bohu. 
Mnohdy nehřešíme skutkem, ale zato někdy 

o hříších přemýšlíme. Možná, že je ve svém nitru 
nosíme dlouho. Jak někomu nějak ublížit, jak hněv, 
nenávist, odpor vůči druhému realizovat co nejlé-
pe, aby ten druhý člověk to opravdu pocítil. Proti 
tomu je řečeno: odstraňte zlo ze svých myšle-
nek (Iz 1,16). Mnozí zase důvěřují ve svou vlastní 
moudrost, nechtějí přijmout víru, a ti nesvěřují svou 
mysl Bohu. O nich se praví: nespoléhej na svou 
rozumnost (Př 3,5). 

Ale ani to nestačí. Bohu je třeba svěřit celou svoji 
sílu a všechny své schopnosti a možnosti. Celou 
svou osobnost.

Nádherně je nám to vysvětleno v knize Tobiáše: 
Měj se na pozoru ve všem, co děláš a chovej 

se vždy moudře. Co nemáš rád, nikomu nedě-
lej! Rozděl se o svůj chléb s hladovým a o svůj 
oděv s nahým. Z toho čeho máš nadbytek, pro-
kazuj milosrdenství. Veleb Boha v každé době 
a žádej od něho, aby řídil tvoje cesty a všechny 
tvé stezky, aby se tvé úmysly zdařily (Tob 4,14c, 
15a, 16a, 19a).

A na závěr našeho zamyšlení můžeme říci: Ježíš 
je s námi. On je naše jediná naděje, naše radost 
a optimizmus. On chce jen naše dobro, vyjdi mu 
vstříc. On tě přijme ve své nekonečné lásce. On tě 
miluje. Žij a jednej tak, aby tvůj život byl Bohu milý.

Váš jáhen Pavel Urban

„ Láska nežije ze slov
a není možné ji
slovy vysvětlit.“

■  17. října 1979
přijímá Matka Tereza
v Oslo Nobelovu cenu míru. 

Láska,
která myslí
na dobro 
druhého

Foto: Pavel Friedl
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„Ale chlap je to pohledný, za práci vzít umí, ve 
světě se neztratí… To by nebyla špatná partie pro 
naši Zuzanku, co říkáš?“

„No, ale bohatý zrovna není. A je mu už třicet.“
„Ale zato umí zajímavé kousky. Onehdá prý pěti 

chleby a pár rybami nasytil nevím kolik tisíc lidí. To 
by se do rodiny hodilo, ne?“ nedala se odbýt Abi-
gail a vzala si také kousek baklavy. Ale jen jeden, 
držela dietu.

„Hele, znáš lidi, jak všechno nafouknou. Vsa-
dil bych se, že těch lidí nebylo víc než několik set.“

„A taky prý umí uzdravovat lidi, to bychom ušet-
řili za doktora.“

„To jsem taky slyšel. Ale proč něco takovýho ne-
předvede tady u nás? Hold mu asi nejsme dost dobrý.“

„Dobrý nedobrý, co je doma, to se počítá. Maria 
by byla určitě ráda, kdyby se držel víc doma a ne-
toulal se s těmi svými kamarády po Galilei. To by si 
Zuzana už pohlídala.“

„Když já nevím, zas tak dobře ho neznáme.“
„A víš, co mi je na něm ještě sympatický? Že 

taky nemusí farizeje a zákoníky. Prý jim tuhle řekl, 
že jsou jak obílené hroby. Na povrchu krásný, ale 
uvnitř samá špína.“

„No bodejť, hlavně že mají extra široké modlitební 
řemínky a dlouhé třásně. Dávají na odiv, jak se modlí 
a postí, a přitom doma, hanba povídat.“  Eliakim mu-
sel své rozčilení zakousnout dalším kouskem baklavy.

„Ježíš to prý s tím půstem tak nepřehání.“
„To je můj člověk. Copak se můžu postit, když 

mám doma takovou kuchařku? A vlastně, co bude 
k večeři?“

„Tvůj oblíbený chumus.“ Abigail byla pochva-
lou potěšena, ale svůj záměr ze zřetele nepustila. 
„Co kdybys, Eli, za Marií zašel hned a domluvil to.“

„No dobrá, když večer bude ten chumus, tak já 
tam zajdu. Ale až zítra, musím to ještě promyslet.“

Aby se mu lépe přemýšlelo (a aby mu baklava lépe 
klouzala do krku), došel si do sklepa pro víno. Abi-
gail se mezitím usadila u okna se zašíváním. 

Chvíli bylo ticho, každý se věnoval svým záležitos-
tem – Abigail práci, Eliakim baklavě a vínu.

„Mně to pořád nejde na rozum, ta jejich famí-
lie,“ ozval se najednou Eliakim.

„Co jako myslíš?“ Abigail zvedla oči od šití a za-
mračila se. Zdá se, že Eliakim není se svatbou ješ-
tě úplně srozuměn. Nenápadně mu přistrčila mísu 
s baklavou trochu blíž.

„Říká se, že s tím Ježíšovým narozením to nebylo 
úplně košer. Že snad ani není Josefův syn.“

„No a co,“ bránila se Abigail. „Alespoň si nebu-
de o sobě tolik myslet.“

„Ono celé jeho příbuzenstvo je poněkud… poně-
kud zvláštní,“ pokračoval Eliakim. „Třeba ten jeho 
bratranec.“

„Myslíš Jan řečený Křtitel? To přece není jeho 
bratranec.“

„Tak skoro bratranec, vždyť je to jedno,“ nedal 
se zastavit Eliakim. „Taky pořád mluví o tom Božím 
království. Vždyť je to blázen. Bydlí na poušti, šaty 
má z velbloudí vlny, živí se kobylkama a medem di-
vokých včel. Pořád vykřikuje, abychom se obrátili, 
abychom spravili cesty, vyrovnali stezky, dali se po-
křtít a tak pořád dokola.“ Eliakim se rozdurdil a au-
tomaticky to zajedl dalším kouskem baklavy.

„Proč se tak čílíš? To přece říká hříšníkům a ne 
nám.“ Abigail se trochu závistivě podívala na mísu, 
ze které baklava rychle mizela. Ale dieta je dieta, tak 
si raději přinesla další košili na zašívání.

„Ježíš se s ním dost kamarádí. Aby od něj taky 
něco nechytil,“ mračil se dál Eliakim. „Jan tam u Jor-
dánu přijde do styku s všelijakýma lidma. To je samý 
zloděj, celník, nevěstka a já nevím kdo ještě.“

Abigail znejistěla. Ještě před chvílí jasná věc do-
stala najednou temnější stíny. „Pravda, on Ježíš má 
prý taky pochybné styky. Tuhle mi Rachab, víš, man-
želka Alexandrova, toho obchodníka s kůžemi, ří-
kala, že ho Alexandr potkal na večeři u Leviho.“

 „Cože, u celníka Leviho? U toho vydřiducha? 
Alexandr k němu chodí na večeři?“ Ještě že měl 
Eliakim tu baklavu.

„Samozřejmě že Alexandr tam byl z obchod-
ních důvodů, ten by si s nějakým celníkem neza-
dal,“ uklidňovala Eliakima manželka. „A prý se 
Ježíš a Levi k sobě docela měli. Jak tak o tom teď 
přemýšlím, nic bych za to nedala, že jedou v ně-
jaký černotě.“

„To se nám tedy chlapec pěkně vybarvil, jen co je 
pravda,“ rozhorlil se Eliakim a natáhl se do mísy pro 
další baklavu. Ruka však sáhla do prázdna, baklava 
došla, čímž byl ortel nad Ježíšem vynesen.

„A takový lump by chtěl naši Zuzanku!“

„No, Abi, takovýhle falafel jsem nejedl ani nepama-
tuju.“ Eliakim se spokojeně protáhl a utřel si ústa 
ubrouskem. „A co tam máme dále?“

„Baklavu s ořechy.“
„Baklavu? Ty‘s pekla baklavu? A to‘s mi to ne-

mohla říci dřív, abych se mohl celé dopoledne těšit?“
„Nepekla. Cestou ze synagogy jsem se stavila 

u Ráchel. Předevčírem jsem jí dala pár vajec a ona 
mi dnes na oplátku dala baklavu.“

Eliakim znalecky přehlédl mísu s křehkými zákus-
ky a jistou rukou si jeden vzal. „A co říkala Ráchel 
na to dnešní kázání?“

„Myslíš na Ježíše? Byla nadšená. Tak milá slova 
prý jakživ neslyšela.“

„Jo jo,“ řekl Eliakim ještě s plnými ústy. „Ale, 
řekni mi, Abi, kde se to v něm vzalo? Vždyť je to 
obyčejný tesař. Vždyť ho známe skoro od naroze-
ní, s jeho matkou jsem chodil do školy.“

„No to by mě taky zajímalo. Ale mluvil krásně: 
o Božím království, o Mesiáši… Slepí prohlédnou, 
hluší uslyší, chromí budou zase chodit, zajatci bu-
dou propuštěni…“

„Víš, co je zvláštní?“ Eliakim si vzal další kousek 
baklavy. „Farizeové taky říkají, že přijde  Mesiáš. 
Ale tak nějak suše, jako by si to ani nepřáli. Ale 
on mluví tak přesvědčivě, jako…“ Eliakim nevě-
děl, jak by to vyjádřil.

„Jako ten, kdo ví,“ přispěchala mu na pomoc 
Abigail.

„Jako ten, kdo má moc! Skoro, jako by on byl…“
„…ten Mesiáš!“
„To je ale blbost, když je to tesař,“ uzavřel úva-

hy Eliakim.

Než se dnes vydáme na procházku mezi 
řádky Bible, bude užitečné si připomenout 
několik termínů z židovské gastronomie:
Falafel: Smažené kuličky z cizrny, serví-
rují se na talíři nebo v chlebu typu pita, 
s jogurtovou omáčkou, sezamovou pas-
tou (tahina), zeleninou apod.
Baklava: Tučný, sladký zákusek z vrstev 
těsta fi lo, plněný sekanými ořechy a sla-
zený sirupem nebo medem.
Chumus (hummus): Kaše z rozmačkané 
uvařené cizrny smíchané s tahinou, olivo-
vým olejem, citronovou šťávou, solí a čes-
nekem. Honza Zi

(Mt 3,1-4; Mt 7,28-29 Mt; 13,54-58
a mnoho dalších úryvků)

Kresba: Josef
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Druhá schůzka
Druhá schůzka Vosy byla ryze sportovní, ale i moz-
kové závity se procvičily. Kluci museli na úvod vyluš-
tit zprávu od tajuplného Pana X. Že prý má i nějaké 
další instrukce, ale že si kluci musí nejprve připra-
vit svoji kondičku. A tak se  kluci s chutí pustili do 
míčových her. A s čím asi přijde Pan X příště? To se 
snad již brzy dozvíme.

Sněhová vločka
(skautský oddíl pro děvčata)

Nabíráme nové členky!
Začíná nový skautský rok a to znamená, že nabírá-
me nové členy! Scházíme se každý týden, jednou 
měsíčně jezdíme na výpravy, z nichž některé jsou 
přespávací, o jarních prázdninách společně pořá-
dáme hory, v létě dvoutýdenní tábor. Naše klubov-
na se nachází v KCMT na Hájích.
Světlušky (1.–4. třída) se schází ve středu 15–16.45, 
mladší skautky (5.–6. třída) ve středu 17.00–18.30 
a skautky (7. třída plus) ve čtvrtek 17.00–18.30.
Více informací na: www.snehovavlocka.blanik.info
Rády uvidíme každou novou tvář!

VOSA
(všestranný oddíl pro kluky)

Pravidelná činnost oddílu

Oddíl se bude scházet na pravidelných schůzkách 
každé úterý od 17.00 hod. u věže KCMT. Budeme 
se věnovat celoroční hře plné klukovin. Ale i na roz-
voj nejrůznějších dovedností dojde. Krom sportu, 
budeme pěstovat vynalézavost, nápaditost, tech-
nické znalosti, zručnost, ale i smysl pro kolektiv, fair 
play a další dobré vlastnosti, které by každý správ-
ný kluk měl mít. Výjimky v časech schůzek, potřeb-
nou výzbroj/výstroj a mimořádné programy bude-
me sdělovat rodičům e-mailem předem.
Kdo by měl zájem se přihlásit, ozvěte se hlav-
nímu vedoucímu (kontakt níže) – VOSA nabírá 
i během roku. Možná jste si všimli, že VOSA má jiný 
e-mail. Je to správně a učinili jsme tak pro to, aby-
chom dokázali lépe reagovat na případné dotazy.

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 BYLO ......... A CO BUDE?

Nový skautský rok
Potom, co na táboře v lesích u Manětína skaut-
ky i světlušky poznaly Vinnetoua s kmenem Apačů 
a jeho věrným přítelem Old Shatterhandem, dozvě-
děly se, komu mají pomáhat, a společně zneškodnily 
zrádného kovboje Santera, se po prázdninách dívčí 
skautský oddíl Sněhová vločka znovu sešel na pravi-
delné schůzce a začal nový skautský rok.

Výprava Chebsko:
15.–17. 9. 2017

Zúčastnily se: Múmie, Beruška, Zlojče, Tkanička, 
Pampeliška, neviditelná Tička.
I když nás původně mělo být asi 11, na srazu 
u KCMT jsme se sešly čtyři a na Hlavním nádraží 

se k nám připojila Pampeliška. Jely jsme pendolí-
nem asi 2,5 hodiny do Chebu, kde jsme si nedale-
ko něj postavily stany. Další den jsme se nasnídaly, 
sbalily se a vydaly se na vyhaslou sopku Komorní 
hůrka, kde jsme si zahrály hru. Dále jsme pokra-
čovaly do Františkových Lázní, tam jsme ochutna-
ly spoustu (možná až moc) minerálních pramenů 
a daly si oběd. Potom jsme se vydaly do přírod-
ní rezervace SOOS, kde jsme viděly mofety (lido-
vě bahenní sopky *). Odtud jsme šly po staré dráze 
úzkokolejky až na místo spaní, kde jsme si udělaly 
večeři a šly spát. Další ráno jsme si ke snídani daly 
kaši a vyrazily jinou cestou do Františkových Lázní na 
mši. U kostela, jsme se ale dozvěděly, že tuto neděli 
mše není, takže jsme šly do parku, kde jsme si udě-
laly oběd a vyrazily na cestu zpátky.
*) mofety – postvulkanické výrony plynu z hlubo-
ko uložených puklin.

První schůzka 
Na první schůzce Vosy v úterý 12. září se sešli vedou-
cí Vosy s kluky i s rodiči. 

Za vedoucí se představili Mirek (hlavní vedoucí 
a garant oddílového programu), Honza, Tomáš, Mýval 
(garanti sportovních programů) a Jarda a Anička 
(pomocní vedoucí a techničtí asistenti). Kluci se pus-
tili do luštění úvodních rébusů do celoroční oddílové 
hry plné tajemství, objevování a luštění.

KONTAKTY
NA VEDOUCÍ AKTIVIT
■  VOSA

všestranný oddíl pro kluky 
Míra Majer, hlavní vedoucí
tel. 775 005 096, vosa.kcmt@gmail.com

■  Sněhová vločka, oddíl a tábor skautek 
Lucka Skrčená, vůdce oddílu
tel. 721 770 421, l.skrcena@seznam.cz
Eliška Kosmáková, elzuska@spoluzaci.cz

■  Letní stanový tábor
Marek Stehlík, hlavní vedoucí
tel. 730 996 732
Jakub Jarolímek 736 452 995
taborksk@gmail.com

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

■  Lyžařský oddíl
a lyžák o jarních prázdninách
Honza Procházka, hlavní vedoucí
tel. 608 228 730, hory@kskpraha.org

z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY Z ČINNOSTI ODDÍLU PRO HOLKY

ze života vOSy
VŠESTRANNÝ ODDÍL PRO KLUKY

co bude?
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1. O lásce k Bohu
„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou myslí.“ To je příkaz 
mocného Boha a On nemůže přikazovat nic, co 
je nemožné. Láska přináší plody v každém ročním 
období a ty jsou každému na dosah ruky. Všichni 
je mohou sklízet. Láska neklade žádné hranice. 
Každý k ní může dojít skrze rozjímání, duchem 
modlitby a oběti, intenzivním vnitřním životem.

2. O modlitbě
Není možné, abychom se zaměstnávaly pří-
mým apoštolátem a nebyl v nás duch modlitby. 
Musíme si být vědomy toho, že patříme Kristu, 
jako On si byl vědom, toho, že náleží Otci. Naše 
činnost bude jen natolik skutečně apoštolská, 
nakolik mu umožníme, aby působil v nás skrze 
nás svou mocí, touhou a láskou. Musíme se stát 
svaté ne proto, že se chceme cítit svaté, ale proto, 
aby v nás plně mohl žít Kristus. Musíme být plné 
lásky, plné víry, plné čistoty kvůli chudým, kte-
rým sloužíme. A jakmile se naučíme hledat Boha 
a jeho vůli, stane se naše spojení s chudými pro-
středkem velikého posvěcení nás i ostatních.
Milujte modlitbu, pociťujte často přes den její 
potřebu a snažte se modlit. Modlitba rozšiřuje 
srdce natolik, že je schopné do sebe přijmout 
Boží dar. Ptejte se a hledejte a vaše srdce se nato-
lik rozšíří, že Jej do sebe přijme jako vlastního.

Úryvky na pokračování z knihy:
Malcolm Muggeridge: Matka Tereza z Kalkaty
– Něco krásného pro Boha

Cesta 
   lásky Matky Terezy

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

ME D I TAČN Í
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

■ Dvojí pohlaví u lidí je Boží dar, který umožňuje 
lidem ještě plněji a opravdověji být „obrazy Boha“, 
mít podíl na stvořitelské činnosti Boží, na předávání 
lidského života. Je to Bohem chtěné, a tedy dobré. 
Pohrdání tělem je nebiblické. Nedobré je ovšem 
i zbožňování a kultovní uctívání těla. Bůh dal lidem 
pohlaví a pohlavnost pro slávu svou a slávu člověka.

(Scriptum Praha 1991)

■ O mužích, kteří dělají jen děti ... a ženy všechno 
ostatní: soužití s nezralcem je obtížné. Právě z jejich 
řad se následně rekrutují muži, kteří nedovedou 
v manželství převzít svou roli. Nefandím feminist-
kám, ale ani se jim někdy nedivím. Tvůrci feminismu 
jsou vlastně muži. Pokud se muž bude chovat jako 
džentlmen, rytíř, noblesní a ušlechtilý chlap, jestliže 
bude hrát mužskou roli, v manželství a rodině pře-
vezme svou úlohu, bude mít žena dost času i pro-
storu k tomu, aby se věnovala svým ženským rolím 
a mateřským úkolům. (Max Kašparů)

■ Hihi historka: Kněz požehnal novomanželům 
a řekl: Na počátku manželského života je dobré si 
přečíst slova z 1. listu sv. Jana, 4. kapitolu, 18. verš. 
Mladá paní si vše zapamatovala a doma si nalisto-
vala v Novém zákoně – bohužel otevřela evangelium 
sv. Jana místo 1. listu – a s úžasem četla: „... pět mužů 
jsi už měla a ten, kterého máš teď, není tvůj muž ...“.

■ „Znám tvé skutky: nejsi ani studený, ani horký. 
Kéž bys byl studený nebo horký! Takto však, protože 
jsi vlažný, vyplivnu tě z úst.” (Zj 3,15-16) Vlažnost 
člověka je pro Boha nepřijatelná. Je to něco odpu-
zujícího, co na tobě nemůže snést, a proto tě 
dříve nebo později musí vyvést na poušt´. Situace 
pouště polarizuje naše postoje, způsobuje, že člo-
věk nemůže být vlažný, že se musí stát buď horkým, 
anebo studeným. (Tadeusz Dajczer)

■ ...A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpus-
tili těm, kdo se provinili proti nám. Neboť jestliže 
odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš 
nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani 
váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

(Matouš 6:12,14,15)

zprávičky
 z Farní charity

Letní měsíce bývají pro ředitele Farní chari-
ty nejklidnější částí roku. Zaměstnanci v te-
rénu se střídají na dovolených. Ti, kteří jsou 
aktuálně ve službě, musí zvládnout nápor 
práce i za odpočívající kolegy. Vedoucí pra-
covníci si každý týden lámou hlavu, jak po-
skládat týdenní rozpis služeb, aby zajisti-
li všechny klienty s omezeným počtem za-
městnanců. Tak do poloviny září nám každý 
týden někdo chybí a běda, když k tomu ješ-
tě někdo onemocní. Letos nám léto zpestři-
la jedna z pečovatelek, když spadla z kolo-
běžky a narazila si žebra. Ještě štěstí, že ne-
šlo o pracovní úraz! To bych opravdu nera-
da vysvětlovala na pojišťovně.

Zatímco terén supí a nadá-
vá na vedro, já si obvykle v létě 
spokojeně ve své chladné pod-
zemní kanceláři dodělávám res-
ty. V letních měsících nebývají 
jednání, nežádá se o dotace a 
granty. Běží jen běžná agenda 
kolem provozu a mezd. Mohu 
odjet na dovolenou s klidným 
svědomím, protože tuto práci 
mám vždy bezpečně hotovou nebo ji udělám o 
dovolené po internetu. Letošní léto ale bylo vel-
mi bouřlivé.

V jarních měsících se v sociálních službách dra-
maticky snížil počet pracovníků. Takový odliv lidí do 
jiných sektorů jsem ještě nezažila. V červnu vláda 
vydala nařízení, kterým změnila mzdové tabulky 
zaměstnanců ve státních organizacích. Změna se 
významně dotkla i mezd pracovníků v sociálních 
službách, pečovatelů, osobních asistentů i sociál-
ních pracovníků. Navýšení mezd bylo platné od 1. 
července 2017. Všichni zaměstnanci sociálních slu-
žeb s napětím čekali, co se bude dít. Povinnost na-
výšit mzdy se týkala státních organizací, nikoli ne-
ziskových. Ale nám bylo jasné, že pokud mzdy ne-
navýšíme současně se státním sektorem, můžeme 

se rozloučit i se zbývajícími zaměstnanci. V červnu 
i červenci probíhala jednání, napsaly jsme s paní 
ekonomkou žádosti o granty na navýšení mezd a 
s napětím čekaly, jak to dopadne. 

Do všeobecného zmatku a napětí se ještě přidal 
rozjezd druhého kola projektu FEAD potravinové 
a materiální pomoci, který v Komunitním cent-
ru Matky Terezy zajišťujeme. Museli jsme navézt 
všechny komodity, jednu kancelář změnit v úlož-
nu materiálu a domluvit spolupráci se všemi part-
nery. Nebýt pomoci vedoucích skautského oddílu 
Utahové a našich obětavých rodinných příslušní-
ků, asi bychom skončili zasypaní hromadou kon-
zerv, vložek, plen a toaletního papíru.

Před nějakou dobou jsem se rozhodla studovat 
management a leadership. Termín odevzdání di-
plomové práce byl 3. září 2017. Tak jsem k tomu 
všemu ještě o nocích a víkendech psala diplomku.

Ptáte se, jak to dopadlo? Grant na navýšení 
mzdových prostředků jsme dostali, výsledky byly 

vyhlášeny v září. Peníze sice do-
staneme až v listopadu, ale bu-
dou. Podařilo se nám přijmout 
nové zaměstnance, takže se 
personální situace stabilizovala. 
Projekt FEAD se podařilo úspěš-
ně rozběhnout, spolupráce se 
všemi partnery probíhá hladce 
a nás těší, že se nová pravidla 
dobře v praxi osvědčila. Pomoc 
teď přichází k těm lidem, kteří ji 

opravdu potřebují. A světe div se, i tu diplomku 
jsem odevzdala. Tak mi držte palce, ať ji i obhájím.

V sociálních službách všichni zajásali, navýšení 
mezd bylo nutně potřeba. Smutné je, že fi nanční 
prostředky je třeba vyčerpat do konce roku a ni-
kdo neví, jak to bude dál. Vyhlášky, které regulu-
jí platby od uživatelů služeb novelizovány nebyly 
a stát negarantuje navýšení dotačních a granto-
vých peněz pro neziskové organizace do dalších 
let. Takže stále žijeme v nejistotě.

Přestože personální situace již není zoufalá, 
stále nám chybí dvě pečovatelky a dvě zdravotní 
sestry. Na závěr fotka jako vzpomínka na dovo-
lenou – Mont Saint Michel. 

Přeji všem klidný říjen. 
Eva Černá

Mont Saint Michel
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Vážení a milí farníci,
léto už je ve vzpomínkách, ale před námi je pouť 
v našem farním kostele sv. Františka z Assisi. 
Letos jste opět srdečně zváni oslavit tento svátek 
společně. Sejdeme se v sobotu 7. října v 10.00 
při mši svaté. Zkrátka, všichni malí i velcí,  tlustí 
i tencí, smutní i veselí, přijďte. Z názvu vyplývá, že 
je to farní akce a že ji chystají dobré dušičky z naší 
farnosti. Jinými slovy: jaké si to uděláme, a co do 
toho vložíme, takové to budeme mít. Takže kro-
mě pozvání na tento den se na vás obracím s pros-
bou o přinesení dobrot (sladkých či slaných), o po-
moc s přípravou (stavění stanů, přinesení stolů) 
a úklidem po akci. Předem moc a moc děkuji od-
vážným kulinářům a Evě Černé za guláš k obědu. 
Pokud vládnete hrou na nějaký hudební nástroj, 
tak ho vezměte, abychom trochu oprášili prázd-
ninové songy.
 
■ 21. října DOBRODEN od 8.30 do 12.30 se 
v kostele a farní zahradě, ale i v KCMT, bude uklí-
zet. A že toho je po létu dost a dost. Určitě bude po-
třeba každé ochotné ruky. Pro pracanty zajistíme ob-
čerstvení a můžete počítat i s obědem. Včas pošlu, 
co je třeba udělat a můžete se potom zapsat na ná-
stěnky v kostelích nebo se přihlásit k práci e-mailem.

■ Dětské nedělní katecheze pro předškolní 
a mladší školní děti se staly již stálicí v naší far-
nosti. A hlavně rodiče dětí od 3 do 8 let je uvíta-
li. Potýkáme se ale s tím, že je nás málo. Aktuálně 
mají dvě maminky malá miminka a tato služba, kte-
rá je sice bavila, je pro ně momentálně vzdálená. 
Našel by se někdo z rodičů, nebo mládežníků, kdo 
by měl do toho chuť?
 
■ Určitě si nenechte ujít výstavy, které zpestřují 
prostory KMCT. V říjnu výstavu pana Václava Lamra 
vystřídá výstava DOTEKY II. Je to výstava, kterou uvi-
díte rukama. Jedinečná příležitost sáhnout si na ex-
ponát. Vernisáž této výstavy bude určitě neopako-
vatelná, tak si ji nenechte ujít. Co na ní bude, ne-
prozradím, ale bude to stát za to. 

Pokud máte nějaký nápad na obohacení kultur-
ního programu, tak sem s ním. Kdybyste chtěli ode 
mne dostávat e-mail o tom, s čím je potřeba pomoci 
(1x měsíčně) – tak se mi ozvěte na hamalova@kcmt 
a já si vás zařadím do seznamu emailů.

Těším se, že se někde potkáme a přeji krásný ba-
revný podzim. Vlasta Hamalová

koordinátorka 

Zveme na výlet SKS
ve spolupráci s farností sv. Františka

Tachovsko 14.10.
Navštívíme Kladruby (perlu barokní gotiky

– Santini, v chrámu je pohřben Vladislav I.), 
Planou, Tachov a Bor u Tachova (rozhlednu), 

Stříbro.
Odjezd bude v 7.00 hod. od KCMT

Cena zájezdu je 320,- Kč 

Přihlášky a platba u Ing. Řivnáčové
(tel. 774 877 495) nebo jáhna P. Urbana

Využijte 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 výběru si 
můžete vychutnat úplně zdarma!

OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY

Po 15.30–21.30 Út 15.30–21.30
St 15.30–20.00 Ne 9.00–13.30

Vyjděte si 8 x na rande, přijďte na 

Manželské 
večery

9. 10. až 27. 11. 2017
19.00–21.30 

Farní sál u sv. Františka z Assisi 

Více na http://www.kcmt.cz/manzelske-vecery/ 
Přihlásit se můžete e-mailem na adrese:

MV.KCMT@gmail.com 

Příprava na manželství
I letos začne v naší farnosti cyklus
příprav na manželství.

  Je otevřen těm párům, které plánují svatbu 
na jaře 2018 či později, nebo těm, kdo se 
teprve rozhodují. Nevadí, když nejste z naší 
farnosti, hlavní je, že vám záleží na vašem 
vztahu. S přihlášením neváhejte, na jaře 
bývají kurzy plné.

Témata
 · obsah manželského slibu
 · pohled církve na manželství
 · psychologie muže a ženy, konfl ikty
 · osobní zralost, vztah k Bohu
 · intimní život, děti
 · materiální stránka rodiny
 · rodiče, přátelé, zaměstnání…

Jak a kdy?
  V malém společenství se budeme setkávat

cca 2x měsíčně (podzim 2017 – jaro 2018). 

  Konkrétní termíny si domluvíme na prvním 
setkání podle možností účastníků. Proto 
prosíme, ozvěte se co nejdříve.

Kontakt a bližší informace:
 priprava.na.manzelstvi@seznam.cz
 731 400 261, 272 929 001

Těší se na vás
Jana a Honza Zindulkovi 

dobrovolníci,
dobrovolnice,
 dobrovolníčata

POKORA
Guy GILBERT 
Pokora je ústředním pilířem 
křesťanství. Jednoho svatého 
se ptali, které tři cnosti jsou 
podle něj nejdůležitější. 
Odpověděl: „První je pokora, 

druhá je pokora a třetí – pokora.“ Tato cnost je 
protikladem k pýše a domýšlivosti. Dává člověku 
správně poznat jeho slabosti a nedostatečnosti 
a vede ho k přijetí závislosti na Bohu. „Člověk 
dosáhne pokory, když se stane žebrákem 
u Boha.“ Pokoru by měl křesťan projevovat ve 
všech součástech každodenního života – v práci, 
rodinném životě, partnerském soužití, přátelství, 
společenství – v každém věku od dětství až 
do stáří. Je třeba umět posloužit druhým, 
naslouchat jim, naučit se odpouštět, být diskrétní, 
neodmítat chudobu, dobrotu…, zkrátka snažit 
se o postoje, které se sice nekladou do popředí 
v současné společnosti, ale jsou klíčové z pohledu 
společnosti. Portál Kč 149,- 

VE ŠKOLE
DUCHA SVATÉHO
Jacques Philippe
Jak se otevírá Duchu sva-
tému, nebránit se jeho 
působení, učit se rozeznávat 
jeho hlas a dát se jím vést? 
Jak vnímat Boží vnuknutí, jak 
odpovídat na Boží volání? Na 

podobné otázky hledá autor svěží a praktické 
odpovědi. Svá tvrzení opírá o Boží slovo, ale 
i o zkušenosti velkých osobností církve, zejména 
Františka Saleského, Louise Lallemanta, Terezie 
z Lisieux a Faustyny Kowalské. KNA Kč 149,- 

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K
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■ Pondělí 8.00–12.00: Školička Sluníčko, pravidelný 
program pro děti od 2 let bez účasti rodičů.
■ Úterý 9.00–12.00: otevřená herna, POZOR 
ZMĚNA: od 9.20 do 9.50 Pohybové hrátky pro 
rodiče s dětmi – možno bez přihlášení, od 10.00: 
Čas na besedy a přednášky a volná herna.
■ Středa 9.00–12.00: otevřená herna, od 10.00: 
Hrátky s batolátky (do 18 m.) – bez přihlášení.
■ Čtvrtek 9.00–12.00: otevřená herna, od10.00: 
Pohybové hry pro rodiče s dětmi (děti od 18 m.) 

– bez přihlášení.
■ 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 – bez přihlášení.

NABÍZÍME TYTO BESEDY, PŘEDNÁŠKY A KURZY:

■ Čtvrtek 5. 10. od 18.30 do 21.00: Seminář 1. 
pomoci u miminek a dětí do 3 let. Na semináři se 
dozvíte, co dělat v situacích, kdy je ohroženo zdraví 
a život dítěte. Cena: 350,- Kč, přihlašování předem 
na apechackova@fi tmami.cz.
■ Pátek 6. 10. od 15.30 do 16.30: Hrajeme si 
s matematikou: Hravé seznámení s matemati-
kou pro děti od 4 do 8 let. 
■ Úterý 10. 10. od 10.00: Období vzdoru s nadhle-
dem. Nevíte, jak předcházet výbuchům vzteku Vašeho 
dítěte a chcete mu porozumět? Pojďte nahlédnout do 
bouřlivého duševního světa batolete a získat laskavý 
a jednoznačný postoj ve chvílích křiku a vzdoru. Po 
přednášce možnost konzultace zdarma – na objednání.
■ Pátek 13. 10. od 15.30 do 16.20: MONTESSORI 
PRACOVNY pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let
■ Pátek 13. 10. – pondělí 16. října Podzimní 
burza oblečení.
■ Čtvrtek 19. 10. od 18.30 do 20.30: Neurovývojová 
terapie. Seznámení s neuro-vývojovou terapií pro děti 
od 4 let. Přetrvávající primární refl exy jako opomíjený 
faktor problémů učení a chování. 
■ Pátek 20. 10. od 15.30–16.30 MALÝ VĚDEC: 
Věda pro děti od 4 do 8 let. 
■ Úterý 24. 10. od 10.00 do 12.00: Spánek u dětí 
aneb jak podpořit dítě v oblasti zdravého spánku. 
Malé děti mívají vývojové a často i přechodné problémy 
se spaním. Povíme si, proč se tak děje, a jak lze empa-
tickým přístupem, znalostmi i přípravou vhodného pro-
středí zlepšit kvalitu spánku našich dětí. Přednáška je 
vhodná pro rodiče dětí od narození do 6 let.

PRAVIDELNÉ KURZY:

PILATES: každé pondělí od 12.05 do 12.55. Cvičení 
pro všechny věkové kategorie. Jednorázové vstupné 
100,- Kč, předplatné 85,- Kč. První lekce 11. 9.
NĚMČINA: každou středu od 16.45 do 18.15 Povídání 
v němčině s oživením gramatiky. První lekce 13. 9.

ANGLIČTINA pro dospělé: Mírně pokro-
čilí: každé pondělí od 18.15 do 19.15, středně 
pokročilí: každé úterý od 17.30 do 18.30, konver-
zace: od 18.45 do 19.45. Cena: 1 620,-(18 lekcí, cena 
za lekci 90,- , jednorázově 100,-)
FRANCOUZŠTINA: začátečníci, každý čtvrtek od 
14.30 do 15.30, cena 70 korun na místě.
MALÝ VĚDEC: Věda pro děti od 4 do 8 let. Pátek 
15.30–16.30 (20. 10., 15. 12., 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 
4., 18. 5., 15. 6.) Cena: 640,- (8 lekcí, cena za lekci 80,-).
HRAJEME SI S MATEMATIKOU: Hravé seznámení 
s matematikou pro děti od 4 do 8 let. Pátek 15.30–
16.30 (6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 3., 6. 4., 4. 5.) Cena: 
480,- (6 lekcí, cena za lekci 80,-).
MONTESSORI PRACOVNY pro rodiče s dětmi od 
1,5 do 3 let: středa 15.30–16.20, od 20. 9. 2017 
do 24. 1. 2018; Cena: 2 040,- (17 lekcí, cena za lekci 
120,-, v ceně je též přednáška o Montessori).
MONTESSORI PRACOVNY pro rodiče s dětmi od 3 
do 6 let: pátek 15.30–16.20 (22. 9., 13.10., 10. 11., 
24.1 1., 8. 12.,12. 1., 26. 1.) Cena: 840,- (7 lekcí, cena 
za lekci 120,-, v ceně je též přednáška o Montessori).
ANGLIČTINA pro děti: v úterý: 14.15–15.00  10–11 
let (4.–5. třída), 15.15–16.00  (6–7 let) 1. a 2. třída, 
16.30–17.15  (4–6 let) předškoláci, ve čtvrtek: 16.10–
16.55 (4–6 let)  předškoláci, 17.05–17.50 (6–8 let – 
pokročilí) 1.–2. třída.

MC DOMEČEK  / YMCA PRAHA / ŘÍJEN 2017            www.mc-domecek.cz ŽIVOT FARNOSTI  •  SETKÁNÍ

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

I N F O S E R V I SI N F O S E R V I S

Informace na:
www.mc-domecek.cz
přihlášky na:
mcdomecek@praha.ymca.cz.

Jsme také na:

■   9. 10. (pondělí) od 20 hod. v KCMT – set ká-
 ní společenství Hnutí fokoláre. Slovo života
na říjen: „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl
Kristus Ježíš.“ (Flp 2,5) Společenství je otevřené 
i novým zájemcům. Jana a Viktor Friedovi / tel. 
731 625 949.

■   Biblické hodiny – první setkání po prázdninách 
bude 3. října. Setkání probíhají každé úterý od 18.45 
na faře u sv. Františka, kromě posledního úterý 
v měsíci, kdy jsou společné chvály v kostele, a kromě 
prázdnin. V současné době se věnujeme tématu 
Blahoslavenství. Srdečně zve P. Michal Prívara.

■   Setkání Život z víry. Od 13. září každou středu 
od 19 hod. probíhají setkání Život z víry s panem 
jáhnem Pavlem Urbanem ve farním sále. Od 4. 

10. bude výklad Vyznání víry podle Tomáše 
Akvinského. Otevřeno pro zájemce, kteří se 
chtějí blíže seznámit se základy křesťanské víry. 
Prosíme, vezměte si s sebou pomůcky: tužku 
a sešit na své poznámky.

■   Modlitební setkání maminek (nejen) na 
mateřské dovolené se koná ve středu dopo-
ledne od 9.30 do 11.30 v suterénu fary u kos-
tela sv. Františka z Assisi. V říjnu se sejdeme 4., 
11., 18., a 25. 10. Srdečně zve Lýdia Murínová 
tel. 730 825 301.

■   Páteční dopolední setkávání (nejen pro starší) 
– každý pátek v 9 hod. bohoslužba slova v kapli 
KCMT, po ní následuje společné posezení ve foyer. 
Srdečně zveme! Jana a Viktor Friedovi.

■ 7. 10. / 10.00–18.00
  POUŤ V KOSTELE SV. FRANTIŠKA – Farní den 

– program pro všechny farníky
 10.00 – mše svatá
  12.00 – společný oběd (uvítáme příspěvky vašeho 

kuchařského umu)
  15.00 – Divadlo „Tři tučňáci aneb na arše v šest“ 

(hraje Jan Horák)
  Hry a soutěže pro malé i velké, táborák a opé-

kání buřtů.
■ 12. 10. / 19.00 / Zastavení u Matky Terezy
  Jan Samohýl – Otčenáš a jeho kořeny v židov-

ství (KCMT).
■ 13.–16.10. / BURZA dětského oblečení
 MC Domeček, e-mail: burza@praha.ymca.cz. 
■  19. 10. 18.00 / vernisáž haptické výstavy 

DOTEKY II. – výstava výtvarných prací nejen 
pro lidi, kteří jsou nevidomí nebo mají jiné zra-
kové postižení, ale i pro ty, co si chtějí vystavené 
exponáty osahat tzv. na vlastní kůži (KCMT). 

■  21. 10. / 8.30 / PODZIMNÍ DOBRODEN – čas 
na úklid uvnitř i okolo našich kostelů.

■  22. 10. / 15.00–17.30 / odpolední taneční čaj 
k tanci a poslechu hraje KUPLE. Vstupné pro jed-
notlivce 80,- pro pár 150,-.

■  2. 11. / 17.00 / Dušičková pobožnost na míst-
ním hřbitově (v blízkosti Billa) 

  18.00 / benefi ční koncert pro MOTÝLEK, 
Václav Hudeček & Lukáš Klánský.

Manželské večery – vyjděte si spolu 8x na rande 
s večeří při svíčkách a udělejte něco pro své manžel-
ství. Zahájení 9. 10. v 19.00 – MV.kcmt@gmail.com.

INZERCE

■ Jsem na invalidním vozíku a hledám pomoc osob-
ní asistence PŘÍLEŽITOSTNĚ – nejčastěji v pátek odpoled-
ne až večer – 60 Kč/hod. Pomoc v domácnosti, s nákupy, 
na WC. Prosím, ozvěte se na tel. 774 997 662, e-mail: 
dvorskasarka@seznam.cz.

■   MC Domeček má volná místa na kurzu
Pilates pro starší každé pondělí od 12.05 hod.
Přihlášení a informace na tel. 773 993 985
nebo na mcdomecek@praha.ymca.cz.

Taneční škola Astra Praha
Otvírá 4 úrovně kurzů tance.

Zahájení kurzů 2. a 3. října 2017
Přihlášky a informace:
• www.astra-praha.cz • info@astra-praha.cz
• tel: 722 941 890 nebo 605 938 831

TERMÍNY BOHOSLUŽEB
v domovech seniorů na JM v říjnu 2017:
DS v Donovalské: 12. 10. od 9.30 h
DS Háje: 5. 10., 19. 10. od 9.30 h

PORADNY

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

■  Út 9.30–11.00 / Poradna efektivního 
rodičovství (nutno objednat
na tel. 608 708 786 nebo e-mail), zdarma.

■  St 18.00–19.30 / Poradna přirozeného 
plánování rodičovství (nutno objednat
na tel. 777 200 431 nebo na e-mailu:
ppr.por@seznam.cz), zdarma.

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

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

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



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
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• 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. října 2017         Náklady na 1 výtisk 12 Kč fchodoviny@gmail.com

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

Ú M Y S LY  A P O Š T O L Á T U  M O D L I T B Y  /  Ř Í J 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: Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta
a ochrana práv a nezaměstnaným, aby se dala možnost přispět
k budování společného dobra.

•  Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět
věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom,
že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG, č. 288).


