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Požehnaný nový rok,
  pokoj v srdci připraveném
   k odpuštění a slitování,
    lásku ke svým bližním
    a radost z blízkosti
    našeho Pána. 

Pf 2018
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25. 11.
Výroba

adventních věnců

2. 12.
Jarmark

pod střechou

26. 11.
Koncert autorů

klasické hudby

3. 12.
Staročeské

Vánoce
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Snad jeden z nejznámějších postojů 
Ježíše, a to i v nekřesťanské společ-
nosti, je jeho postoj k zákoníkům. 

Ale je také pravda, že je jedním z často zneužitých 
postojů a to těmi, kdo nechtějí žádný zákon či pra-
vidla dodržovat. Zároveň vyhraněné Ježíšovo prohlá-
šení, že „nepřišel zákon zrušit, ale naplnit“, je posta-
veno proti zákonu, jako kdyby zákon a láska šly v Boží 
mysli proti sobě. O co ale opravdu jde?

Marek 7,5 – Farizeové a zákoníci se ho zeptali: 
„Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí 
znesvěcujícíma rukama?“ Řekl jim: „Dobře proroko-
val Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: `Tento lid ctí 
mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je 
zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen 
příkazy lidskými´ Opustili jste přikázání Boží a držíte se 
lidské tradice.“ A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží 
přikázání, abyste zachovali svou tradici!“

Principiálně se dá nazvat kořenem zákonictví plnění 
zákona, protože se to tak musí a je to tak napsané. 
Vlastně jde o skrytý či přiznaný strach. A když se 
dokonale splní litera předpisu, jsme v suchu. Jsme si 
dokonce jisti i před Bohem, protože mi nemůže nic 
vyčítat. Tohle je bohužel i přístup současné společ-
nosti, ne jen historický, biblický či obecně nábožen-
ský problém bez ohledu na denominace. Zůstaňme, 
ale u toho biblického, který nakonec každý zákon 
lidský chápe jako odvozený od Božího, a pokud to 
tak není, je nesmyslem.

Chováme se bohužel často jakoby nezáleželo 
na tom, jestli je výsledek zákona dobro či zlo, ale 
hlavně, že jsme zákonní a nikdo na nás nemůže. 
To je ale totální zhroucení smyslu a obsahu zákona, 
který měl hájit pravdu, spravedlnost, dobro, život 
a na konec svobodu k lásce. Ve fi nále je zákon pro 
zákon a již není zákon služebníkem pravdy a spra-
vedlnosti natož Boha všemohoucího. Zákon slou-
žící zákonu místo služby dobru milujícího Boha je 
paskvil, je to tragiparodie.

Bůh když dal zákon jako „služebníka“ Božího krá-
lovství, aby člověk mohl být a žít jako sláva svého 
stvořitele a byl pastýřem stvoření, dal ho jako vycho-
vatele k lásce. Zákon jako „služebník Hospodinův“ 
měl být „služebníkem“, aby ani zákon ani „člověk 
služebník“ nebyl pokroucen. Ale zvrhne-li se zákon 

do zákonictví, stává se „služebník života“ „služeb-
níkem smrti“.

Ježíšův příchod přináší návrat k lásce, tedy 
k plnění zákona na základě lásky a pro lásku. Proto 
nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Smysl má totiž 
v lásce, kdy slouží životu.

Máme jako křesťané, ale ne jenom křesťané, před 
sebou dva naprosto protichůdné postoje, které, když 
se řádně postaví proti sobě, jsou oba totálně scestné 
až šílené. Jeden je oním zákonictvím a druhý v reakci 
na to: „Pravidla nejsou třeba a zákon je nesmysl, stačí 
milovat.“ A tak se jakákoli společnost či společenství 
církve stávají chaotické, dekadentní a já nevím co ještě.

Ježíšovo evangelium lásky je naplněním zákona 
a tedy řešením života. Láska má svá pravidla. Jsou to 
pravidla Ducha, protože láska rozpoznává v Duchu 
svatém cesty Boží, které vedou k životu. Přál bych 
nám tedy do nového roku moudrost Ducha, aby-
chom nebyli ani zákoničtí ani anarchističtí. Ale ať náš 
život obsadí radostná spontánní LÁSKA, která nezná 
hranice, ale zná a respektuje s „Boží moudrostí“ 
zákonitosti v celém stvoření, jak byly od počátku 
stanoveny. P. Michael

N A  S L O V Í Č K O . . .

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
na prahu nového roku 2018 vám děkujeme 
za přízeň, kterou jste Fchodovinám v tomto 
roce věnovali. Za redakci vám přejeme hoj-
nost Božího požehnání pro každý den. Při 
nedávné návštěvě otce biskupa Karla Herbsta 
jsme od něho slyšeli slova o tom, že nikoho 
z nás nezabije každý den hned ráno Ježíši říct, 
že ho máme rádi a že s ním chceme žít tento 
den. Každý z nás jistě rád slyší a vidí, že ho má 
někdo rád, kéž se i nám v tomto roce daří Ježíši 
naši lásku prokazovat. Odpouštějme si, co kdo 
proti komu máme, předcházejme se v projevo-
vání laskavosti a v modlitbách jedni za druhé. 
Kéž naplníme i naši povinnost modliteb za ty, 
co nám vládnou, a i lásky k nepřátelům. Hodně 
sil od Pána a důvěry v Jeho zájem o každou věc 
v našem životě vám přeje redakce.

Zákonictví nebo láska? Vyber si!
anebo spíš: buïme poslušní lásce!
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Průměrný člověk dnes žije 25 550 dní. Tolik dní 
nás čeká, pokud jsme průměrní lidé. A teď máme 

každý z nás před sebou krátký úsek z tohoto prů-
měrného souhrnu. Jaký bude, co přinese, kam nás 
posune nebo přibrzdí? Jistě otázky, které prochá-
zejí naší myslí. Možná, že další otázky také zahlcují 
naše uvažování. Tak jak nám to předkládá Písmo 
sv. – kniha Kazatel, 1. kap.: „Jaký užitek má člo-
věk ve všem svém snažení, z toho, jak se pod 
sluncem snaží? Pokolení přichází a pokolení 
odchází a země zůstává ne věky. A vychází 
slunce a zachází slunce, prahne po místu, 
z něhož opět vychází.“ (Odchodem jednoho 
pokolení neodchází člověk jako takový. Také slunce 
zachází, ale přesto tím nemizí, nýbrž znovu ve sta-
novený čas vychází). Vítr směřuje k jihu, otáčí se 
k severu, točí se, točí se a vrací se vítr na místo, 
odkud se vydal. Všechny řeky plynou do moře 
a moře se jimi nenaplní, na místo, odkud řeky 
vycházejí, tam se vracejí, aby se vydaly znovu 
na cestu. Všechny ty věci (události, slova) jsou 
unavující, nikdo není schopen promluvit, nena-
sytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. 
(Člověk není ani schopen všechno vnímat konkrét-
ními smysly. Oči nejsou schopny plně zpracovat to, 
co vidí, stejně jako uši, co slyší. Lidské vjemy jsou 
limitovány, nelze plně vidět, ani plně slyšet). Co 
bylo, bude se dít znovu, pod sluncem není nic 
nového. Existuje událost, věc, o které by se 
dalo povědět: Pohleď, je to nové? Již to bylo 
v časech, dobách, které byly před námi…

My víme, že všechno je pomíjející, že jen láska 
má věčné trvání. Bůh je ta Absolutní láska. Bůh 
tvoří všechno dobře a v pravý čas, člověk „v potu 
tváře“ a jen dočasně.

A k této lásce, k tomuto Bohu nás přivádí a vede 
Ježíš, Syn Boží, dobrý pastýř. „Já jsem dveře, já 
jsem pastýř“ říká Ježíš těm slepým farizeům, kteří 
si nárokují být vůdci lidu. Obrací se na ně, aby osví-
til jejich slepotu, a tak jim ukázal ošklivost toho, 
oč sami usilují a k čemu vedou druhé. Prohlašuje 
o sobě, že je dveřmi, kterými se vchází do života, 
že je pastýř, dokonce dobrý pastýř. On je Syn Boží, 
který přišel, aby vyvedl bratry a sestry ven z temnot 
a ze smrti. Farizeové, kteří stojí před ním, jsou falešní 
pastýři, kteří utiskují a zneužívají stádo svých věří-
cích a pronásledují ty, kdo unikli z jejich dohledu.

Nám se dnes nelíbí obraz „člověka – ovečky“, která 
by měla následovat pastýře. Na rozdíl od zvířete, které 
se řídí instinktem, je člověk svobodný. Zvláště v dnešní 
době si často myslí, že má svobodu, že si může dělat, 
co chce. Plete si často svobodu s anarchií.

Jak často člověk zapomíná, že je ovlivňován rekla-
mou, masmédii, všemi možnými formami faleš-
ných vůdců.

Ježíš se představuje jako Syn Boží, který zná 
Otcovu lásku, lásku, kterou nám chce předat, aby-
chom měli život, aby každý z nás byl dítětem Božím, 
svobodným člověkem. Proto se nabízí jako pastýř 
dobrý. Když následujeme Ježíše, stáváme se tím, čím 
jsme: syny a dcerami Otce a bratry a sestrami mezi 
sebou. Jen tak unikáme temnotám a přicházíme 
na světlo pravdy, které nám dává svobodu. Potom 
jistě přestanou nějaká soupeření a násilí, nabourané 
mezilidské vztahy, nejen v rodinách, ale i ve společ-
nosti. Žalm 23 nám to krásně potvrzuje: 

„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedo-
statek. Dopřává mi odpočívat na travnatých 
nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu 
mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede, 
pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, 
nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi 
Ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují…“.

I v Novém zákoně nás Ježíš upozorňuje (Mt 
18, 12-14): „Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí 
a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devade-
sát devět na horách a nejde hledat tu, která 
zbloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, 
pravím vám, bude se z ní radovat víc, než z těch 
devadesáti devíti, které nezabloudily.“

Jaký je můj vztah k Dobrému pastýři? Nechám se 
vést, následuji Ježíše na své cestě pozemským živo-
tem? Náš vztah k Bohu může být zakalen našimi 
falešnými představami o něm. „Kdo je pro mne Bůh.“ 

Bůh

nás zve

k upřímnému

dialogu
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Milí přátelé, 
máme zde opět nový rok, rok 2018, který bude pro 
naši farnost výjimečný tím, že nás čeká další velké 
výročí, v září společně oslavíme 80 let od posvěcení 
chodovského kostela sv. Františka. 

V komunitním centru nadále probíhá výměna 
střešních hydroizolací, náklady na tuto část terasy 
budou činit 600 000 Kč. Polovina této částky bude 
pokryta příspěvkem ze Svépomocného fondu 
Arcibiskupství pražského, druhou polovinu uhradí 
naše farnost ze svých prostředků. Momentálně stále 
vysušujeme „dětskou klubovnu“ a sklad, které si po 
posledním zatečení vyžádají rekonstrukci sádrokar-
tonových podhledů. Důležité ale je, že do těchto 
místností již defi nitivně neteče. 

Z krásných a již pozitivních zpráv z KCMT bych 
ráda zmínila interaktivní program nazv aný „Proč křes-
ťané slaví Vánoce?“, který opět naše farnost nabídla 
dětem 3. tříd jihoměstských základních škol. Vedení 
těchto programů, které vycházejí z pedagogiky Franze 
Ketta, se ujalo několik ochotných duší z naší farnosti 
(paní Lucie Chlupová, Lýdie Murínová, Jana Friedová, 
Ludmila Marková, Tereza Plačková a Vlasta Hamalová), 
kterým bych za to chtěla velmi poděkovat. O tento typ 
programů je mezi školami takový zájem, že se nám už 
nedostává osob, které by programy vedly. Pokud by 
vás tato činnost zajímala a lákala, ozvěte se, prosím, 
v kanceláři. Další programy nabídneme již v březnu, 
bude to verze „Proč křesťané slaví Velikonoce“. 

   V prosinci bylo v KCMT tradičně velmi rušno. 
Vedle všech farních programů jsme základním školám 
nabídli dvě úžasná představení „Cesta do Betléma“ 
v podání Víti Marčíka, dále jsme sál pronajali 

několika základním a základním uměleckým ško-
lám pro vánoční koncerty a besídky, konaly se u nás 
tři Mikulášské besídky, ale např. také školení komisí 
pro prezidentské volby. Novinkou byl pronájem sálu 
KCMT městské části Praha 11 pro mimořádné zase-
dání zastupitelstva. Netradiční byl v průběhu něko-
lika posledních měsíců také pronájem sálu společ-
nosti Musical Production, která u nás v dopoledních 
hodinách nastudovala muzikál Romeo a Julie, který 
můžete zhlédnout v divadle Hybernia. 

Tento měsíc nás čekají dvě radostné společen-
ské akce – farní ples a Masopust s tradičním prů-
vodem masek a s představením klauna Roberta, 
na které vás srdečně zveme. Hned druhý týden 
v lednu budou také otevřeny nové taneční kurzy 
pro dospělé v sále KCMT, více informací najdete 
na webu Taneční školy Astra (www.astra-praha.cz).

Přeji vám, vašim rodinám i blízkým požehnaný 
a pokojný nový rok, plný radosti a vědomého pro-
žívání toho, že jsme u Hospodina v těch nejlepších 
rukou. Karina Juráková

ZPRÁVY
z KCMT

Často mluvíme o Boží lásce. O tom, že nás Bůh miluje 
více než kdokoliv na tomto světě. Opravdu tomu tak 
věřím? Nebo je pro mne Bůh sice plnost lásky, ale 
přesto zároveň policista, účetní a soudce, který jed-
nou sečte všechny mé viny a odsoudí mne ke spra-
vedlivému trestu? Opravdu Boha miluji, anebo je můj 
život veden spíše strachem z Boha a z toho, že pře-
kročím některé z jeho nařízení? Bůh nás zve k upřím-
nému dialogu, chce slyšet o všem, co se ve mně děje, 
co prožívám, co trápí mou duši. Samozřejmě, že On 

sám to ví lépe než já. Ale On chce náš vztah, naši 
komunikaci. On nechce, abychom žili ve strachu. On 
chce naši důvěru. Bůh tě chce doprovázet a pomá-
hat ti ve všech situacích, do kterých se dostaneš. To 
je přece úžasné a optimistické nejen pro ten letošní 
kalendářní rok, ale i pro roky následující, pro všechny 
dny našeho pozemského života.

Přeji vám i sobě hodně zdraví, silnou a pevnou 
víru, život Bohu milý. Váš jáhen Pavel Urban

„Máme moc být v ráji
s Bohem již nyní, být
šťastní s Ním i v této
chvíli, jestli milujeme
jako On miluje, jestli
pomáháme jako On
pomáhá, jestli dáváme
jako On dává, jestli
sloužíme, jako On slouží.“

■  6. ledna 1971 udělil papež Pavel VI.
Matce Tereze mírovou cenu papeže Jana XXIII.
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Toulat se nemusíme jen mezi řádky Bible. 
Zkusme zavřít oči, zaposlouchat se do vánoč-
ních koled a představit si, jak by to asi vypa-
dalo, kdyby se Ježíšek nenarodil v Betlémě, ale 
u nás v Čechách. Honza Zi

Je tichá noc. Půlnoc již odbila, v spánku svém
 dýchá zem, jen sníh a mráz je vůkol. A přece to

     není obyčejná noc. Pastýři stád si na chvíli zdřímli, 
ale něco je vzbudilo.

Zvláštní hvězda svítí nad Betlémem, a kde se vzali, 
tu se vzali v tuto půlnoční hodinu andělé a začali 
zpívat glóóriááá, protože Nebes Pán naplnil sliby 
své zajisté. Z matičky přečisté tu v koutečku nejniž-
ším vykvetl z růže kvítek, Ježíšek, slavné Boží pacho-
látko, Syn Boží a syn člověka, Pán nejvyšší.

A tak není divu, že všichni na cestu spěšně se dali 
a malí i velcí jdou spolu do Betléma.

Jako první na cestu vyrazil vůl, musí přece Ježíška 
trochu zahřát svým dechem, aby toho na oslíka 
nebylo moc po tak dlouhé cestě. Navzdory sychra-
vému počasí ptáčkové libým hlasem zpívají a žežu-
lička s křepeličkou se dokonce kvůli tomu vrátily 
z teplých krajin.

Chasa naša běží ze salaša a shání štědrovničky, 
jabka, hrušky i troníčky, aby měla pro Ježíška. 
A kdo nic nemají? Ti alespoň zazpívají, však už 
s panem řídícím nacvičují od října. Kuba profoukl 
dudy, Janek vyleštil píšťalku a Mikeš si koupil nové 

struny na housličky. Chystá se i Ondráš s bubínkem 
a Matouš s trubkou. Ti sice v koledě nejsou, ale 
přece kvůli tomu nezůstanou doma. Jen Kuba zase 
brblá, že ta basa je moc těžká. No, nedivme se mu, 
vždyť ji takto nosí do Betléma již několik staletí. Ale 
nebojte se, ani letos chybět nebude, pořídil si totiž 
bytelný vozík. A protože je v něm místa dost, naloží 
tam i dvě kožičky, pořádnou konev mléka a malého 
veselého beránka, který by tu cestu sám asi neušel. 

Už z dálky vidíme, jak světlem září jeskyně, kde 
v jeslích dřímá nemluvňátko zavinuté do plenčiček. 
A slyšíme Marii, jak Ježíškovi zpívá o liliích a fial-
kách, o slavících a labutích, o harfách a loutnách. 
Poklekáme k jeslím, odevzdáváme svoje dary a děku-
jeme, že ač hříšníci, můžeme se tu u svaté rodiny 
hřát. Je nás tu opravdu hodně, spolu s námi i křes-
ťané, pastůškové, tři králové a vůbec všechny náro-
dové. „Vítej, Božské dítě, rozkošné děťátko, synu 
Panny čisté, nebeský Králi. Pohlédni na nás a přijmi 
od nás tyto dary. Sešli nám své požehnání a uděl nám 
z nebe síly, abychom Ti vždy věrni byli.“

Jenže už je pozdě. „Umlkněte andělové!“ přika-
zuje Maria, „Ježíšek v jeslích už spinká a já bych si 
také ráda zdřímla.“ Josef nás laskavě, ale nekom-
promisně vyprovází před jeskyni: „Moc vám děku-
jeme, budeme na vás myslet, ale teď už běžte domů. 
A pokud pro nás chcete něco udělat, tak tu zprávu 
povězte na cestě každému a tyhle noviny z betlém-
ské krajiny rozneste do všech koutů světa.

České Vánoce

Kresba: Josef
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zprávičky
 z Farní charity

V kanceláři zazvonil telefon a sociální pracov-
ník vytřeštil oči na číslo, které se zobrazilo 

na monitoru, předvolba začínala +61. Ani jeden 
z nás nevěděl, z kterého konce světa hovor při-
chází. Kolega zvedl sluchátko, a k našemu údivu 
se z něj ozvala plynná čeština. Volala k nám 
dáma, která odešla za komunismu z naší repub-
liky a osud ji zavál až na opačný konec světa 
do Austrálie. Rodiče zůstali v Praze 
sami, všichni příbuzní se rozutekli po 
světě nebo zemřeli. Tatínek té paní 
také nedávno zemřel a maminka 
to velice těžce nese. Trpí středním 
stupněm senilní demence, nedávno 
upadla na ulici a skončila v nemocnici. 
Absolvovala běžnou anabázi seniorů 
se zlomeninou nohy, nejdříve chirurgie, 
potom LDN, nakonec naštěstí pobyt na rehabili-
taci. Nyní se stav stabilizoval a paní Bětka je při-
pravena na propuštění do domácí péče. Dcera by 
byla ráda, abychom se o ní postarali. Ona sama 
momentálně nemůže z Austrálie odletět. Byla 
v Čechách nedávno na pohřbu otce a nemůže 
znovu opustit rodinu a zaměstnání. Dala nám 
kontakt na sociální pracovnici na rehabilitačním 
oddělení, abychom se s ní domluvili.

Kolega tedy telefonoval do nemocnice, kde se 
dozvěděl překvapující informaci, paní Bětka byla 
propuštěna už před pěti dny. Spolu s vrchní sest-
rou nasedli do auta a jeli na Lhotku, aby budoucí 
klient  ku navštívili a zjistili, co potřebuje. Paní Bětka 
je radostně uvítala a ochotně souhlasila s nabí-
zenou péčí. Sestřičky budou převazovat dekubit 
a dohlížet na užívání léků, pečovatelky nakupovat, 
pomáhat s přípravou jídla a úklidem. Vrchní sestra 
volala praktické lékařce, aby s ní péči domluvila. 
Lékařka s návrhem na průběh péče souhlasila a slí-
bila, že všechny papíry podepíše. Hned druhý den 
jely na návštěvu ke klientce sestřička s pečovatel-
kou. V bytě se potkaly se zdravotní sestrou z jiné 
agentury, péči na prvních čtrnáct dní po propuštění 
předepsali v nemocnici. Praktická lékařka o tom, že 

k pacientce někdo chodí, nevěděla, a v nemocnici 
nás na to neupozornili. Sestra tam jela zbytečně, 
tak odjela za dalšími klienty. Pečovatelka odešla 
na nákup a nechala cizí sestru dokončit převaz.

Paní Bětka je věřící katolička. Velmi ji rozzlobilo, 
že naše sestřička musela odejít, protože ona chce 
rozhodně Charitu. Takže začal telefonický šrumec. 
Naše vrchní sestra se snažila zjistit, do kdy má ta 
druhá agentura potvrzenou péči, a která fi rma 
tam vlastně chodí. Praktická lékařka se dožado-
vala propouštěcí zprávy z nemocnice a informací. 
Klientka chtěla Charitu, ale jinak byla ze situ-
ace značně zmatená. A všem nám život zpestřo-

valy sáhodlouhé telefonáty z Austrálie 
od dcery, která sice nic nevěděla, ale 
o všem by ráda rozhodovala. 

Naše pečovatelky nakonec vypát-
raly, která agentura k paní Bětce chodí, 
a vedoucí sestry se dohodly, že péči 
převezmeme. Také jsme našli pro-
pouštěcí zprávu a odnesli ji k praktické 
lékařce, která nám vyplnila potřebné 

dokumenty. Naše zdravotní sestry mohly konečně 
s péčí začít a sladit péči s návštěvami pečovate-
lek tak, aby vše bylo optimální.

Při první návštěvě sestřička kontrolovala, jak 
paní Bětka užívá léky. Našla dva dávkovače, v kaž-
dém byly připravené jiné léky. Zeptala se klientky, 
které léky užívá, a proč má v každém dávko-
vači něco jiného? Ta ji odpověděla bez zaváhání. 
V jednom dávkovači má léky podle předpisu pana 
doktora Novotného, v tom druhém podle doporu-
čení paní doktorky Přecechtělové. Nechce se ani 
jednoho z lékařů dotknout, proto bere léky pra-
videlně, jeden týden podle rozhodnutí jednoho 
doktora a další podle druhého.

Sestřička nám to po návratu do kanceláře se 
smíchem vyprávěla. Ptali jsme se jí, jaké léky nako-
nec pacientce připravila. Ani sestřička nezaváhala 
a povídá: „No přeci podle třetího doktora. Vzala 
jsem propouštěcí zprávu z nemocnice a připra-
vila léky podle doporučení ošetřujícího lékaře. 
Ale buďte v klidu, ona stejně nebere nic – oba ty 
dávkovače byly totiž plné. Musíme na to dohléd-
nout, jinak to zase špatně dopadne.“ 

Přeji Vám pokojný začátek roku 2018 a nám 
všem, aby byl požehn aný. Eva Černá
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Deset párů si osmkrát vyrazilo na rande do far-
ního sálu u Františka, který se díky našemu orga-

nizačnímu týmu proměnil v útulnou restauraci. Na 
stole nechyběla svíčka ani kytička, talíře byly sladěné 
s ubrousky i ubrusem, karafa s vodou a citronem 
a nabídka teplých i studených nápojů, dobrého vína 
a piva byla samozřejmostí.

Vždy se začínalo večeří. Po celodenním shonu 
přišla dobrá krmě vhod, kromě toho se tělo nala-
dilo do pohody a hned se s partnerem povídalo líp. 

Následovala přednáška proložená DVD s povídá-
ním párů o řešení problémů, několik menších cvi-
čení z příručky a potom velká pauza na kávu a dor-
tík, během které ovšem páry probraly nejdelší cvi-
čení a pak o něm diskutovaly.

Každý večer byl zaměřen na určité téma. Od řešení 
konfl iktů, přes komunikaci až po pět jazyků lásky.

Na poslední osmý večer si někteří manželé pozvali 
i své přátele, aby s nimi povečeřeli, popovídali a uká-
zali jim Manželské večery.

Zde je zhodnocení večerů od několika párů:
■ Přihlásili jsme se až na poslední chvíli, víkend 
před prvním setkáním. Oba jsme cítili, že v našem 
vztahu potřebujeme povzbuzení. Neměli jsme 
žádná zvláštní očekávání. Byli jsme zvědaví, o co 
v manželských večerech půjde. Bylo tu hodně pod-
nětných témat. Každé z nich bylo zajímavé. Asi nej-
více vzpomínáme na téma „Rodiče a rodiče part-
nera“ o vlivu rodiny na náš život. Povídali jsme si 

o vztazích v našich původních rodinách, o našich 
rodičích a sourozencích, o komunikaci s nimi. 
Uvědomili jsme si, kolik toho máme v našich rodi-
nách  společného. Z manželských večerů jsme si 
odnesli poznání, jak důležité je udělat si jednou 
za týden čas a jít spolu na rande. Udělat si čas 
pro partnera. Naučit se dávat najevo svou lásku 
a umět lásku přijímat. A to je asi smysl manžel-
ských večerů. Děkujeme .

■ Bylo velmi přínosné si  každé pondělí spolu vyjít 
– jen my dva. Bylo velmi příjemné si uvědomit, že 
po 18 letech manželství se nám na tom druhém 
pořád dost věcí líbí. Dostali jsme skvělé návody, např. 
jak řešit konfl ikty, jak spolu efektivně komuniko-
vat atd. Líbily se nám videoprojekce, kde se člověk 
mohl něco dozvědět o zkušenostech jiných manželů. 
Líbilo se nám, že byly zařazeny, někdy i dost vtipné 
videoprojekce, při kterých jsme někdy doslova bre-
čeli smíchy – člověk v tom občas poznal sám sebe . 
Moderátoři i ti, co obsluhovali, byli úžas ní. Prostě 
Manželské večery stoprocentně doporučujeme, jsou 
pro vztah velmi osvěžující!

Nálada byla po celé dva měsíce fantastická. 
Účastníci vzorně plnili cvičení, diskutovali o prob-
lémech, užívali si společně strávený čas. A na něm 
stojí každé dobré manželství. Jak ho naplánovat, 
vám rádi poradíme na podzim na dalším běhu 
Manželských večerů. Petra a Láďa Staňkovi

Manželské
  veèery ... a jaké byly? Jedním slovem: skvělé!
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CO BYLO ......... A CO BUDE?
Mikulášská nadílka v KCMT

„Radujte se v Pánu vždycky;
 znovu říkám: Radujte se!“ (Flp 4, 4)

Další ročník Mikulášské nadílky máme za sebou. 
Opět jsme zachovali osvědčené prvky z předchozích 
let i jsme se pustili do inovativních pokusů. Něco se 
podařilo, něco je třeba dopilovat. Celkově ale pano-
vala přívětivá atmosféra, za což patří OBROVSKÉ 
DÍKY všem ochotným jedincům, kteří věnovali svůj 
čas této velké akci. Myslím i na ty dobrodince, kteří 
se sice nemohli dostavit přímo v den D, ale svědo-
mitě pomáhali s přípravami předem, a to nemluvím 
jen o balení dárkových balíčků… Je mnoho detailů, 
které je třeba dobře promyslet a zařídit tak, aby se 
příchozím u nás líbilo, odcházeli s úsměvem na tváři 
a měli chuť se zase někdy vrátit. Letos se do pří-
prav a průběhu nadílky zapojilo přes 80 dobrovol-
níků, díky nimž mohla akce proběhnout v poklid-
ném duchu. Těším se na spolupráci zase za rok!

Na závěr bych se ráda podělila o jednu zpětnou 
vazbu. Tato se týká „brány nebeské“, což je vstup 
na pódium vytvořený vždy jen pro tuto akci. Na 
pódiu, které by mělo symbolizovat neb e, čeká na 
děti celá družina andělů i samotný Mikuláš. Děti 
vstupují jednotlivě, bez rodičů. Brigita, v roli anděla, 
který na pódium dětem pomáhá, nám vzkazuje 
toto poselství:
„...dospěla jsem k teorii nebeské brány...
...některé děti tam šly s radostí a samy...
...některé se trochu bály, ale pak se osmělily a šly...
...některé pobídly maminky, případně jim pomohly...
...některé tam dostrkaly...
ale konec konců se tam všechny děti dostaly... jen ty 
ne, které se moc vzpouzely... a bylo to líto mamin-
kám i andělům... :(
...není to tak trochu i s námi?...někteří jdeme za 
Pánem sami a s radostí, někteří s pomocí... nedo-
stanou se tam asi jen ti, kteří se vzpouzejí... proti 
své vůli tam nikdo nepřijde...“

Díky všem za pomoc a radujte se! Anička

Výprava do Brd
Na konci listopadu vyrazily mladší skautky do 

Brd. Protože jsou zoceleny skautským životem, ani 
drsné listopadové počasí je nezastavilo, aby seděly 
v teple za pecí.

z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY Z ČINNOSTI ODDÍLU PRO HOLKY
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Schůzka mladších skautek

Dne 6.12. jsme se jako obvykle setkaly před kos-
telem. Daly jsme si pokřik a šly za kostel. Tam jsme 
si zahrály „Oheň, voda, vítr“. Pak jsme šly do klu-
bovny a rozdělily se na dvě skupiny. Vedoucí nám 
řekly fi lm a my jsme měly na něj udělat štronzo. 
Pak jsme se rozdělily do tří skupin a každá skupina 
dostala knížku (stromy, rostliny nebo zvířata). Každá 
skupina v knížce hledala 3 názvy (květin atd.), které 
rostou (žijou) v prosinci. Ty názvy jsme zašifrovaly 
a i s knížkou daly další skupince. Ta ten název rozluš-
tila, našla v knížce a něco o tom napsala. Pak jsme 
si jako vždy zahrály „Sardel“. Daly jsme si pokřik 
a rozloučily se. Bylo to super! Zapsala Šťovík

 
Kterak se Sněhová vločka
s VOSou potkala

Členové dívčího skautského oddílu Sněhová 
vločka i všestranného oddílu pro kluky VOSA si krom 
svých oddílových aktivit našli v adventě a o Vánocích 
čas i na pomoc ve farnosti. Jako pomocníci se účast-
nili jak Mikulášské nadílky v KCMT, tak i dalších far-
ních událostí.

Věděli jste, že v házení vlaštovek jsou soutěže 
napříč světem a měří se nejen délka doby letu, 
ale i vzdálenost? My jsme si ve VOSe taky tako-
vou malou soutěž udělali. Kluci vyrobili zajímavé 
kousky ať už svými leteckými vlastnostmi, tak kon-
strukcí. A jen u bílých papírů rozhodně nezůstalo. 
Kluci si svoje díla i náležitě „vytunili“ barvami, či 

jinými doplňky. A to by bylo, abychom to ihned 
nevyzkoušeli! Na nejvýkonnější konstruktéry čekala 
sladká odměna, ale i ostatním konstruktérům byla 
dopřána drobná odměna. A jak se jim to líbilo? 
Posuďte sami z fotky sami.

Lyžařský / SNB výcvik o jarních 
prázdninách 4. 2. až 11. 2. 2018

Telefonický rozhovor Černošice – lanovka Neklid
V neděli ráno mě vzbudil telefon, ve kterém 

bylo slyšet hlavně vichr a trochu hlavního vedou-
cího Honzu. Hlásil se z lanovky na krušnohorském 
Neklidu, kde poslední víkend před Vánoci probí-
hala odborná příprava instruktorů lyžování. „Máme 
plno“, hlásil. „Ale přijímáme náhradníky“, dodal pro 
potěchu těch, kdo by snad ještě zatoužili po jarních 
prázdninách v srdci Krkonoš. Účast už prý přislíbila 
i Majda se Zuzkou, které nabídli pomoc s organi-
zací osvědčeného večerního programu.

ze života vOSy
VŠESTRANNÝ ODDÍL PRO KLUKY

co bude?

KONTAKTY NA VEDOUCÍ AKTIVIT
•  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
vosa.kcmt@gmail.com (tel.: 775 005 096)

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

•  Mikulášská nadílka
Anička Procházková
apro@seznam.cz, tel.: 608 504 097
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Milé dobrovolnické dušičky, milí farníci,
další rok je už skoro tady. Trpělivě čeká na to, až při-
jde jeho čas. Mnozí z nás ho vyhlížíme s nadějí nebo 
i obavou, co asi přinese. Ale svěřme všechnu svou 
starost i radost Pánovi, protože jemu na nás záleží. 
A to na každém jednom z nás. 

K vánoční době patří i „Česká mše vánoční“ 
Jana Jakuba Ryby. Letos bude u nás v KCMT až 
14. 1. Ráda bych vás touto cestou pozvala a záro-
veň poprosila kuchařinky, zda by mohly něco málo 
upéct nebo připravit nějakou pomazánku na veku 
jako občerstvení pro hudebníky, kteří budou ještě 
během odpoledne před koncertem zkoušet. 

V neděli 21. ledna od 16.00 jsou všichni, kdo se 
v roce 2017 dobrovolnicky zapojovali do pomoci 
zváni na DOBRÝ odpoledne, které je takovým 

malým poděkováním. Bez vaší pomoci by mnoho 
nebylo uděláno. A jsme rádi, že i vám leží na srdci 
(ale i v rukách a nohách) naše farnost. 

Leden bude letos předznamenán masopustem, 
a to se vším, co k tomu patří. Nenechejte si proto ujít 
Farní ples (společenský večer) a to 26. ledna 2018 
od 20.00 v sále Komunitního centra. Vstupenky 
můžete zakoupit v knižním obchůdku nebo kan-
celáři KCMT. Uvítáme také pomoc s přípravou sálu 
a následným úklidem. Můžete se hlásit u paní Marie 
Macounové (macoun_praha4@quick.cz). Součástí 
plesu bude také tombola. Příspěvky do tomboly 
můžete nosit do kanceláře KCMT.

MASOPUSTNÍ VESELÍ bude pokračovat hned 
v sobotu 27. ledna odpoledne. Nebude chybět prů-
vod masek od metra Opatov a u nás v KCMT a jeho 
okolí bude připravený program pro rodiny. MOC 
PROSÍM o pomoc s přípravou této akce (příprava 
sálu, příprava soutěží pro děti, občerstvení, úklid, 
šatna, příjem lidí, výdej odměn, plackování). Slyší 

dobrovolníci,
dobrovolnice,

 dobrovolníèata

D O B R O V O L N Í C I  /  N A B Í D K A  K N I H
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■  Evangelium na každý den 2018
Vydaly Paulínky, Kč 99,-

Knížka kapesního formátu  chce být každodenním 
průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evan-
gelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek pří-
slušného dne je doprovázen krátkým komentářem. 
Autorem komentářů na rok 2018 je papež František!
Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí 
však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace 
o slavnosti svátku či památce daného dne.

■  YOUCAT: Svátost smíření.
Vydala KNA, Kč 99,-

Malá útlá knížečka, která může pomoci vidět zpo-
věď jako akt smíření. Jako příležitost navázat znovu 
spojení s Bohem. 

■  MARAHAJ, Rabindranath R.:
Guru zemřel
podivuhodný skutečný příběh
o hledání pravdy  Vydal KMS, KČ 210,-

Mezi předky Rabindranatha R. Maharaje byla řada 
brahmínských kněží a guru. Také on sám byl vycho-
váván jako jogín. Poutavě líčí hinduistické obřady 
i barvy a vůně místních obyčejů.
Na tomto pozadí probíhá jeho zápas, zda dát před-
nost hinduismu, nebo Kristu. V době, kdy je mnoho 
lidí v naší kulturní sféře fascinováno východní mysti-
kou a fi lozofi í, přináší Maharajova zkušenost svěží, 
hluboké podněty.

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

7. O utrpení
Bez našeho utrpení by naše činnost byla pouze 
sociální prací, která by byla velice dobrá a uži-
tečná, ale která by nebyla vázána na Ježíše Krista 
a ani by neměla podíl na vykoupení. Ježíš nám 
chtěl pomoci tím, že přijal náš život, naši osa-
mělost, agónii a smrt. Pouze tím, že se stal jed-
ním z nás, nás vykoupil. Zvolily jsme totéž; celá 
osamělost chudých lidí, nejen jejich materiální, 
nýbrž i duchovní bída, musí být vykoupena 
a my se musíme na tom podílet tím, že se sta-
neme jedněmi z nich, že jim přineseme Boha 
a je samotné Bohu.

8. O radosti
Radost je modlitba. Radost je síla. Radost je sítí 
lásky, do níž můžeme chytit duše. Bůh miluje 
radostného dárce. Ta z nás dává nejvíce, která 
dává s láskou. Nejlepší cestou, jak ukazovat 
naši vděčnost Bohu a lidem, je přijímat všechno 
s radostí. Srdce, jež je zapálené láskou, nutně 
v sobě vytváří prostor pro radost. Nechť vás 
nikdy nic nenaplní takovým smutkem, pro nějž 
byste zapomněly na radost z Kristova vzkříšení.
Všechny toužíme po nebi, kde je Bůh, ale máme 
v moci uchvátit nebe již tady a žít v něm: být 
šťastné již v tomto okamžiku s Ním. Ale být 
šťastné s Ním – již nyní – znamená:
– milovat, jako On miluje,
– pomáhat, jako On pomáhá,
– dávat, jako On dává,
– sloužit, jako On slouží,
– zachraňovat, jako On zachraňuje,
– být s Ním denně 24 hodin,
– dotýkat se Ho v Jeho ubohém přestrojení.

Cesta 
  lásky

Matky Terezy

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

někdo tohle moje volání o pomoc? Ozvěte se mi, 
prosím, abychom vše včas domluvili a připravili. 

Uvítám také náměty na výstavy, koncerty a diva-
dla. Jsme rádi, když vás zajímá to, co se u nás děje. 

Ráda bych si aktualizovala databázi dobrovol-
níků. Proto jestli chcete ode mne dostávat pravi-
delně informace o tom, kde je potřeba pomoci, 
e-mailem a dosud je nedostáváte, tak mi napište 
na můj e-mail: hamalova@kcmt.cz a já vás zařa-
dím do seznamu.

 V novém roce přeji všem, abychom byli solí 
a kvasem. Abychom viděli okolo sebe ty, kteří 
potřebují naše povzbuzení, náš úsměv.

Vlasta Hamalová
koordinátorka dobrovolníků a programů 
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PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM

•  Po / 8.00–12.00 / Školička Sluníčko, pravidelný 
program pro děti od 2 let bez účasti rodičů.

•  Út / 9.00–12.00 / Otevřená herna, od 9.20 do 
9.50 Pohybové hrátky pro rodiče s dětmi – 
možno bez přihlášení, od 10.00.

•  St / 9.00–12.00 / Otevřená herna, od 10.00: 
Hrátky s batolátky (do 18 m.) – bez přihlášení.

•  Čt / 9.00–12.00 / Otevřená herna, od10.00: 
Pohybové 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.

V LEDNU NABÍZÍME TUTO BESEDU:

 Po / 15. 1. 18.00–20.00 / První pomoc u mimi-
nek a dětí do tří let: cena: 350 Kč. Přihlášky 
a informace: 607 914 005, apechackova@fi tmami.cz, 
seminář vede zkušená lektorka kurzů první pomoci 
Lucie Poláchová, Dis.

PRAVIDELNÉ ODPOLEDNÍ KURZY:

•  ANGLIČTINA pro děti / v úterý:
14.15–15.00 (10–11 let / 4.–5. třída). 

•  ANGLIČTINA pro děti / ve čtvrtek:
16.10–16.55 (4–6 let), 17.05–17.50 (6–8 let).

•  PILATES / každé pondělí od 12.05 do 12.55. 
Cvičení pro všechny věkové kategorie. Jednorázové 
vstupné 100,- Kč, předplatné 85,- Kč. 

•  NĚMČINA / každou středu od 16.45 do 18.15 
Povídání v němčině s oživením gramatiky, cena 
v předplatném 70,-, jednorázově 90,-

•  ANGLIČTINA pro dospělé / mírně pokro-
čilí: každé pondělí od 18.15 do 19.15, středně 

pokročilí: každé úterý od 17.30 do 
18.30, konverzace: od 18.45 do 19.45. Cena za 
lekci 90,- , jednorázově 100,-

•  MONTESSORI PRACOVNY pro rodiče s dětmi 
od 3 do 6 let / pátek 15.30–16.20 ( 8. 12., 12. 1., 
26. 1.) cena za lekci 120,-

Pokud máte zájem vy nebo vaše děti a chcete  
navštěvovat některý z odpoledních kurzů 
ve 2. pololetí školního roku 2017/2018, neváhejte 
a napište nám na mcdomecek@praha.ymca.cz

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 rodičov-
ství (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 e-mail ppr.por@seznam.cz), zdarma.

•  Čt 11.00–12.00 / Poradna těhotenství a porod 
– MUDr. Hana Belošovičová, PhD. (nutno objed-
nat předem: poradnamcdomecek@seznam.cz), 
zdarma.

•  Na objednání – Výchovné poradenství – 
Mgr. Kateřina Neubauerová, zdarma.

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

MC DOMEČEK  / YMCA PRAHA / LEDEN 2018          www.mc-domecek.cz

Aktuální informace: www.mc-domecek.cz
nebo www.facebook.com/MCDomecek
na tel.: 773 993 985
Přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.cz.

TANEČNÍ ŠKOLA ASTRA PRAHA
otevírá v KCMT nové kurzy tance

 Po 18.30–20.15 mírně pokročilí
 Po 20.15–22.00 více pokročilí
 Út 18.30–20.15 základní kurz
 Út 20.15–22.00 velmi mírně pokročilí.

Zahájení kurzů: 8. 1. a 9. 1. 2018

Přihlášky a informace: www.astra-Praha.cz
Info@astra-Praha.cz • tel.: 729 941 890

OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY

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

1. týden v lednu bude kavárna zavřena
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ŽIVOT FARNOSTI  •  SETKÁNÍ

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

I N F O S E R V I S

■  8. 1. / 16.00 – Mezigenerační vztahy – Beseda 
s Mgr. Danielem Hermanem. Zve vás Sdružení křes-
ťanských seniorů – klubovna KCMT. 

■  11. 1. / 18.00 / ZMT – Deprese z pohledu pacien  ta. 
Beseda s diskuzí. Jak se žije s touto diagnózou? Co 
člověku dává a co bere? Co můžete udělat, pokud 
máte někoho nemocného v rodině či mezi přáteli? 
Hostem je Bc. Ludmila Křivancová. 

■  12. 1. / 18.00 – Vernisáž výstavy – Tváře vysočiny. 
■  14. 1. / 18.00 – Česká mše vánoční J. J. Ryba – 

koncertní provedení smíšených sborů.
■  22. 1. / 10.30 – Venkovní keramika: nádoba na 

bylinky či obal na květník – Keramická dílna (nejen) 

pro seniory. Cena 100,-. Přihlášky: janadomsova@
gmail.com nebo tel. 603 281 864. 

■  26. 1. / 20.00–01.00 – FARNÍ PLES v sále KMCT. 
Vstupenky: knižní obchůdek nebo kancelář KCMT.

■  27. 1. / 14.00–18.00 / „STAROČESKÝ MASOPUST“ 
pro malé i velké s průvodem od metra Opatov. 
Soutěže pro děti, masopustní gulášek a koblížky. 
Na závěr klaunování s Robertem. Bližší info na webu.

■  28. 1. / 16.00 – Keramická dílna pro rodiny: „Ruce 
na kruhu“. Přihlášky: janadomsova@gmail.com nebo 
tel. 603 281 864.

■  Výstava: 10.1.–10. 2. / Tváře vysočiny – obrazy 
z letního plenéru skupiny PLENÉR .

■  8. 1. (pondělí) od 19.30 hod v KCMT – setkání spo-
lečenství Hnutí fokoláre. Slovo života na leden: 
„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“ (Ex 15,6). 
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 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 mateř-
ské dovolené se koná ve středu dopoledne od 
9.30 do 11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františka 
z Assisi. V lednu se sejdeme 3., 10., 17., 24. a 31. 1. 
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.

 8.  1.  Jakub Petr Urbančík,
Alžběta Marie Lahodová

 28. 1.  Alžběta Marie 
Hrabánková

 12. 2.  Elena Gjokaj,
Francesko Gjokaj

 26. 2. Sebastian Grick

 11. 3. Štěfan Petr Simík
 18. 3.  Jaromír Alexandr Musil, 

Karolína Linda Musilová
 15. 4.  Hana Zdislava Pařízková, 

Lenka Marie Magdalena 
Olšanská, Kateřina 
Hana Pio Mannová, 
Jana Elizabet Rafael 
Červinková, Vojtěch 
Šimon Petr Mykiska

 14. 5.  Karolína Marie 
Baláčková, Marie 
Magdalena Baláčková, 
Marek Filip Jaroš, Jonáš 
Libor Mikuláš Vala

 23. 4.  Kryštof Roman Maršík, 
Daniel Matějičko

 29. 4.  Anežka Kateřina 
Horálková

 30. 4.  Mikuláš Antonín Braniš

 4. 6. Jakub Theodor Zítek
 25. 6. Lara Tereza Nemčíková
 9. 7.  Eleonora Marie Blaschke
 16. 7. Adam Lukáš Černý
 13. 8.  Jaromír Jan Tůma, 

Anežka Julie Peroutková
 17. 9.  Berenika Jana

Věra Benešová,
Hana Mannová

 14. 10.  Josef Petr
František Blažke

 22. 10.  Eliška Friedová,
Alex Sebastian Vehovský, 
Vojtěch Jan Baláček

 28. 10. Emily Gerhartová
 18. 11. Liliana Bačovská
 19. 11.  Julie Matysková, Jan 

Ondřej Zikmunda,
Daniel Walový

 26. 12. Filip Jan Ledvinka

Novokřtěnci 2017Novokřtěnci 2017



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. ledna 2018  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  /  L E D 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 jarda.olsansky@kskpraha.org

 Vlasta Hamalová (koordinátorka dobrovolníků) 733 770 847 hamalova@kcmt.cz

 Petr Fried (pracovník pro KCMT)  fried@kcmt.cz

 Charita – Eva Černá (ředitelka)  737 322 569, 242 485 823  kancelar@charitapraha4.cz

 Charita – pečovatelská služba 737 948 638, 272 941 972 socialnisluzby@charitapraha4.cz

 ☎ / mob. e-mail

K O N T A K T Y  /  B O H O S L U Ž B Y

FCHODOVINY

•  Evangelizační úmysl – Náboženské menšiny v Asii
– aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích
mohli svoji víru žít v plné svobodě.

•  Národní úmysl – za odpovědný přístup občanů k prezidentským
volbám v naší zemi.
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