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Daná chvíle je vzácná.
Nečekej na nějakou pozdější,
vhodnější dobu.
                                               sv. Kateřina Sienská Farní den / str.10–11

Foto: Ani Procházková
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Inspirující text – Jan 4,1-15

Prvně: prosím, vezměte vážně, 
že nikomu nenadávám a nepo-

horšete se. Cílem je dát zahlédnout to, co je na nás 
vidět zvenku, ale uvnitř si toho většinou nevšimne-
 me. Chci jen, abychom se postavili poctivě k životu 
víry, slibu u křtu našich dětí apod.

V poslední době si vybavuji mnoho situací, kdy 
dospělí hájí své děti ať už malé, nebo dospívající před 
vlivem našeho Pána Ježíše Krista. Jak? Mnoha způ-
soby! Vybavuji si minimálně dva příběhy chlapců, 
kteří uvažovali o cestě ke kněžství, ale jejich velmi 
zbožní katoličtí rodiče jim to začali rozmlouvat. 
Nejdřív něco vystuduj, ať něco jsi. Nejdřív se zamiluj 
do děvčete a choď s ním, abys věděl, co ano, co ne. 
Vybavuji si v jiných i zdejší farnosti nespočet pozvání 
malých hochů k ministrování, ale zbožní rodiče mně 
i mým kolegům začali vysvětlovat, že jejich hoch na 
to není, nebo je ostýchavý, no a v nejhorším pří-
padě, že by to znamenalo na bohoslužbu přijít včas… 
A tak bychom mohli pokračovat s náboženstvím, far-
ními aktivitami (tábory, horami, dobrodny, divadly 
a výlety), přípravami na svátosti atd.

Tohle celé, co zažíváme, je jen důsledek naší 
dospělácké vlažnosti k věcem Božím, kdy jsme si 
zredukovali své křesťanství na povinnost a bohu-
žel v tom vychováváme i své děti. Ano, často sly-
ším: mám všechno – křest, první zpověď, první při-
jímání, biřmování ... a jakoby ten člověk říkal: a co 
byste ještě chtěl. Analogicky, je to jako by manžel 
říkal manželce máme dům, auto, děti, máme co jíst, 
dovolenou v zahraničí každý rok, tak co bys ještě ty 
a děti chtěla …třeba vztah, a co život ve vzájem-
nosti. Vztah je klíčový pojem. Bůh v Kristu vstoupil 
do vztahu s námi a prahne, ba co víc, žízní (viz pří-
běh o Samařance, Jan 4,1-15). Když to není, je to 
průšvih a ani naše žízeň nebude uhašena.

A nejde to udělat tak, že vykonáme teď nátlak 
na Boha a na své děti, aby to dělali jinak. Jde o to 
začít jako dospělý žít jinak. To, co začneme žít jako 
dospělí, to budou žít naše děti. Budeme-li žít to 
úžasné dobrodružství víry (je plné zdravého adre-
nalinu), necháme-li své srdce zaujmout Kristem 

a příběhy svatých, či věřících velikánů minulosti 
i současnosti, máme my i naše děti šanci zůstat 
Kristovy. Začíná to u nás dospělých a pak to 
můžeme přenést na děti. Zkusme toto slovo vzít 
jako inspiraci a začít život žít a nekličkovat v neši-
kovných vodách, v kterých nám to sice nesedí, ale 
říkáme si, že to jinak nejde.  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

Prosím, dospělí,
      dočtěte to do konce!

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
přes léto jsem měla na mysli hodně téma 
pokory. Snažila jsem se modlit za to, abych byla 
pokorná a myslela jsem to upřímně. A  přišla 
první výchovná lekce. S potvrzením, že Pán 
Bůh má smysl pro humor. Bylo září a s ním 
spousta práce spojené s novým školním rokem 
jak v práci, tak i s dětmi doma. Jeden den mi 
volala sestra a mimo jiné upozornila na volné 
pracovní místo nedaleko mého bydliště. Já jí 
ale suverénně říkám, že ne, že to nepotřebuji: 

„Mě se tady líbí a mě tady potřebují. Koho by 
měli místo mě?“ No, a za dva dny jsem byla 
zavolána ke své šéfové a byly mi „vysvětleny“ 
různé věci, pro které není možné, abych byla 
na tom místě, kde jsem. A jestli chci písemné 
napomenutí. Dohodly jsme se nakonec, že ode-
jdu sama na dohodu. 

To byla od Pána hezká lekce pokory, o kte-
rou jsem prosila. A také mě to zase více přivádí 
k tomu, že se nemám spolehnout na sebe víc 
než na Pána. Znovu se opírám o slova Žalmu 
37:5 – Svou cestu svěř Hospodinu, doufej 
v Něho, On sám bude jednat.  Katka

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

KŘÍŽOVÁ 
CESTA

na Petříně

3. 12. 2017

Srdečně zveme všechny zájemce
na křížovou cestu krásným prostředím

Petřína na 1. neděli adventní.

Sraz je ve 14.30 hod. před kostelem
Panny Marie na Strahově.

Podzimní dobroden

24.9.
MC DOMEČEK

YMCA PRAHA

20. VÝROČÍ

12.10.
JAN SAMOHÝL

„OTČENÁŠ“

A JEHO KOŘENY

V ŽIDOVSTVÍ
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Někdy se najde vzácný poklad i na smetišti.
  Jeden takový poklad našli před časem na 

smetišti v Egyptě. Byl to cár starého špinavého 
papyru. Dostal se až do londýnského musea, 
ale tam si ho čtrnáct let nikdo nevšiml. Když 
ho pak konečně očistili a přečetli, zjistili s úža-
sem, že drží v rukou poklad nad poklady – útr-
žek z nejstaršího rukopisu Nového zákona, jaký 
dosud známe. Zatímco dosud nejstarší rukopi-
sy byly ze čtvrtého století, teď měli v ruce ru-
kopis ze začátku druhého století. Jistě pocho-
píme to úžasné vzrušení, když si připomene-
me, že Janovo evangelium, z něhož útržek po-
cházel, vzniklo koncem prvního století a toto 
je útržek ze začátku druhého století, tedy jen 
pár roků od vzniku originálu.

A proč to vůbec připomínám? Protože na tom 
útržku je zachován verš, kdy Pilát pokládá Pánu Je-
žíši důležitou otázku: „Ty jsi tedy král?“

A Ježíš odpovídá: „Ano, já jsem král. Já jsem 
se proto narodil a proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví pravdě. A každý, kdo 
je z pravdy, slyší můj hlas.“ Ten verš patří k nej-
důležitějším výrokům celého evangelia. A tu je na 
místě důležitá otázka: Kdy Pán Ježíš řekl tuto větu? 
Kdy se takto vyhlásil za krále? Bylo to tehdy, když 
stál se spoutanýma rukama před soudem, který ho 
za chvíli odsoudí na smrt a dá ho nevinně popravit 
jako zločince. Ježíš nevyhlašuje království mocen-
ské, ale království dobra a lásky. Ježíš nechce s krá-
li světa bojovat o moc, ale chce je učit, jak užívat 
moci správně a spravedlivě.

A tak, kdo je tedy občanem Kristova království? 
Ježíš nám dává na tuto otázku jasnou odpověď. 

Občanem jeho království je ten, kdo slyší jeho hlas 
a zachovává z lásky jeho slovo, ten je jeho oprav-
dovým vyznavačem.

A co nám k tomu říká ústava – ústava Kristova krá-
lovství, jak je výstižně obsažena v Horském kázání:

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 
nebeské království. Opakem chudého srdce je 
lidská pýcha, tvrdost v srdci pyšných lidí. Chudý 
v duchu je ten, který má v sobě pokoru, ten, kte-
rý si uvědomuje, že žije z toho, co dostává od ne-
beského Otce.

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potě-
šeni. „Potěšení“ označuje radost z nového světa, 
ve kterém už nebude zlo. Nyní ještě je, ale nemá 
poslední slovo. Člověk může a musí proti zlu dou-
fat v dobro a se zlem bojovat v každé bolestné si-
tuaci. Utrpení tohoto času se nedají srovnat s bu-
doucí slávou.

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi 
za dědictví. Tichý je ten, který neprosazuje svá 
práva a ustoupí, místo aby se rozčiloval. To je pra-
vý opak člověka s mentalitou „vítěze“, který chce 
vždy a za každou cenu jen zvítězit, druhé lidi pře-
válcovat. Tichý člověk neútočí, netváří se nasupe-
ně, nechce panovat, nikoho neovládá, s nikým ne-
manipuluje. Kdo miluje, je vždycky tichý. Nebeské 
království náleží prostým a tichým.

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedl-
nosti, neboť oni budou nasyceni. Nasycení je pl-
nost života. Ježíš nás stále sytí chlebem, z kterého 
čerpáme sílu pro svůj život.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství. To jsou ti, jejichž srdce dovolí, aby 
se ho dotýkalo neštěstí druhých, jako by bylo je-
jich vlastní.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou 
vidět Boha. Čisté srdce je průzračné oko, které vidí 
Boha. A vidí ho ve všech věcech, protože má Boha 
v nitru a promítá ho do všeho.

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni bu-
dou nazváni Božími syny. Utvářet mezi lidmi po-
koj znamená činit z nich bratry a sestry.

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně 
tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat 
každou špatnost. Radujte se a jásejte, neboť 
máte v nebi velkou odměnu. Tak přece proná-
sledovali proroky, kteří byli před vámi. Buďte 
hrdí, že jste křesťany, že patříte ke Kristu. Vydávej-
te svědectví o dobru a lásce. Celý svět není možné 

Z P R Á V Y  Z  K C M TZ A M Y Š L E N Í  J Á H N A  P A V L A

Milí přátelé, 
ráda bych zmínila několik novinek, které nalezne-
te v programu KCMT:

● Od listopadu bychom vám každý měsíc rádi 
nabídli dopolední keramickou dílnu pro seni-
ory (první se bude konat 13. 11.). Naučíte se zde 
pracovat s hlínou, zkusíte si různé techniky výroby 
a zdobení keramiky. Nemějte žádné obavy, i když 
se s keramikou setkáte poprvé, paní lektorka vám 
poradí, jak na to. Přijďte si vytvořit krásný a origi-
nální výrobek, během tvoření si můžete odpočinout, 
popovídat si, najít nové přátele. Jednotlivou kera-
mickou dílnu, včetně materiálu nabízíme díky dotaci 
z městské části za zvýhodněných 100 Kč.
● Před adventem jste zváni na společnou výrobu 
adventních věnců ve foyer KCMT, na jejíž rea-
lizaci se letos farnost podílí spolu s MC Domeček.
Na štědrovečerní mši pro rodiny s dětmi bude 
v KCMT opět zpívat dětská schola, minulý rok se 
dětem zpívání velmi vydařilo. Menší děti (do 8 let) se 
již pravidelně každou středu na nácvik zpěvu schá-
zejí a uvítají další posily.
● Nyní bychom však také chtěli přizvat k nácvi-
ku zpěvu na Vánoční mši i větší děti či mlá-
dež. Pro tyto starší děti bude připraveno 5 speciál-
ních zkoušek pod vedením paní Katky Schejbalové, 
vždy ve čtvrtek v 16.30 (začínáme 23. listopadu). 
Pokud se dětem bude společný zpěv líbit, mohou 
se scházet i po Vánocích během roku a mohla by 
tak vedle dětské scholy Terezka vzniknout i návaz-
ná mládežnická schola.
● Nabízíme ještě volná místa ve čtvrtečním zdra-
votním cvičení pro děti (8-14 let). Cvičení pod 
odborným vedením děti nenudí (mám to potvrze-
no vlastními dětmi), protáhnou se, posílí svaly a hlu-
boký stabilizační systém.

Koncem měsíce již v KCMT začíná tradiční pest-
rý adventní program, pozvěte prosím své přátele 
a známé na adventní koncerty, vánoční jarmark či 
výrobu adventních věnců, na výstavu Betlémů, na něco 
dobrého do kavárny, děti na Mikulášskou. Všechny 
tyto nabízené programy přispívají k tomu, aby k nám 
mohli zavítat lidé, kteří by jinak do kostela sami nepřišli. 

Blíží se konec roku a s ní opět naše prosba o fi nanč-
ní podporu činnosti a provozu naší farnosti, všech 
jejích pastoračních aktivit i ostatních programů, které 
nabízí všem věkovým kategoriím z řad široké veřej-
nosti. Činnost farnosti je na vaší podpoře závislá, 
stojí na vašich modlitbách, vaší pomoci, dobrých vzá-
jemných vztazích, na vašem zájmu o dění ve farnos-
ti, na vaší účasti na farních programech a na vašich 
fi nančních darech. Finanční dary si můžete odečíst 
od daňového základu a dostanete od nás pro daňový 
odpočet potvrzení. Dar můžete předat osobně kně-
žím nebo v kanceláři nebo nejlépe poslat na účet č. 
19-9362170227/0100 (s variabilním symbolem 1111 
obecně na aktivity farnosti, 1133 konkrétně pro kos-
tel sv. Františka, 1144 pro KCMT).

Pro nákupy vánočních dárků vám v obchůdku 
KCMT nabízíme řadu knižních novinek, výborné 
mešní víno a nově také výběrové kakao. Další mož-
ností k obdarování vašich blízkých může být návště-
va Vánočního jarmarku v KCMT, který se bude konat 
2. prosince. 

Přeji vám krásné, barevné podzimní dny. 

Karina Juráková, ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT

změnit, ale je možné změnit sebe a své okolí. Lidé 
kolem nás sledují náš křesťanský život, naše posto-
je, naše názory. A Ježíš nám k tomu říká: Vy jste 
sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude 
osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se 

vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste svět-
lo světa … Ježíš nám ukazuje cestu, která nás lidi 
vede do jeho království. Ježíš nás zve: Pojďte za 
mnou. Nebojte se, jsem s vámi v každé situaci 
vašeho života. Váš jáhen Pavel Urban

„ Láska obrátí
koho chce…“

■   16. listopadu 1996
Matka Tereza získala
čestné občanství USA.

Každý, kdo je
  z pravdy, slyší
    můj hlas...
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Maria se probudila, ale oči neotevřela. Dalo se 
však mluvit o probuzení? Dalo se tomuhle 

stavu říkat spánek?
Snažila se trochu srovnat myšlenky, ale byla příliš 

slabá. A tak myšlenky neomezovány vůlí neuspo-
řádaně bloudily vzpomínkami.

Ticho dítěte spícího v matčině náručí u jeslí a ticho 
syna položeného do matčina klína pod křížem. 
Ticho tak zoufale jiné, neodvratné, konečné… Jak 

se mohou dvě skutečnosti takhle podobat a přece 
být úplně protikladné? 

Betlém a Golgota… Zářící betlémská hvězda 
a zatmění slunce… Zpěv andělů a volání „Ukřižuj 
ho!“… Královské dary mudrců a královský nápis na 
kříži… Nádoby s vínem na svatbě v Káni a houba 
s octem nabodnutá na kopí…

Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase 
postavím. Říkal jí to mnohokrát. Myslila, že tomu 
rozumí, že to chápe, že je na to připravena. Ale teď, 
když je chrám zbořený, je těžké uvěřit. Maria věří. 
Ale taky je matka, která viděla umírat syna. Víra 
a bolest. Vždyť přece víra by měla bolest překonat…

Ve třech dnech jej postavím… To je zítra. Nebo už 
dnes? Kolik je vlastně hodin? Maria pootevřela oči. Za 
oknem je ještě tma. Nebo ne? Pomalu rozeznávala 
předměty v místnosti – stolek pod oknem, nádoby 

Matouš 28,1-10; Lukáš 1,46-55

vedle stolu, truhlu v rohu místnosti. Jak to, že 
je vidí tak zřetelně? Asi se jí to jen zdá, vždyť 
venku je přece noc. Znovu zavřela oči.

Jak to, že nesmrtelný Bůh zemřel jako ten 
nejposlednější člověk? Jak to, že Bůh, který 
může všechno, neučinil vůbec nic? Je Bůh 
tak veliký, že v sobě obsáhne i takové pro-
tiklady???!!!

„Mami.“

Jeho hlas teď přece nemůže slyšet. On 
přece leží v hrobě… Jeho hlas, tak roztomilý, 
když ho učila prvním slovům. Tak jistý, když 
mluvil s kněžími tenkrát v chrámě ve dvanácti 
letech. Hlas plný porozumění, těšící zarmou-
cené, vítající zbloudilé, uzdravující nemocné, 
odpouštějící hříšníkům…

„Mami!“

Přece… Maria cítila, že v místnosti je 
světlo, hodně světla. Může otevřít oči? 
Nezničí tím naději, která se tu zničehonic 
objevila? Ten sen, který byl už málem uml-
čen v hloubce její duše a odplaven slzami?

„Maminko!“

Jeho ruka se zlehka dotkla její.
Otevřela oči…

Není možné slovy vystihnout, co Maria 
prožívala. Co prožívá matka při setkání 
s dítětem, které již oplakala…

…Velebí má duše Hospodina…
…můj duch jásá…
…učinil veliké věci… 
…jeho milosrdenství trvá…
…ponížené povýšil…
…ujal se svého služebníka…

„Už budu muset jít, venku se rozednívá, 
ženy už spěchají s myrhou ke hrobu. Ale 
tahle chvíle zůstane jen naše. Nikdo se nikdy 
nedozví o tomto setkání, nikdo o něm nikdy 
nenapíše. Bude to jen naše, malé, soukromé 
tajemství, tajemství matky a syna.“

 
Honza Zindulka

Kresba: Josef

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

3. O tichu
Potřebujeme nalézt Boha a On nemůže být nalezen 
v hluku a shonu. Bůh je přítelem ticha. Popatřme 
na přírodu, stromy, květiny, trávu – rostou v tichu. 
Pohleďme na hvězdy, měsíc a slunce – pohybují se 
v tichu. Což není naším posláním dát Boha chudým 
z periférií? Ne mrtvého, ale živého a milujícího Boha. 
Čím více obdržíme v tiché modlitbě, tím více může-
me dávat v našem činném životě. Potřebujeme ticho, 
abychom byly schopné se dotýkat duší. Podstatné 
není to, co říkáme my, ale co říká Bůh nám a skrze 
nás. Všechna naše slova budou neužitečná, nebu-
dou-li v Jeho dosahu – slova, která nepřinášejí světlo 
Kristovo, zvětšují temnotu.

4. O svatosti
Náš postup na cestě za svatostí závisí na Bohu a na 
nás samotných – na Boží milosti a na naší touze stát 
se svatými. Dosáhnout svatosti musí být naším skuteč-
ným životním rozhodnutím. „Chci být svatou“ zname-
ná, že se oprostím ode všeho, co není Bůh, že vyjmu 
ze svého srdce vše, co je stvořené, že budu žít v chu-
době a odloučenosti, že se zřeknu své vůle, svých ná-
klonností, svých vrtochů a zálib a učiním ze sebe ochot-
nou otrokyni vůle Boží.

5. O pokoře
Nebuďte pyšné nebo domýšlivé na to, co konáte. To, 
co konáte, je Božím konáním a chudí jsou Božím ma-
jetkem. Plně se podejte Ježíšovi, takže On bude mys-
let vaší myslí, bude pracovat vašima rukama a vy bu-
dete silné skrze Pána našeho Ježíše Krista.

Cesta 
   lásky Matky Terezy

V listopadu více myslíme na naše blízké, kteří 
se již setkali s Ježíšem nebo, jak doufáme, se 
s ním brzy setkají. Maria žila s Ježíšem třicet let 
a pak se s ním určitě setkala ještě mnohokrát. 
O jednom setkání se v Bibli nepíše, ale můžeme 
ho vytušit mezi řádky. 

SE TKÁNÍ
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Od 19. do 26.srpna 2017 strávili někteří farní-
ci a spolu s nimi i další noví nadšenci pohodo-
vý a velmi příjemný týden v italských Dolomi-
tech (sedlo Wurzjoch), kde již po mnoho let sto-
jí chaloupka jako vymalovaná, jednoduše zaří-
zená, ale o to půvabnější. Díky přátelům z bol-
zánské farnosti ji můžeme o prázdninách vždy 
na týden využít a strávit zde chvíle odpočin-
ku, radosti ze společenství, duchovní podpo-
ry, ale stejně tak se pořádně adrenalinově vy-
řádit a fyzicky se zničit.

Letos byl počet účastníků nižší než v minulých le-
  tech, ale tento fakt se na kvalitě pobytu rozhod-

ně nijak negativně nepodepsal. O naše duchovní 
blaho se tentokrát postaral většině zprvu neznámý 
kněz Christian Pšenička, který zastoupil již letitého 
účastníka Pavla Semelu. Myslím si, že se svého úko-
lu zhostil výborně, osvědčil se po všech stránkách 
a byl nám prima parťákem ve dne i v noci.

Kdo již někdy tuto akci navštívil, má představu 
o tom, jak zde fungujeme.  Ale pro ty z vás, kteří 

zatím netuší a rádi by, je zde alespoň hrubý nástin 
denního (nočního) režimu:

  Inu, každý den má skupinka 3–4 lidí takzvanou 
službu, která spočívá v přípravě snídaně, svačiny 
a následně večeře spolu s úklidem nádobí a míst-
nosti. Vždy dostane podrobné instrukce k jídelníč-
ku a zvláště pak při přípravě večeře, motivována 
vlastní ctižádostí, zabere na 110% a vytasí se s bá-
ječným pokrmem (těžko říci, kdo by letos vyhrál).

Před snídaní je možnost účastnit se ranních chval 
a mše svaté. Po vydatné snídani se otevře živá deba-

ta o tom, kam kdo vyrazí (pokud již nenaplánoval 
večer). A věřte mi, že výběr je opravdu  těžký, pro-
tože všechny varianty jsou zpravidla lákavé. Nako-
nec se však partičky vytříbí a realizují svůj plán – pěší 
výlet, ferraty, horolezectví, wellness day, cyklistiku, 
hospodskou tour atd. A protože se každý před od-
chodem zodpovědně zapíše do “odcházecí” tabul-
ky, víme o sobě stále. Vzhledem k tomu, že jsme 
druhým rokem volili do Dolomit dopravu auty, mohli 
jsme je využít i k přesunům do vzdálenějších výcho-
zích bodů. A tak si i  staří pardi přišli na své.

 Během večerního setkání u večeře a po ní byl 
pak prostor na sdílení zážitků, doporučení pěkných 
okruhů, zhodnocení dne. Kromě toho zde opět byla 
možnost společné modlitby breviáře a následně čas 
pro volnou zábavu otevřenou všem. Dominovaly 
společenské hry Dobble, Uno, Krycí jména a další, 
nechyběla ani kytara a švarní muzikanti.

Věřím, že každý, kdo se pobytu letos zúčastnil, 
může potvrdit, že jsme si tento Bohem darovaný tý-
den patřičně užili, poznali nové lidi a načerpali sílu 
do našich každodenních povinností a úkolů.

Díky za tento čas patří především Bohu, ale ne-
měla bych zapomenout ani na “lidské” díky Petru 
Poupovi, který se zhostil celé organizace a veškeré 
zařizování a starosti s pobytem ležely především na 
jeho bedrech. Bez jeho píle a nasazení bychom ne-
jeli nikam a on nás opět nezklamal!

Závěrem připojuji pozvání pro všechny, kteří by se 
chtěli o mých slovech přesvědčit na vlastní oči. Ne-
váhejte, pojeďte a užijte si to. Tak třeba opět za rok. 

Marie Samková

D O L O M I T Y ´ 1 7N A P S A L I  J S T E . . .

Dolomity ´17
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Tým č. 1 / Ahoj Františku! 
Naše farnost radostně roste! To není fáma… fakt, 
Fando. Farní aktivity: nábožko a rodiny frčí, Alfa 
nabírá rychlost, náš fousáč farář nás fascinuje, auto-
busák Nanuk taky nikdy nezklame. Fernet a rum 
teče a teče… Farní radovánky nás těší, tady to teda 
fi čí… Formu nabíráme fotbalem, nejvyšší Franta taky 
fandí fotbalu. Františku, fandi nám, ať nebe nemi-
nem, Františku tady tedy frčíš. Farníci.

Tým č. 2 / Ahoj náš fantastický, fousatý Františku. 
Thanks, náš Františku, tys náš favorit. Fandi nám, ať 
nás radost a nadšení neopouští. Ať naše naděje neu-
mírá. Ať trpělivost roste. Ať nás nebe nikoho nemine. 
Ať nám na faře nefouká. Nikdy na tebe nezapome-
neme. Franta, Tonda, Andula – tvoje farní rodina. 
Amen.

Tým č. 3 / Ahoj Františku, naše farnost ti ráda refe-
ruje na téma „Naše farní aktivity roku“.
Náboženství funguje radostně. Alfa nemá trable. 
Tichým adoracím fandíme. Notování trénujeme, 
taneční frčí. Nechybí ani adventní roráty. Náš farář 
nás rád tuží teologickými argumenty a neustálým 
tázáním trénuje naši fantazii a fi štrón. Radost nikomu 
nechybí. Taktéž fl aška rumu neschází. Ta navodí fran-
tiškánskou radost. Nic nás nerozdělí. Nezapomeň na 
nás. Na shledanou nahoře. Tví farníci.

Tým č. 4 / Ahoj Františku, Těbůh ty náš Franto! Ani 
náš farář to netušil. Na farním rautu nás napadlo ti 
napsat trochu radostných novinek. Farář rád ančovičky. 
Františka ráda Tomáše. Anička nemá anorexii. Farníci 
nevolí ANO! Trabant nám nejezdí. Tadeáš nám naštěstí 
radí. Apolenka nezlobí tátu. Fšichni farníci radostně 
tleskají. Alleluja! František a Tereza.

T ak jako každým rokem, i letos u příležitosti pouti 
v kostele sv. Františka, se konal farní den. Počasí 

se vydařilo, i když ráno přede mší pršelo, během mše 
se vyčasilo a vysvitlo i sluníčko. Pro děti i dospělé byl 
připraven velmi chutný oběd. Mohli jsme si vybrat 
mezi dvěma guláši – od kluků ministrantů, který 
pod vedením Michala dělali den, spíše noc, předtím 
a gulášem uvařeným týmem Charity. K chuti přišla 
i výtečná dýňová polévka. Po obědě jsme si zahráli 
seznamovací hru s tvorbou dopisu pro sv. Františka. 
Všechny čtyři týmy, rozdělené tentokrát ne podle 
bydliště, vytvořily dopis na slova začínající FRANT. 
Od tří hodin bylo divadlo v podání Honzy Horáka 
Tři tučňáci aneb Na arše v šest.  A pak už nás 

čekalo zpívání a opékání buřtů, klobásek a popíjení 
pivka. Dole v teple farního sálu děti a dospělí mohli 
hrát deskové hry a děti vyráběly různé věci. A všichni 
ostatní seděli u stolů plných dobrot a ani se nikomu 
nechtělo domů. Moc děkujeme P. Michaelovi, 
P. Michalovi, Vlastě a jejímu týmu dobrovolníků za 
hezky zorganizovaný farní den. Vděční farníci.
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výsledkové listině. Rozhodčí však opomněli udělat 
u jedné z regulérně projetých branek záznam do 
svých archů, za což Honza zaplatil dvacetiminuto-
vou penalizací. Naštěstí sportovní nadšení z adrena-
linových zážitků na obávaných kaskádách převážilo 
nad zklamáním z marného zápasu o každou vteřinu, 
a tak se všichni zúčastnění vrátili s pocitem báječně 
stráveného víkendu. Poděkování patří Michalovi za 
to, že Hamerák iniciativně prosadil, oběma Honzům 
za jejich podíl na organizaci a Vítkovi Dvořákovi 
za možnost komfortního ubytování na místní faře.

Mikulášská nadílka v KCMT
úterý 5. 12. od 17.00 
„Radujte se v Pánu vždycky;
znovu říkám: Radujte se!“ (Flp 4, 4)

• V předvečer sv. Mikuláše se opět prostory KCMT 
otevřou nejen veřejnosti, ale i samotnému Mikuláši 
a jeho početné andělské družině. Zveme děti z celého 
Jižního Města, aby se přišly s Mikulášem pozdravit. 
Budou si moci zavolat do „nebe“, vyřádit se při tvůrčí 
práci a v neposlední řadě bude možnost odnést si 
Mikulášský balíček.
Zároveň prosíme o podporu při pořádání této akce. 
Uskutečnění nadílky si žádá velkou pomoc z řad 
dobrovolníků. Využití se najde pro různé talenty. 
Letos uvítáme především anděly a bodyguardy, ale 
i vítače, komentátory, fotografy, ohňaře, techniky, 
pozorovatele, manuálně zručné, povídálky, poslu-
chače apod. Podrobné info u Aničky.
Můžete přijít pomoci třeba i jen s balením dárkových 
balíčků, a to v pondělí 27. 11. od 18.00 v suterénu 
KCMT. Radujte se!

Lyžařský/SNB výcvik o jarních 
prázdninách – 4. 2. až 11. 2. 2018
Neváhejte s přihlašováním!

• Na účtu KSK Praha již nabíhají platby za pobyt 
na lyžařském/ SNB výcviku o jarních prázdninách. 
Kdo plánuje prožít nezapomenutelné prázdniny 
s partou dětí, mládeže a instruktorů z naší farnosti, 
neváhejte s přihlášením a odesláním zálohy. Seznam 
účastníků se již plní a nezadržitelně se krátí lhůta, 
ve které hlavní vedoucí musí zaplatit zálohu za uby-
tování v jedné z nejžádanějších lokalit.

Potáborový sraz účastníků
letního tábora u Manětína
• Vedoucí letního tábora u Manětína naplánovali 
sraz pro všechny účastníky na odpoledne 2.12. od 
14.00 v KCMT. Na programu bude promítání, sdílení 
dojmů a v neposlední řadě hry, které zabaví a roz-
hýbou hlavu i tělo.

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?

• Sněhová vločka má aktuálně tři družinky, které se 
vytrvale schází týden co týden. Navíc o víkendech 
pořádají nejrůznější výpravy a akce. V říjnu plnila 
družina starších skautek úkoly ve hře „Po Praze“, 
mladší skautky se vypravily do Stromovky.

Zásilka z neznáma
• Během jedné z pravidelných úterních schůzek 
se objevila za dveřmi klubovny v KCMT zásilka 
z neznáma. Tři balíčky adresované skupinám zele-
ných, červených a vedoucích obsahovala elektronické 
součástky a schéma. Po chvíli přemýšlení se podařilo 
z dodaných součástek dvěma skupinám zhmotnit při-
ložené schéma a rozsvítit LED diodu. Ale co se zby-
lým kabelem a tlačítkem? Že by si tajemný pan X přál 
vyzkoušet nás v dorozumívání na dálku?  

Sportem k bližší spolupráci
• Vosa nezanedbala příležitost, plynoucí z mírného 
podzimního počasí, a vyrazila několikrát z klubovny 
do okolí KCMT hrát nejrůznější hry s míči. Kromě 
zábavy měly některé z her i další účelové ambice, jak 
dokazuje např. slogan: Přihraj mi, když víš, kdo jsem. 

Vodácký oddíl
Závod na divoké vodě
• Po dvouroční odmlce nastoupili závodníci KSK 
Praha začátkem října na start závodu Českého 
poháru vodáků na Hamerském potoce u Jindřichova 
Hradce. Kdyby rozhodčí v davu stovek účastníků 
závodu lépe sledovali výkony Honzy Procházky na 
trati, málem jsme zaujali jednu z čelních příček na 

KONTAKTY
NA VEDOUCÍ AKTIVIT
■  Mikulášská nadílka

Anička Procházková
tel. 608 504 097, apro@seznam.cz

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

■  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 dobrodružný 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

z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY Z ČINNOSTI ODDÍLU PRO HOLKY

ze života vOSy
VŠESTRANNÝ ODDÍL PRO KLUKY

co bude?
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zprávičky
 z Farní charity

Rád bych se představil, jsem charitní vozítko 
Peugeot 208, můj osobní řidič mi říká Punťo. 
Vlastně nevím, jestli bych se neměl urazit. 
Takový krásný, silný vůz, a prý Punťa! Zatím 
mě naštěstí nenaboural, tak mu to trpím.

Každý den rozvážím obědy našim klientům. Ráno 
si protáhnu kolečka a sleduji ospalého řidiče, jak 
se plouží přes garáž do kanceláře. 
Obvykle se vrátí už v bdělém 
stavu. Já piju jen benzín, ale 
můj řidič Petr, ten jezdí na kávu. 
Někdy ho ještě dovezu k někomu 
z klientů, aby se o něj postaral, než 
se rozjedeme vyzvednout obědy. 
Frčíme si to pod roletou garáže, 
málem vždycky přijdu o střechu. 
V deset hodin už parkujeme před 
restaurací, kde mi Petr naloží do kufru termoboxy 
s papáním. Jsou teploučké a voňavé. Nejraději mám 
řízečky, to je vůně panečku. Naši klienti se na ně 
vždycky moc těší.

Nejdříve objíždíme Jižní Město, pár obědů 
vyložíme i v Komunitní centru Matky Terezy. 
Potom míříme K Zelenému ptákovi. Nebudete 
tomu asi věřit, ale je to ulice v Kunraticích. 
Tam odložíme další oběd a už si to šupajdíme 
na Spořilov. Proplétáme se novou i starší částí 
Záběhlic. V Michli se nám špatně parkuje, vždycky 
musím dávat pozor, aby nás neodchytla policie. 
A ty kopce v Nuslích, ty mi dávají zabrat. Končím 
na Budějovické, kde vydám poslední oběd.

Na každé štaci Petra vyložím z auta, otevřu 
mu kufr. On popadne jídlo a běží za klientem 
nebo klientkou. Někdy je to chvilka. Jindy musí 
odemknout několik zámků, vyběhnout schody, 
když v domě není nebo nefunguje výtah. Naběhá 
se, chudák, než jídlo předá. Já čekám spokojeně na 
vozovce, až se vrátí. Někdy je udýchaný, jindy celý 
zpocený. Někdy mu klienti jídlo nepochválí nebo 
jim nechutná, to je potom Petr moc smutný. On si 
na kvalitě jídla, které rozváží, velice zakládá. Často 
ho v restauraci před odjezdem osobně ochutnává. 

Já to tedy nechápu, proč jsou lidé tak mlsní. To mají 
z toho, že mají tolik jídla a pití na výběr. Kdyby pili 
jenom benzín jako já, život by měli lehčí. 

Cestou domů často Petra svezu ještě k někomu 
z klientů. Nakupujeme spolu nebo počkám, než 
někoho umyje nebo mu pomůže s úklidem. 
Občas u klientů i vaří, je prý výborný kuchař. 
Potom jedeme domů. Někdy mě cestou ještě 
vykoupe v myčce a naleští mi karosérii. Poměrně 
často mi musí dát napít benzínu. To potom paní 
ředitelka vždycky běduje, že ten benzín pan řidič 
snad pije. Ale ona se plete, neupíjí mi. Jen možná 
příliš energicky šlape na brzdu a plyn.

Pozdě odpoledne s vrátíme do 
garáže a já si užívám zaslouženého 
odpočinku. V kufru se mi ještě 
válí vůně rozvezeného jídla, já 
s pocitem dobře vykonané práce 
sleduji kolegy z charity, jak se 
pomalu trousí z kanceláře domů. 
Zítra bude další den a my znovu 
vyjedeme s náloží voňavého jídla, 
abychom nakrmili naše hladovce.

Kolegové z charity už mi nechali přezout 
zimní pneumatiky, aby mi to na silnicích 
neklouzalo. To mi připomíná, že se blíží konec 
roku. Mám vám vyřídit od naší paní ředitelky, že 
moc prosí naše pravidelné, a případně i nové 
dárce, aby na nás opět nezapomněli. Číslo 
účtu je 2600899936/2010. Pokud jste nám 
dar již v minulosti zasílali, můžete použít stejné 
číslo, účet u Komerční banky je stále platný. 
Dar charitě je možné odečíst ze základu daně. 
Kolegové v kanceláři pro vás velmi rádi veškerou 
dokumentaci pro fi nanční úřad připraví. 

Můžete naši charitu podpořit také zakoupením 
knížky Sestřičky na cestách. Je možné knížku 
věnovat jako vánoční dárek. Pokud byste mohli 
knihu nabídnout k prodeji třeba v jiné farnosti 
nebo nějakém společenství, také nám velmi 
pomůžete. Náklady na vydání knihy jsou zaplacené 
a každý další prodaný výtisk nám pomůže najet 
pár dalších kilometrů. Knížky jsou k dostání ve 
farním obchůdku v KCMT, u nás v kanceláři nebo 
je najdete v mém kufru.

Děkuji vám za podporu, díky které mohu 
jezdit po Praze a rozvážet dobroty potřebným. 

Váš Punťa

D O B R O V O L N Í C I

Milí farníci, milé dobrovolnické dušičky,
každý z nás je důležitý a Bohem milovaný. V Kristově 
těle má každý své nezastupitelné místo. Díky všem, 
kteří vědí, že mají ruce a nohy a také to, že dosta-
li různá obdarování a nebojí se jimi  sloužit. Během 
dobrodne se udělalo hodně práce, takže komu jsem 
nestačila poděkovat osobně, tak ještě jednou díky.

Děkuji moc těm, kteří se starají o zeleň v okolí Ko-
munitního centra. K tomu patří i záhon na střeše 
odkud máme úžasnou voňavou levanduli. O zeleň 
v átriích. Záhony v okolí KMCT. Moc velký dík patří 
paní Martě, která se několik let o naše růžové krá-
lovství s láskou starala. Bohužel už nemůže v této 
službě pokračovat. Tak vás prosím, neměl byste ně-
kdo chuť vzít si na starost kousek zeleně? Více ru-
kou udělá více práce. A konkrétně zeleň potřebuje 
laskavou ruku průběžně a ne jen nárazově při dob-
rovolnickém dnu. Prosím případné zájemce o tuto 
službu, aby se mi ohlásili.
■ Další dobrovolnický den bude už 25. listopadu 
a bude ve znamení předvánočního úklidu. Tak si, 
prosím, tento den zapište do svých kalendářů.
■ Další, s čím bychom uvítali pomoc, je služba při 
otevření našich kostelů  25. prosince od 14.00–17.00 
v kostele sv. Františka a 26. prosince v tom samém 
čase v Komunitním centru. Najde se někdo, kdo by si 
mohl tuto službu vzít na starost? Když se najde více 
ochotných lidí, tak se mohou prostřídat. Je to čas, 
kdy do Božích domů chodí lidé, aby se poklonili na-
rozenému Králi. Dejte mi, prosím, vědět, pokud bu-
dete mít čas a chuť.
■ Už v lednu bude masopustní veselice. A to v so-
botu 27. ledna. Proto už teď dávám ve známost. 
Tato akce se koná ve spolupráci s KC Zahrada. Kaž-
dý má na starost svůj díl. My bychom potřebovali 
pomoci s organizací u nás v KCMT. Prosím, dejte mi 
opět vědět, s kým můžeme počítat. 
■ A aby to nebylo jen a jen o práci. 21. ledna v ne-
děli od 15.00 hodin bych ráda pozvala ty všechny, 
kteří přispívají svojí prací a službou, aby nám ve far-
nosti bylo lépe. Je to takový malý BONUS, pro radost, 
abychom se spolu potkali také jinak, než jen u práce.

Krásné podzimní dny, Vlasta Hamalová

dobrovolníci,
dobrovolnice,
 dobrovolníčata

21.10.
PODZIMNÍ

DOBRODEN
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

ME D I TAČN Í
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

■ Kdyby lidstvo žilo ještě hodně dlouho, nebylo by 
v jeho silách probádat všecky záhady a tajemství 
stvoření. Proto musíme krotit vášeň po poznání 
stvořeného světa, aby nám zůstalo ještě dost 
energie pro poznání Boha. Co by nám bylo platné 
všechno poznávání Božího díla, kdybychom ani 
trochu nerozuměli Stvořiteli? Pane, děkujeme Ti 
za dílo stvoření a také za dar rozumu, kterým je 
smíme poznávat. Mnohem lépe je však poznávat 
Tebe, neboť teprve tehdy porozumíme i Tvému dílu.
(Na každý den 2001)

■ Lidé naší doby jsou stále rychlejší. A jsou také 
neklidní, zmatení a nešťastní. Protože jejich duše 
zůstala vzadu a nemůže je dohonit.
■ Když se modlíme, neměřme své prosby malostí 
své víry. Prostě si jenom pamatujme, že Boží ruka 
je vždy větší. 
■ I ta nejpalčivější pravda se dá říci jemně. Vlídnost 
je totiž inteligencí našeho srdce. (3x Bruno Ferrero)

■ Bůh při svém soudu bude používat dvou 
metrů: spravedlnosti a milosrdenství. Pro každou 
duši použije té míry, kterou sama v životě měřila 
jiným. Jestliže jsme bližní soudili, měřili je metrem 
spravedlnosti, i nám naměří touto mírou. Rozhodně 
bude rozumnější, když zavčas změníme míru 
a naučíme se odpouštět. Když my odpouštíme, 
Bůh odpouští i nám. (Ludvík Černoch)

■ V době Kristově obvyklou dobou modlitby byla 
ranní 9. hodina a odpolední 3. hodina (chrámových 
obětí). V tuto dobu se modlil Izraelita na místě, kde 
právě byl. A tu se nejednou stávalo, že farizeové 
pro tyto předepsané modlitby úmyslně vyhledávali 
veřejná místa, aby je ostatní viděli a chválili. (Jan 
Merell) “A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. 
Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na 
rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: 
Ti už svou odplatu dostali.” (Matouš 6, 5-8)

■ Moudrý Seneca kdysi napsal: “Pozoruj jednotlivce 
a uvažuj o nich. Jejich život směřuje k zítřku. Ptáš 
se, co je na tom špatného? Nekonečně mnoho. 
Nežijí, ale jenom hodlají.”

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

SLÁDEK, Karel:
Zázraky jménem les.
Vydal KNA. Kč 107.- 

„...Když jsem se později připravoval na myslivecké 
zkoušky, připadal jsem si jako kapitán lodi, který 
objevil nový kontinent. Otevíral se mi nový svět, 
nová planeta, nová moudrost, která chtěla být čtena 
a meditována. Přiváděla mě k fascinujícímu úžasu 
nad krásou vloženou do bytí každého živého tvora.“ 
(z úvodu autora)

Kniha žánrově navazuje na úspěšný titul
„Žít s moudrostí včel.“

KAŠPARŮ, Max:
Nahoru a našišato.
Vydala Cesta.  Kč 138,-

Čas běží a autor, který před deseti roky vydal 
svoji úspěšnou publikaci Třicet případů aneb malé, 
bílé, kulaté, končí svoji lékařskou praxi, aby se mohl 
věnovat jinému poslání. Především kněžskému. Říká, 
že společnost, ve které žijeme, potřebuje více zdraví 
duchovní než duševní.

V této publikaci dostává čtenář do ruky druhý díl 
jeho vzpomínek na poslední desetiletí, které strávil 
se svými klienty v psychiatrické ordinaci. Rozhodl 
se tentokrát sáhnout hlouběji, i mimo svoji lékař-
skou praxi, a doplnit publikaci postřehy ze života 
na pokraji světa medicíny. Postřehy, které ovšem 
s duševním stavem současného člověka úzce souvisí.
 
FERRERO, Bruno:
HOSTINA pro duši
Portál, Kč 149,-
Vůně pronikající z andělských kuchyní byly jemné, 
lahodné a lákavé. Dokonce i svatí poustevníci oče-
kávali zahájení s určitou netrpělivostí, ačkoli dělali, 
jako by nic. Ale Ježíš v čele stolu stále nedával žádný 
pokyn. Všichni na něj v naprostém tichu čekali. Na 
co ale Ježíš čekal, proč nezačínal. Najednou se ote-
vřela zlatá brána, i když vypadala, že už je navždy 
zavřená, a dovnitř vešel váhavým krokem muž sta-
rodávného a posmutnělého vzezření. Ježíš se rozzářil, 
rozpřáhl ruce a běžel toho muže obejmout. Zvolal: 

„Jidáši, příteli, čekali jsme na tebe!“
Krátké příběhy turínského salesiána nabízejí pod-
něty pro přemýšlení, meditaci a společné rozhovory, 
které potěší a vzbudí.

MT 25 ,14-30

Jednoho dne jeden velmi bohatý pán odjel na 
cesty a svěřil svůj majetek služebníkům. Za pár 

   let se vrátil a služebníky zavolal. Přišel první a řekl: 
„Pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle, dalších pět jsem 
vyzískal.“ A pán ho pochválil. Přišel druhý a řekl: 
„Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny, hle, další dvě jsem 
vyzískal.“ A pán i jeho pochválil. Přišel třetí a řekl: 
„Pane, svěřil jsi mi jednu hřivnu. Bál jsem se Tě 
a nechtěl o ní přijít, tak jsem ji zakopal. Tady máš, 
co Ti patří.“ A pán ho vyrazil.

To je ta známá část příběhu. Jenže pak přišel 
čtvrtý služebník a řekl: „Pane, svěřil jsi mi dva mili-
ony hřiven. Věděl jsem, že svůj majetek rozmnožu-
ješ, vždyť jsem Ti s tím sám pomáhal. A tak jsem 
věděl, že budeš chtít, abych ty hřivny nezakopal, 
ale získával další.

Bylo zrovna po válce a v celé zemi se stavěly domy, 
silnice, železnice. Obnovovala se spousta věcí, byla 
obrovská poptávka po uhlí, železe, oceli, cementu, 
štěrku a dalších materiálech. Šel jsem a koupil 51% 
akcií našich největších oceláren. Dali jsme pár mi  liard 
do obnovení válkou zničené výroby, nakoupili nej-
novější a nejhospodárnější technologie, sehnali lidi, 
kteří tam chtěli dělat a měli k té práci vztah. A když 
jsme tu fabriku postavili na nohy, tak přišli komu-
nisti a znárodnili ji.

Na západě se právě raketově rozvíjela elektronika. 
Vznikaly první počítače, byl to úžasně perspektivní 
obor. Koupili jsme továrnu na elektronky a chvíli 
vydělávali. Jenže pak vynalezli tranzistory a inte-
grované obvody a než jsme zvládli technologii jejich 
výroby, tak nás převálcovaly jiné fi rmy.

Pak začala éra proudových letadel. Bylo to úžasné, 
svět se najednou zmenšil, lidé začali strašně cestovat. 
Palivo bylo levné, letadla pohodlná, poptávka obrov-
ská. Investovali jsme několik miliard do vývoje nad-
zvukového dopravního letadla. V tu chvíli to vypa-
dalo, že po něm bude obrovská poptávka. Jenže při-
šla první a druhá ropná krize a najednou jsme měli 
v ruce letadlo pro úzkou skupinu nejbohatších kli-
entů. Peníze se nám pak samozřejmě nikdy nevrátily.

Pak jsme investovali do jaderné energetiky. Vyvíjeli 
jsme nové typy reaktorů s lepší provozní ekonomi-
kou atd. Jenže přišel Černobyl a lidé se začali našich 
elektráren bát a tlačit na politiky, aby je zavřeli.

Postavili jsme úžasné elektronické hračky. Chvíli 
se prodávaly výborně, jenže pak přišli Číňani, začali 
je dělat třikrát levněji a převálcovali nás.

Zkusili jsme turistický ruch. Jenže přišlo 11. září 
2001, útoky na Bali, v Madridu, v Londýně atd. 
A poptávka i zde výrazně klesla.

Pak jsem koupil oblíbenou restauraci na skvělém 
místě, jenže přišla mafi e a chtěla výpalné. Na to už 
jsem neměl a tak mi ji zapálili.

A tak, můj pane, tady máš tu jedinou hřivnu, 
co zbyla.“

Co řekl pán tomuhle služebníkovi?

Příběh je záměrně konstruován jako exemplární 
příklad selhání, k němuž došlo podle nejlepšího 
vědomí a svědomí. Služebník dostává částku v řádu 
desítek miliard korun. (Srov. poznámku k Mt 25,14-30 
v tzv. Bognerově překladu Nového zákona.) Ví, že pán 
svůj majetek rozmnožuje, dokonce mu s tím před 
jeho odjezdem pomáhal. Nevyřčený předpoklad je, 
že jedná v duchu toho, jak to dělali s pánem. Zná 
tedy vůli pána dobře a snaží se podle ní pokračo-
vat. Chová se jako odpovědný správce majetku. 
Seznam investic je záměrně zkonstruován tak, aby 
každá položka dávala smysl a byla dobrou investicí. 
Nesnaží se rozmnožit peníze nesmyslnými postupy 
jako sázení na dostizích; investuje do dobrých věcí; 
přesto přišel o vše. Co mu pán řekne?

Můj duchovní doprovázející odpověděl, že pán 
v evangelním podobenství vyčítá třetímu služeb-
níkovi, že je špatný a líný (srov. Mt 25, 26). Nejde 
o to, že nevydělal, ale že se nesnažil. Podle názoru 
mého doprovázejícího by pán toho čtvrtého slu-
žebníka vlídně přijal, neboť se poctivě snažil, jenom 
to nevyšlo.

Boleslav Vraný

Čtvrtý služebník
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• PO / 8.00–12.00 / Školička Sluníčko, pravidelný 
program pro děti od 2 let bez účasti rodičů.
• ÚT / 9.00–12.00 / Otevřená herna, POZOR ZMĚ-
NA: 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.
• ST / 9.00–12.00 / Otevřená herna, od 10.00: Hrát-
ky s batolátky (do 18 m.) – bez přihlášení.
• ČT / 9.00–12.00 / Otevřená herna, od10.00: Po-
hybové hry pro rodiče s dětmi (děti od 18 m.) 

– bez přihlášení.
• PÁ / 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

• PO / 6. 11. od 18.30 do 20.30–21.00 / Na kávu 
s personalistkou: Dvojice zkušených personalistek 
s dlouholetou praxí vás seznámí ve skvělém podání 
s tím, jak se přirpavit na pohovor a s jakými „zálud-
nostmi“ při něm počítat. Přihlášení předem na info@
inspiromatky.cz, cena semináře je 100,- Kč.
• ČT / 2. 11. od 18.30 do 20.30 / Rozvoj dětí od 
3 do 6 let (zrak, sluch a řeč): Přednáška se speciál-
ní pedagožkou a řadou praktických ukázek a námětů 
pro práci s dětmi. Cena: 90,- Kč. 

• ČT / 9. 11. od 18.30 do 20.30 / Rozvoj 
dětí od 3 do 6 let (předmatematické představy, grafo-
motorika, vnímání prostoru a času). Přednáška se spe-
ciální pedagožkou a řadou praktických ukázek a ná-
mětů pro práci s dětmi. Cena: 90,- Kč. 
• PÁ / 10. 11. od 15.30 do 16.20 / Montessori pra-
covny pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let, vstupné je 120,-.
• SO / 11. 11. od 9.30 do 11.30 / Podzimní dětská díl-
na s Danielou. Za pomoci rodičů si děti mladšího škol-
ního věku vyrobí předměty s podzimní tematikou. Cena 
pro dospělého s dítětem: 100,-, další tvořící dítě: 30,-.
• PO/13.11. Od 13.00 do 15.00/ Péče o dutinu 
ústní. Cena 80,-.
• ÚT / 14. 11. od 10.00 do 12.00/ Finanční gra-
motnost. Odborná poradkyně přijde pohovořit na 
téma: návrat do práce po RD, dluhy a exekuce a vý-
živné nebo svěření dětí do péče. Cena 80,-.
• ÚT/14. 11. od 10.00 do 12.00/ Výživa děti 
v předškolním věku. Nutriční specialistka poradí, 
jak na správné svačinky a výživu dětí. Cena: 80,-. 
• PÁ / 24. 11. od 15.30 do 16.20 / Montessori pra-
covny pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let. Vstupné 120,-.
• SO / 25.11. od 15.00 do 17.00 / Výroba advent-
ních věnců: ve foyer KCMT s otevřenou kavárnou. Prijď-
te si pod vedením zkušené lektorky nebo podle svého 
vyrobit svůj adventní věnec. Cena: 150,-, v ceně je kor-
pus, větve, drátky. Přihlášení prosíme předem do 19. 11.
• PÁ / 1. 12. od 9.30 do 11.30 a od 15.00 do 17.00/ 
Setkání s Mikulášem a mikulášská nadílka: Čeká 
Vás tradiční program pro děti před příchodem Mikulá-
še a anděla a Mikulášská nadílka ve foyer KCMT s ka-
várnou otevřenou jen pro Vás. Přihlášení od půlky lis-
topadu přímo v MC Domeček v dopoledních hodinách. 
Cena pro dospělého je 40,- a pro dítě je 60,-.
• SO / 2. 12. od 9.00 do 18.00 / Adventní jarmark: 
tradiční nabídka ručně zhotovených výrobků vhodných 
jako dárek, s doprovodným programem: 10.00 – vy-
stoupení Ptáčat z Mukařova, 15.00 – Pohádka: Zvířát-
ka a loupežníci, vstupné 50,-. 17.00 – Adventní zpí-
vání s MENDY.
• SO / 9. 12 od 9.30 do 11.30 / Adventní dětská 
dílna: Přijďte si s dětmi vyrobit vánoční dekorace a 3–4 
výrobky s vánoční tematikou. Vhodné pro děti mladší-
ho školního věku s doprovodem dospělé osoby. Cena: 
100,- pro dospělého s dítětem, další tvořící dítě za 30,-. 
Přihlášení předem.
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Aktuální informace na:
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mcdomecek@praha.ymca.cz.

Jsme také na:

■   13. 11. (pondělí) od 19.30 hod v KCMT – setkání 
společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na listo-
pad: „Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služební-
kem.“ (Mt 23,11). Společenství je otevřené i novým 
zájemcům. Jana a Viktor Friedovi – tel. 731 625 949.

■   Biblické hodiny. 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. Srdečně zve P. Michal Prívara.

■   Setkání Život z víry. Probíhají každou středu od 
19 hodin ve farním sále s jáhnem Pavlem Urbanem. 
Od října se probírá výklad Vyznání víry podle Tomá-
še Akvinského. Otevřeno pro zájemce, kteří se chtě-

jí blíže seznámit se základy křesťanské víry. Prosí-
me, vezměte si s sebou pomůcky: tužku a sešit na 
své poznámky.

■   Modlitební setkání maminek (nejen) na mateřské 
dovolené se koná ve středu dopoledne od 9.30 do 
11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františka z Assi-
si. V listopadu se sejdeme 1., 8., 15., 22. a 29. 11. 
(15.11. s otcem Michaelem). Srdečně zve Lýdia Mu-
rínová tel.: 730 825 301.

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

■   2.11. / 17.00 / Dušičková pobožnost na hřbitově 
(v blízkosti Billa). 18.00 mše sv. v kostele sv. Františka.

  18.00 – benefi ční koncert pro KC MOTÝLEK, Vác-
lav Hudeček & Lukáš Klánský (KCMT).

■  5.11. / 15.00–18.00 / Odpolední taneční čaj. 
K tanci a poslechu hraje THE FIVE BAND. Vstupné 
pro jednotlivce 80,- pro pár 150,-. Kč. 

■  9.11. / 19.00 / ZMT – „O Koránu bez emocí“ s Lu-
kášem Eduardem Noskem, Th.D. – Korán kniha 
šířící pouze nenávist? Jak se muslimové na ní díva-
jí? Jaký je křesťanský postoj k této knize? (sál KCMT).

■  11.11. / 9.00–21.00 / Podzimní duchovní  obnova 
pro muže s P. Michaelem Špilarem na téma „Vy-
trvalost“. Přihlášky: tomas@dolezal.it

■  12.11. / 11.00 / Mše sv. s biskupem Karlem 
Herbstem, 20. výročí jáhenského svěcení jáhna 
Pavla Urbana (KCMT).

■  12.11. / 16.00 / Točení a glazování – Točení na 
hrnčířském kruhu pro začátečníky všech generací. 
Cena 150,-. Přihlašování na janadomsova@gmail.
com nebo 603 281 864.

■  13.11. / 16.00 / Od snění k realitě – přednáška 
s besedou s doc. Ing. Ludmilou Němcovou, mís-
topředsedkyní Evropské unie seniorů (Sdružení křes-
ťanských seniorů).

■  13.11. / 10.30–12.30 / Aromalampa či svícen – Ke-
ramická dílna pro dříve narozené. Cena 100,- Kč. 
Rezervace nutná na telefonu 603 281 864 nebo 
emailu janadomsova@gmail.com.

■  23.11. / 16.30 / nácvik zpěvu starších dětí na dět-
skou Štědrovečerní mši v KCMT, vždy ve čtvrtek, 
celkem 5 zkoušek.

■  23.11. / 18.00 / Vernisáž výstavy fotografi í „SVA-
TÁ ZEMĚ“, Michal Brouček (KCMT).

■  25.11. / 8.30–12.30 / DOBRODEN – předvánoč-
ní úklid obou našich kostelů (KCMT a sv. František).

■  25.11. / 15.00–17.00 / Výroba adventních věn-
ců a vánočních dekorací (foyer KCMT). Info a při-
hlašování MC Domeček.

■  26.11. / 16.00 / Předadventní koncert autorů kla-
sické hudby – Dvořák, Händel, Vivaldi, Schubert. Iva 
Ryzová – soprán, Petr Sejpal – baryton, Radka Zdvi-
halová – klavír, Petr Zdvihal – housle. Vstupné dob-
rovolné. (KCMT).

■  2.12. / 9.00–18.00 / JARMARK pod střechou. Mož-
nost nákupu originálních dárků. (KCMT).

  10.00–11.30 / Keramická dílna „Zvonivé zvonky“. 
Pro děti od 5 let. Cena 80,- Kč /dítě. Bez rezervace. 

  15.00 / Pohádka „Zvířátka a Loupežníci“ hraje 
KUBKO. Vstupné pro osobu 50,- .

 17.00 – Adventní zpívání s MENDY. 
■  3.12. / 15.00 / Křížová cesta na Petřín, SKS.
  16.00 / Adventní koncert – Staročeské vánoce, 

Alfréd Strejček a Kateřina Kosová (KCMT).

■   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.

MC Domeček YMCA Praha slavil 20 let
V neděli 24. 9. jsme oslavili 20. výročí od založení 
a působení na Jižním Městě. Přivítali jsme bývalé koor-
dinátorky, včetně maminek, které MC Domeček „mají 
na svědomí“ a vedoucí YMCA Praha. Nechyběly dorty 
a doprovodný program: pravidelné vstupy Tensingu 
Tyjátru, ukázky cvičení a hraní s dětmi. Děti si vyrobily 
narozeninové čepičky, vyzkoušely montessori dílničky, 
ochutnaly zmrzlinu, nebo si nechaly ozdobit obličej 
a od 16 hod. shlédly Pohádky pana Pohádky. Rodiče 
si vychutnávali dobrou italskou kávu a zákusky v baru 
KCMT. Ve foyer byly připraveny k nahlédnutí kroniky 
a všechny nás zaujaly pečlivě upravené nástěnky s fot-
kami z historie a současnosti. Na památku si děti mohly 
odnést placky a balónky vyrobené k této příležitosti.

DS Donovalská: 9. / 23. 11. 9.30 hod.
DS Háje: 2. / 16. / 30. 11. 9.30 hod.

TERMÍNY BOHOSLUŽEB
V DOMOVECH SENIORŮ 11 / 2017

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ V KCMT
Pro děti 8–14 let: Čt 17.45–18.45
Pro dospělé: Po 9.15–10.15, Čt 19.00–20.00
Bližší informace: erdule@gmail.com



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

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

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

 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

•  Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu
svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému
pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.

•  Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké
mentality (EG, č. 208).


