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Betlémské světlo
zářilo na Jižním Městě
(více na str. 6)
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24.12. / Dětská půlnoční mše sv.

24.12. / Půlnoční mše sv.

26.12. / Svátek sv. Štěpána

31. 12. / Svátek sv. Rodiny 6.1. / Svátek křtu Páně
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1 Korintským 11,23 • Já jsem přijal od Pána, co jsem 
vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zra-
zen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest 
mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou pa-
mátku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento 
kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiň-
te, kdykoli budete píti, na mou památku.“
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, 
zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by 
tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, pro-
viní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe 
zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. 
Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí 
a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik 
slabých a nemocných a mnozí umírají.

Nejstarší zpráva o ustanovení eucharistie a záro-
veň zpráva o jejích účincích a dopadu na život člo-
věka. První křesťané opravdu žili ze síly eucharistie 
a byla pro ně zdroj života, uzdravení i zvěstování 
Boží spásy. Ježíšovo vyučování jim bylo svaté a bra-
li ho vážně a on mezi nimi činil své dílo.
Jan 6,53 • Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, 
nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebu-
dete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 
má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť 
mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí 
mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

To je síla. Náš Pán nám dal svoje Tělo a Krev nejen 
jako pokrm, ale i nástroj uzdravení. Tady se mluví 
opravdu o síle eucharistie, o moci Těla a Krve Kris-
tovy tak úzce spojené s tělem Kristovým – s církví.

Rád bych v tomhle nás všechny povzbudil k hod-
nému přijímání, které je v zásadě v rozpoznání, že 
jde o Kristovo Tělo a Krev, a k tomu potřebujeme 
víru, a proto Ducha Božího.

Apoštol je v tomto tvrdý až nemilosrdný ke Korin-
ťanům, neboť je činí odpovědnými za jejich stav a za 
jejich nevíru v přítomnost Krista. A nejde jen o inte-
lektuální vědomí jeho přítomnosti, ale o jeho přítom-

nost, kterou člověk 
zhodnotí svým život-
ním postojem, a tím se 
pro něj stane eucharistie 
zdrojem života.

A je tu třeba zmínit i každé-
ho kdo nemůže přijímat eucharistii, ať už z důvodu 
manželských záležitostí či nedostatečné víry nebo 
tíhy nedořešené vážné viny. Tito nejsou zcela vylou-
čeni, protože jejich účast je velmi silná skrze účast 
na mystickém těle – na společenství církve. A spo-
lečenství má dbát na to, aby při zachování pravdy 
byl takový člověk začleněn a přijat. To je odpověd-
nost těch, kdo mají plnou účast, aby skrze ně byla 
hostina lásky protažena ke každému příchozímu.

 P. Michael

N A  S L O V Í Č K O . . .

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
4. neděli v mezidobí jsme mohli zaslechnout 
ve vstupní modlitbě prosbu o to, abychom 
měli lásku ke všem lidem. Jsem za ta slova 
moc vděčná. Zazněla v den po skončení pre-
zidentských voleb. Pro nás lidi, je někdy těžké 
přijmout skutečnosti života, tak jak se dějí. 
A jsem proto ráda, že jsme vybízeni k lásce ke 
všem lidem. Učme se ji od Pána, který každého 
člověka miluje stejně a po každém touží stejně. 
Kéž i naše srdce je nastavené jako srdce Jeho. 
Díky každodennímu odevzdáníse do Božích 
rukou, každodennímu vyjádření důvěry v Jeho 
pomoc, se i my naučíme ostatní lidi vidět jinak, 
vkládat i je do Božích rukou. Bože, naplňuj 
nás svým Duchem Svatým, kéž vnášíme 
do tohoto světa Tvou lásku, Tvůj pokoj, 
Tvou laskavost, Tvé odpuštění. Katka

a tohle jsi už èetl...? 
Boží slovo je velmi poučné a uvádí leckdy 
do rozpaků i studované a moudré tohoto 
světa, takže znova ta otázka z názvu:
„A tohle jsi už četl...?“
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Jak ten čas letí. Už je tady před námi postní 
doba, čas pokání a vnitřní obnovy. Ježíš chce, 
abychom se odpoutali od pozemských věcí 
a navrátili se k němu, abychom odvrhli hřích, 
který nás oslabuje a umrtvuje, a napili se 
z Pramene života a radosti, abychom uvěřili 
evangeliu.

Návrat k Bohu, opravdové obrácení, předpo-
kládá, aby každý z nás použili všech dostup-

ných prostředků k tomu, abychom žili, jak si Ježíš 
přeje, abychom byli upřímní sami vůči sobě a nesna-
žili se sloužit dvěma pánům, abychom milovali Boha 
celou svou duší. V každé situaci našeho života. Stále. 
V zaměstnání, v rodině, ve škole, v nemocnici, za 
všech okolností. Ježíš touží se s námi setkávat. Touží 
setkat se s naším kajícím srdcem, které si je vědomo 
svých chyb a hříchů a je ochotno je odstranit, dát 
nepříjemné záležitosti do pořádku. Ježíš si přeje naši 
upřímnou lítost nad hříchy, kterých jsme se dopus-
tili. Obrátit se pro nás znamená opět vyhledat Boží 
odpuštění a posilu ve svátosti smíření, začít znovu 
a den ode dne se zdokonalovat ve svém životě. 
Opravdové obrácení se projevuje v našem chování, 

v našem přístupu k životu. Touha polepšit se by měla 
být viditelná v naší práci, u mladých ve studiu, ve 
vztazích v rodině, mezi sousedy, mezi kamarády.

A zjistí-li někdo, že je smutný, že je nějak lids  ky 
opuštěný, měl by se v postní době zamyslet nad 
tím, zda je Kristu dostatečně nablízku. Tuto otázku 
je třeba si klást pokaždé, když postřehneme sklony 
ke špatné náladě, když je naše nitro rozladěné. 
V takové situaci není možné svalovat vinu jen na 
okolí, na společnost, ve které žijeme, tak bychom 
sami sebe klamali, hledali příčinu někde jinde, u dru-
hých lidí. Jak často se vymlouváme, hledáme omluvy 
svého jednání, od problému utíkáme někam jinam. 
A přitom bychom měli raději zkoumat příčiny těch 
našich nedostatků a zranění. Proč tomu tak je? Proč 
nemám radost ze života? Tím vnitřním důvodem je 
skutečnost, že nejsem dostatečně v blízkosti Ježíše 
Krista, který mě vybízí: Obrať se ke mně celým 
srdcem. To je odpověď na naše otázky. Toto je 
doba, aby každý Kristovu výzvu vzal vážně. Jistě 
mnozí z nás máme sklon různá rozhodnutí oddalo-
vat. Ale teď nadešla vhodná chvíle nic neodkládat. 
Vždyť nevíme, co bude za minutu, za hodinu, zítra. 
Možná, že si myslíš, že na tvé nedostatky neexistuje 

Čas proměny
 a naděje...
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Milí přátelé, 
na terase KCMT stále přetrvává stavební ruch. 
V části terasy u vchodu C jsou hydroizolace již 
fi nálně vyměněny, práce se nyní posouvají smě-
rem ke středu terasy. Dvě suterénní klubovny, do 
kterých nám před výměnou masivně zateklo, jsou 
již v plném provozu, bylo nutné zde vyměnit sád-
rokartonové podhledy. Nyní nám zbývá ještě opra-
vit malou skladovací místnost. 

Dobrou zprávou pro naši farnost bude, že 
knihovna v KCMT je již téměř připravena k ote-
vření. Zbývá ještě vytvořit katalog knih na počítači, 
domluvit otevírací dobu a rozdělit si služby kni-
hovníků. Rádi bychom poděkovali paní Markétě 
Čandové za velkou pomoc s rozřazením a uspořá-
dáním knih. Jedna zásadní věc nám však k uvedení 
knihovny do provozu chybí, a to jsou další kni-
hovníci. Pokud byste měli čas a chuť s provozem 
knihovny pomoci, přihlaste se prosím v kanceláři. 

Prosíme všechny dárce, kteří věnovali v minulém 
roce farnosti fi nanční dar, aby si vyzvedli v knižním 
obchůdku potvrzení o daru. Jedná se o potvrzení na 
jiné účely než na nová okna v kostele sv. Františka, 
které dárci dostali už v srpnu. Pokud svoje potvrzení 
nenajdete, je to tím, že jste nám neuvedli svoji adresu. 
V tomto případě si prosím potvrzení vyžádejte v kan-
celáři nebo mailem na adrese kancelar@kcmt.cz.

Z programu bych ráda upozornila na před-
nášky z cyklu Zastavení u Matky Terezy, které vám 

v únoru netradičně nabídneme hned dvě. Naše 
pozvání totiž přijali dva velmi zajímaví hosté, pub-
licista Miloš Doležal, autor několika knih o osudu 
číhošťského faráře P. Josefa Toufara, a také eko-
nom PhDr. Tomáš Sedláček, PhD. 

Manželské páry zveme na netradiční Valentýnský 
večer s večeří a programem u sv. Františka, kterým 
se naše farnost již tradičně zapojuje do Národního 
týdne manželství. Program budou moderovat man-
želé Staňkovi a manželé Plačkovi, kterým za tuto 
službu patří velké díky. 

V sobotu 17. února při příležitosti svátku Panny 
Marie lurdské (Světového dne nemocných) zveme 
nemocné a starší osoby na mši sv. s udělením svá-
tosti nemocných, po které bude následovat krátké 
koncertní vystoupení a malé občerstvení. Tento pro-
gram nabízí naše farnost ve spolupráci s místní Farní 
charitou.

Přeji vám krásné dny maso pustu a požehnaný 
vstup do doby postní. 

Karina Juráková
ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT

lék. Ježíš je ten nejlepší lékař, který ti určitě pomůže, 
i kdyby tvá situace byla lidsky neřešitelná. Ježíšova 
slova zní jasně: Lékaře nepotřebují zdraví, ale 
nemocní. Nepřišel jsem povolat k obrácení 
spravedlivé, ale hříšníky. Ježíš přišel pro všechny 
lidi, neboť všichni jsme nemocní a hříšníci. Nikdo 
není dobrý, jenom jeden: Bůh. Všichni se máme 
utíkat k Božímu milosrdenství a odpuštění, abychom 
měli život a došli spásy. Všichni potřebujeme Ježíše, 
každý den. Kristus je lék na naše neduhy. Kristus je 
lékař, který léčí naše sobectví, když dovolíme, aby 
jeho milost pronikla do hlubin naší duše. Máme 
k němu přicházet jako nemocný k lékaři a s touhou 

po uzdravení po pravdě sdělovat, jak se věci mají. 
Ježíš nás upozornil, že nejhorší nemoc je pokrytec-
tví, ona pýcha, která nás vede k tomu, abychom 
zatajovali své hříchy. U lékaře je nezbytná naprostá 
upřímnost, je třeba odhalit pravdu. I když Ježíš zná 
naše nedostatky, přesto chce slyšet to, čím trpíme. 
Stejně jako lékař, který tak často zná diagnózu i bez 
našeho vysvětlení. Postní doba je nesmírně důležitá 
pro náš život. Je to doba, kterou máme vnímat jako 
čas proměny a naděje. Využijme této doby k prospě-
chu svému i svého okolí, svých nejbližších!

Váš jáhen Pavel Urban

„Mariina velikost
 je v její pokoře“

■  1. února 1965
se Misionářky lásky
stávají společností
podléhající přímo papeži.
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Betlémské světlo zářilo na Jižním Městě
Speciálně vypravený autobus s nápisem Betlémské světlo objížděl dne 23. 12. 2017 po předem 
určené trase Jižní Město – a se zkušeným řidičem P. Michalem, spolu s dobrovolníky, rozvážel 
světlo pokoje a lásky z Betléma všem, kdo hledají naději v poselství Vánoc.
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

ME D I TAČN Í
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

■ To, co se stalo v Káně, je pak obrazem životní 
cesty každého z nás a každého manželství. Začíná 
se s nadšením a radostí. Víno je symbolem vzá-
jemné lásky, jež vede zamilovaný pár k manželství. 
Ale tato radost a láska, jako víno v Káně, se po 
určité době spotřebuje a nedostává se jí. Každý lid-
ský cit, protože je lidský, se časem oslabuje a mění 
ve zvyk, smutek a nudu. Jaká je ochrana před 
tímto ohrožením? Pozvat Ježíše na vlastní svatbu. 
Bude-li On v domě, bude možno se k němu utéci, 
až se začne nedostávat nadšení, fyzické přitažli-
vosti nebo přijdou těžkosti a krize. Ježíš dovede 
z vody zvyku a rutiny postupně udělat nové víno, 
ještě lepší než bylo to první. (Jan Vianneye)
■ Partnerský vztah nesnese „jednosměrný pro-
voz“. Stane-li se druhý pouze objektem mé péče 
a štědrosti, nedám-li mu možnost, aby i on obda-
roval mě, a hlavně aby věděl, že on sám je v mém 
životě darem, ponižuji ho, ubírám mu na jeho lid-
ské důstojnosti. Moje skutky milosrdenství nesmí 
nikdy druhého okrádat o vědomí, že je pro mne 
plnohodnotným partnerem, nikoli jen objektem 
soucitu. (K.Lachmanová)
■ Then the man said, „This at last is bone of my 
bones and fl esh of my fl esh; this one shall be cal-
led Woman, for out of Man this one was taken.“
(Genesis 1,27)
■ Jestliže mě Bůh stvořil s nižší inteligenční schop-
ností, se skromnějším zjevem, se slabším žalud-
kem, s nemocnými plícemi ...  potřeboval mě ve 
svém velikém plánu takového, jaký jsem. Moje 
spokojenost nebude tedy ve vyrovnávání se těm, 
kterým něco závidím, ale v pochopení a uskuteč-
ňování toho Božího záměru, který má právě se 
mnou. (L. Černoch)
■ Bože, který jsi nás jedny s druhými uvedl ve 
společenství tohoto života, dej nám milost, aby-
chom rozuměli, jak velice závisí náš život na píli, 
čestnosti a poctivosti našich spolubližních, aby-
chom mysleli také na jejich potřeby, byli vděčni za 
jejich věrnost a věrni ve své odpovědnosti za ně. 
(Reinhold Niebuhr)

V minulém roce jsme se toulali mezi řádky 
Nového zákona, letos se vydáme na procházku 
Starým zákonem. Ale nejprve se podívejme 
ještě o trochu víc nazpět, ještě před první verše 
Bible, před stvoření světa. Honza Zi

Myslím, že to bylo ráno. Určitě to bylo ráno.
  A ne jen tak obyčejné ráno. Tipoval bych, že 

to bylo v sobotu, někdy na jaře. Nejspíš v květnu. 
V Bibli se sice píše, že to bylo v pondělí, ale to se 
mi nezdá. Nevím, jak vy, ale já v pondělí ráno nevy-
myslím vůbec nic. Proto si myslím, že to muselo být 
v sobotu. V sobotu ráno někdy začátkem května. 

Určitě to taky znáte. Je jaro, sobota, vy se vzbu-
díte, jen tak, bez budíku, venku začíná nový den. 
Slunce vám svítí do okna a do vás najednou vjede 
taková energie, že toužíte udělat něco velkého, krás-
ného, výjimečného. A tak se pořádně protáhnete, 
vstanete z postele, otevřete okno, možná si i trochu 
zacvičíte, postavíte na čaj nebo na kávu a těšíte se, 
jak se do toho po snídani pustíte.

A takhle nějak si představuji tu chvíli, kdy 
Hospodina napadlo stvořit svět.

I když, po pravdě řečeno, přesně takto to být 
nemohlo. Jelikož před stvořením světa neexistoval 
čas, nelze s určitostí říci, že byla právě sobota ráno 
a ještě k tomu květen. S prostorem to nebylo lepší. 
A na pořádné protažení, jak mi jistě dáte za pravdu, 
kus prostoru prostě potřebujete. A to slunce, okno, 
postel, čaj či káva, to jsou jaksi součásti světa, který 
měl být teprve stvořen.

Ale to jsou jen nepodstatné drobnosti. Hospodin 
si po snídani našel dva pěkné křemínky, tak akorát 
do ruky, a lehounce s nimi o sebe křísl, jen tolik, aby 
od nich odletěla právě jedna jiskřička.

A my té jiskřičce nyní říkáme Velký třesk.
Jo, určitě to bylo v sobotu ráno někdy začátkem 

května. ■

Na počátku
bylo ráno...
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zprávičky
 z Farní charity

Dovolte mi, abych se ještě ohlédla
za rokem 2017.

Když se nad tím zamyslím, každý rok mého 
působení v Charitě byl něčím výjimečný. Uplynulý 
rok byl ve znamení zoufalého nedostatku zaměst-
nanců v kontrastu s prudkým nárůstem mezd 
a platů v sociální oblasti. K navýšení mzdových 
nákladů od července 2017 došlo díky nařízení 
vlády ČR, která reagovala na nedostatek pra-
covních sil v sociálních službách a navýšila mzdy 
pracovníkům v organizacích, které jsou zřizo-
vány státem nebo regionální správou. Magistrát 
naštěstí reagoval na vzniklou situaci a kom-
penzoval defi cit mzdových nákladů i u nezisko-
vých organizací, které působí na území hlavního 
města Praha, navýšením státní dotace a měst-
ských grantů. Mohli jsme tedy bez problémů 
zvýšit platy zaměstnanců srovnatelně s okolními 
organizacemi. Přestože se platy zvýšily o čtvrtinu, 
nedaří se nám nalézat nové pracovníky. O tom, 
že bychom si mohli své lidi vybírat, se nám může 
opravdu jenom zdát.

Od jarních měsíců nám trvale chybí dvě zdra-
votní sestry, dvě pečovatelky, od listopadu kance-
lář pracuje bez administrativní pracovnice a účetní. 
Nejhorší na celé situaci bylo, a stále je, že o uvol-
něná pracovní místa není zájem. V průběhu roku 
sice nastoupilo několik nových pracovníků a my 
jsme se vždycky těšili, že konečně trochu vydech-
neme. Bohužel, každý přírůstek byl okamžitě anu-
lován další výpovědí nebo dlouhodobou pra-
covní neschopností. Přetížení zaměstnanci jsou 
náchylní k infekcím, a tak máme současně vyso-
kou nemocnost pracovníků přímé péče. Nebýt 
brigádníků, kteří nám pomáhali a stále pomá-
hají, asi bychom jen těžko udrželi služby ve stá-
vajícím rozsahu. 

Na druhou stranu rok 2017 přinesl jedno 
výrazné pozitivum, hospodaření naší organizace 
se stabilizovalo a my jsme dokázali fi nancovat 
provoz po celý rok bez větších výkyvů. O tuto 
stabilizaci jsme s paní ekonomkou usilovaly od 

okamžiku, kdy jsem usedla do ředitelského křesla. 
Jsme velice rády, že se nám to konečně podařilo. 
Velice dobře si uvědomujeme, že se nám daří 
i díky veliké štědrosti dárců.

Rok 2017 v číslech:
Osobní asistence: 39 klientů, 6 759 hodin
Pečovatelská služba: 124 klientů, 6 757 návštěv
Ošetřovatel. služba: 121 klientů, 6 261 návštěv
Půjčovna kompenzačních pomůcek: 46 klientů
Celkem jsme poskytli služby:  214 klientů. 
Někteří klienti využívají více našich služeb, proto 
celkový počet klientů neodpovídá součtu klientů 
jednotlivých služeb.

Na naši činnost můžete přispět také do kasi-
ček v obou farních kostelech. V loňském roce 
jsem neuváděla vybrané částky ve Fchodovinách 
pokaždé, když kostelníci peníze vyzvedli a přinesli 
k nám do kanceláře.

Za celý rok 2017 se v kasičkách nasbíralo:
V kostele sv. Františka z Assisi: 3 025 Kč
V Komunitním centru Matky Terezy: 1 521 Kč

Tříkrálová sbírka proběhla na začátku roku 
2018 stejně jako každý rok. Naši koledníci vybrali 
dohromady rekordní částku 12 3987,- Kč. Na 
koledování se aktivně podílely katechetky far-
nosti s dětmi, které chodí na náboženství, i s těmi 
vlastními. Pomohly nám i oddíly Sněhová vločka, 
Utahové a družina Ještěrek ze Statečných srdcí ze 
7. skautského střediska Blaník. K naší Charitě se 
tradičně připojila také farnost sv. Anežky České 
na Spořilově, kde se vybralo 19 216,- Kč. K nám 
na Charitu se vrátí 80 591,- Kč, kterými podpo-
říme služby přímé péče pro naše seniory.

Chtěla bych poděkovat. Zaměstnancům naší 
Charity, kteří tu káru se mnou táhnou statečně 
a trpělivě dál. Všem našim dárcům, ať už dar posí-
lají na účet, dávají do kasičky v kostele, přinesou do 
kanceláře nebo ho věnují třem králům. Tříkrálovým 
koledníků, ze velké nasazení a krásné zpívání. 
Michaelovi, Michalovi, Karin, Vlastě i Václavovi za 
přátelskou spolupráci, a vám všem, kteří na naše 
služby myslíte v modlitbách.

 Eva Černá
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S V Á T E K  S T O L C E  S V A T É H O  P E T R A

Mons. ThLic. Bohumil Kolář  (1924–2015)

Studoval teologii v Římě. Roku 1952 byl ve svých 28 letech pro svou víru komunis-
tickým režimem zatčen a odsouzen k deseti letům vězení. Po amnes tii v roce 1960 
pracoval dalších osm let jako dělník. Od roku 1968 působil jako farář v Roudnici nad 
Labem. Ve zmíněné době se setkal se spiritualitou jednoty a společenství – Hnutím 

fokoláre. V roce 1990 se stal spirituálem kněžského semináře v Praze a od téhož roku přednášel na 
Katolické teologické fakultě UK po třináct let katechetiku a pedagogiku.

Církev si dne 22. února připomíná svátek Stolce 
sv. Petra, prvního mezi apoštoly a prvního římského 
biskupa, tedy také prvního papeže. Jeho katedra – bis-
kupský stolec – je dodnes uchovávána v Římě a tvoří 
součást oltáře ve vatikánské bazilice. Zveřejňujeme 
zamyšlení Mons. Bohumila Koláře:

Kdybychom vešli do chrámu svatého Petra v Římě,
    jednoho z největších chrámů na světě, a šli jeho stře-

dem, viděli bychom v podlaze bronzové tabulky s označe-
ním délky největších kostelů, mezi nimi i pražské kated-
rály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Viděli bychom, že i při 
své obrovitosti je pražská katedrála tak malá, že by se celá 
snadno vešla do chrámu svatého Petra a ještě by hodně 
místa zbývalo. Ať bychom obrátili pohled kamkoli, viděli 
bychom množství vynikajících uměleckých děl z mnoha 
staletí i ze současnosti.

Kostel je postaven nad hrobem svatého Petra. Hlavní 
oltář a obrovská, krásně zdobená kopule nad ním, se 
nacházejí právě nad jeho hrobem. Kdybychom obešli oltář 
a šli stále dopředu, došli bychom k oválnému oknu, barevně zasklenému českým sklem, jedinečným způ-
sobem spojenému s mistrovským rozsáhlým sochařským dílem, v jehož středu je bronzové sedadlo. Uvnitř 
tohoto sedadla je dřevěné sedadlo, s úctou uchovávané už téměř dvě tisíciletí, neboť na něm sedával svatý 
Petr, když učil první křesťany v Římě. Proto je nazýváno Katedra svatého Petra.

Ve výši na vnitřních římsách chrámu jsou velikými písmeny latinsky napsána některá ze slov, která Kristus 
řekl svatému Petrovi, např.: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepře-
mohou. (Mt 16,18)

Kristus také řekl: Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. (Mt 28,20) Proto nástupcové Petrovi, 
papežové, stále pokračují v jeho službě. Nástupce Petrův, Benedikt XVI., téměř denně oslovovuje lidi věřící 
i nevěřící, z nejrůznějších národů a kultur, tak jako sotva kdo jiný. Můžeme vzpomenout na ohlas při jeho 
návštěvě v naší republice. V Římě a na jeho cestách všemi kontinenty přicházejí miliony lidí, aby ho viděli 
a slyšeli. Když vyšla kniha rozhovorů s ním, bylo takřka ihned prodáno víc než milion výtisků.

Katedra svatého Petra není mrtvý muzejní pozůstatek minulosti, ale symbol stále živé služby Petrovy. 
Svátek Stolce svatého Petra 22. února je připomenutím tohoto, už téměř dva tisíce let trvajícího, a při-
tom stále velmi aktuálního poslání. 

Mons. Bohumil Kolář  (psáno 21. 2. 2011)

https://www.dltm.cz/svatek-stolce-svateho-petra
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Sraz byl jako vždy u Komunitního centra Matky 
Terezy na Hájích v 7 hodin ráno. Vyjeli jsme 

v 7.15 a vydali jsme se směr Terezín a Teplice. Česko-
německé hranice jsme přejížděli na Cínovci. Odtud 
jsme pokračovali do Drážďan.

Jáhen Pavel nás jako vždy přivítal a pomodlili jsme 
se Otčenáš a Zdrávas Maria. Také jsme poprosili 
sv. Kryštofa, patrona cestovatelů, za zdar naší cesty.

Asi po hodině cesty se slova ujala naše paní prů-
vodkyně, která nám řekla dopředu spoustu zajíma-
vostí o Drážďanech. Do Drážďan jsme dojeli asi po 
2,5 hodinách z Česka. V Drážďanech jsme zaparko-
vali u Zwingeru, odkud nás paní průvodkyně vedla 
do centra a ještě asi hodinu nám povídala o všech 
možných drážďanských památkách, což bylo pro 
nás velice cenné.

Šli jsme kolem opery, kolem kostela, dále ulicí, 
kde jsou namalováni významní němečtí panovníci. 
Dále potom kolem znovupostaveného kostela 
Frauenkirche, který byl za bombardování Drážďan 
v r. 1945 rozbořen. Znovu postaven byl před pár lety. 
Vypadá teď velice impozantně. Také jsme šli kolem 
řeky Labe. Nakonec jsme se rozloučili u vánočních 
trhů, kde už byl rozchod. Rozdělili jsme se dle svého 
uvážení do skupin a každý z nás si vychutnával dráž-
ďanské odpoledne po svém. Někdo navštěvoval kos-
tely a jiné památky, někdo si vychutnával vánoční 
atmosféru na vánočních trzích popíjením svařeného 
vína. Svařené víno Glühwein se popíjí v rozkošných 
vánočních hrníčcích, které si host může ponechat, 

protože jsou zaplaceny nebo je zpět u stánku může 
vrátit a dostane vydané peníze zpět. Někdo si dal na 
trzích drážďanské klobásy Bratwurst. Někdo zašel 
do drážďanských kavárniček na kávu, či si zašel do 
obchodního domu koupit různé drážďanské spe-
ciality domů.

Byla to moje třetí návštěva Drážďan s jáhnem 
Pavlem Urbanem a Irenou Řivnáčovou. Cestou zpět 
jsme se opět modlili. Musím říci, že na farní výlet 
do Drážďan budeme dlouho vzpomínat.

Jiřina Švejdová

Vzpomínka na Drážďany
                          ZÁJEZD S CHODOVSKOU FARNOSTÍ / 16. 12. 
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CO BYLO ......... A CO BUDE?
ze života vOSy
VŠESTRANNÝ ODDÍL PRO KLUKY

Vosa vyrazila na led

Členové všestranného oddílu sportovních akti-
vit využili ledové plochy před obchodním centrem 
Arkády na Pankráci. V půjčovně KSK Praha, jako 
zázrakem, byla uskladněna všechna potřebná čísla 
bruslařských bot, a tak všichni, kdo se dostavili na 
dvě bruslařské oddílové schůzky, nazuli kanady 
a zkoušelí, jak jim půjde vybruslit z nejrůznějších 
situací na kluzišti. Někteří, kteří před rokem začí-
nali, nyní vykázali nesmírné pokroky. Začátečníci si 
z nich, doufejme, vezmou dobrý příklad.

Velké ocenění patří všem, kteří bojovali při dru-
hém bruslení s živly vichru a deště, které zachvá-
tily Prahu během působení VOSy na ledě. I z této 
šlamastiky Vosa vybruslila se ctí a modlíme se, aby 
i bez následného nachlazení.

PAŠIJE v podání dětí
z Jižního Města

V prostorách KCMT tým dětí a uměleckých 
vedoucích v čele s Eliškou Brhlovou opět pilně při-
pravuje dramatizaci k hudbě muzikálu „Živé pašije“ 
Petra Jiříčka. Výsledek jejich práce bude k vidění 
v Komunitním centru Matky Terezy na Květnou 
neděli. Jiříčkův muzikál je sice moderním, ale 
nesmírně seriózním hudebním zpracováním doslov-
ného textu pašijí podle Janova Evangelia.

Protože řada účastníků se na dramatizaci tohoto 
díla podílela již před rokem, snaží se letos uplatnit 
své zkušenosti a některá místa podle vlastního cítění 
ještě vylepšovat. Práce se zkušenými vedoucími je 
vedena zábavnou formou, díky které se všichni na 
zkoušky nesmírně těší. Zkoušky jsou otevřeny dal-
ším zájemcům o spolupráci, zejména z řad dětí.

Kdo by se chtěl připojit, může se ozvat Elišce 
nebo rovnou přijít na zkoušku, která se koná každý 
týden v pondělí od 17 hod.

Lyžařský / SNB výcvik
o jarních prázdninách 

4. 2. až 11. 2. 2018

■  PAŠIJE • dětská dramatizace na hudbu 
muzikálu „Živé pašije“
Eliška Brhlová, tel.: 606 561 611
eliska.brhlova@seznam.cz 

■  Lyžák o jarních prázdninách
a lyžařský oddíl
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

Pašije 2003

co bude? Kontakty na vedoucí
jednotlivých aktivit
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Milé dobrovolnické dušičky, milí farníci,
letos na sebe postní doba nenechá dlouho čekat.  
Masopustní veselí máme díky časným jarním prázd-
ninám za sebou. Moc velké díky těm, kteří slyšeli mé 
volání o pomoc.  Věřte tomu, že opravdu Pán potře-
buje naše ruce a srdce, protože jinak na tomto světě 
nemůže nic změnit. 

Je to již pět let, co ve farnosti proběhla anketa, 
při které mohli farníci vyplnit lístek, čím chtějí či 
mohou přispět do života a fungování farnosti. Na 
základě tohoto podnětu se sešlo cca 160 kontaktů, 
které pravidelně každý měsíc obesílám s prosbami 
o pomoc ve farnosti a při různých akcích. Naše far-
nost je veliká a kostel sv. Františka spolu s KCMT 
je opravdu značným potenciálem. Pokud byste i vy 
chtěli dostávat informace a připomenutí, co se ve 
farnosti děje a s čím je potřeba pomoci, tak mně 
na můj e-mail napište a já vás přiřadím k těm, kdo 
již takovéto informace dostávají (případně využijte 
http://www.kcmt.cz/zpravodaj/). Stejně tak platí i to, 
že budu vděčná za vaše nápady a zpětnou vazbu. 

V tomto měsíci se můžete se těšit na dvě Zastavení 
u Matky Terezy se zajímavými hosty. Nenechte si je 
ujít. (viz program). 

„Valentýnský večer“ letos bude v úterý 13. 2. 
od 18.00. POZOR, POZOR – letos ve farním sále 
u sv. Františka pod vedením manželů Plačkových 
a Staňkových. I když je venku nečas, tak můžete 
pečovat o své manželství. Ráda bych vysvětlila, že to 
není amerikanismus, ale že se tímto večerem, který 
si jako manželé můžete vzájemně darovat, připoju-
jeme k národnímu týdnu manželství. (www.tyden-
manzelstvi.cz). Ráda bych vás povzbudila k tomu, 
abyste přišli. Proč nevyužít příležitosti být spolu.

Do kalendáře si poznamenejte 17. března, kdy 
bude DOBRODEN a bude třeba rukou na velký jarní 
úklid v obou našich kostelích. 

Přesto, ani v únoru se neukládejte k zimnímu 
spánku. Jestli je to venku šedé, tak se obklopt e 
veselými barvami, dobrými lidmi, krásnou hudbou. 
Zkrátka žijme. 

Krásné bílé a mrazivé dny. 
Vlasta Hamalová

dobrovolníci,
dobrovolnice,

 dobrovolníèata

D O B R O V O L N Í C I

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

9. O vlídnosti
Buďte laskavé a milosrdné. Nechť nikdo od vás 
neodchází, aniž by se stal lepším a šťastnějším. 
Staňte se živým výrazem Boží vlídnosti: výrazem 
své tváře, pohledem, smíchem, srdečným pozdra-
vem. V perifériích buďte světlem Boží vlídnosti 
k chudým. Vždy rozdávejte šťastný úsměv dětem, 
chudým, všem trpícím a opuštěným. Nevěnujte 
jim jen svou péči, ale také své srdce.

10. O Panně Marii
Žádejte Pannu Marii, aby učinila naše srdce 
„tiché a pokorné“, takové, jaké bylo její srdce 
a srdce jejího Syna. Je snadné být pyšný, hně-
vivý a sobecký – tak snadné; ale jsme stvořeny 
k větším věcem. Jak mnoho se můžeme učit od 
Panny Marie! Byla tak pokorná, protože celá pat-
řila Bohu. Byla plná milosti. Řekněme Marii, ať 
řekne Ježíši: „Nemají vína“ - vína pokory a mír-
nosti, vlídnosti a laskavosti. Jistě nám odpoví: 
„Udělejte všechno, o co vás požádá.“ Chopte 
se radostně všech příležitostí, které vám Ježíš 
posílá. Učíme se pokoře tím, že radostně přijí-
máme pokořování.

11. O ohleduplnosti
Ohleduplnost je začátkem velké svatosti. Když 
se budete učit tomuto umění – býti ohledupl-
nými, budete se stále více podobat Kristu, pro-
tože jeho Srdce bylo tiché a vždy pozorné k dru-
hým. Naše povolání k nádherné službě musí být 
plné pozornosti k druhým. Ježíš přišel, aby konal 
dobro. Panna Maria v Káně neučinila nic jiného, 
než že byla pozorná k potřebám druhých a řekla 
o nich Ježíši.

Cesta 
  lásky

Matky Terezy

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

RICHARDS, Larry: Buď mužem!
Jakým Bůh chtěl, abys byl. Vydal Portál, Kč 349,-

Muži znovuobjevují důležitost duchovního života 
a Larry Richards jim v tom pomáhá. Zatímco někteří 
autoři uplatňují poněkud paušální přístup ke křes-
ťanskému životu, otec Richards čerpá ze své mnoha-
leté zkušenosti spirituálního doprovázení, aby inspi-
roval jiné muže jakožto muže.

V knize vypravuje o svých vlastních vnitřních 
bojích, při kterých se snažil pochopit, co je to pravá 
mužnost v duchovním životě. Říká mužům, jak se 
soustředit na správný cíl, jak žít jako milovaný syn 
Boží, mluví o potřebě uznat své chyby, žít podle 
Ducha Svatého, být mužem, který umí doopravdy 
milovat, je moudrý a umí patřičně ocenit rozdílnost 
mezi muži a ženami. Bez toho, že by Richards men-
toroval, vybízí muže, aby byli silní, aniž by se scho-
vávali za maskou siláctví nebo machismu. Vyzývá 
je, ať připustí, že mají své slabosti a limity, a ať je 
zároveň využijí při nalézání víry a opravdové lásky, 
jež jim pomohou překonat jejich chyby a povedou 
k tomu, že změní svět. Autor povzbuzuje muže, 
aby se stali opravdovými hrdiny, jimiž touží být – 
muži, kteří se vyznačují autentickou odvahou, sou-
cítěním a čestností. Je to hluboká kniha napsaná 
mužem, který umí hovořit k mužům o věcech, na 
nichž záleží nejvíc. 

PINTÍŘOVÁ, Angelika: Padá mi to z nebe.
Vydal Portál, Kč 319,-

Jak může řeholnice přežít v pasťáku. Co obnáší 
hovořit v dnešní době o víře? Jaké to vůbec bylo 
vstoupit za komunistů do tajné řehole? Může mít 
řeholní sestra koníčky, sledovat MS v hokeji, pít 
pivo a být aktivní na Facebooku? Nebo dokonce 
mít v rozhlase svůj pořad, kamarádit se s předními 
umělci a ošetřovat prezidenta? 

Tyto a mnohé další otázky zodpovídá v knižním roz-
hovoru známá boromejka Angelika Pintířová. Dotýká 
se nejen aktuálních témat dnešní doby a církve, ale 
dává nahlédnout i do svého životního příběhu. Patří 
do něj dětství v reálném socialismu, ochotnické diva-
dlo, utajený řeholní život, studium na vysokých ško-
lách včetně DAMU, c estování po Sibiři či jízda na kolo-
běžce. Je to příběh řeholnice, které celý život padají 
z nebe nejrůznější výzvy. A ona je zvedá!
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MC DOMEČEK  / YMCA PRAHA / ÚNOR 2018          www.mc-domecek.cz

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, 
• St / 9.00–12.00 / Otevřená herna, od 10.00: 
Hrátky s batolátky (do 18 měs.) – bez přihlášení.
• Čt / 9.00–12.00 / Otevřená herna, od10.00: 
Pohybové hry pro rodiče s dětmi (děti od 18 měs.) 
– 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 ÚNORU CHYSTÁME TYTO AKCE:

• Po / 5. 2. / 18.00–20.00 / První pomoc u mimi-
nek a dětí do tří let: cena: 350 Kč. Přihlášky a infor-
mace: 607 914 005, apechackova@fi tmami.cz, semi-
nář vede zkušená lektorka kurzů první pomoci Lucie 
Poláchová, Dis.
• Út / 13. 2. / 9.30–11.30 / KARNEVAL pro nejmenší. 
Karneval plný zábavy a soutěží, říkanek a zpívání, mož-
nost vyrobit si něco malého v naší výtvarné dílničce. 
Odměny a diplomy pro krásné masky. Přijďte si užít 
karnevalové dopoledne společně se svými dětmi. 
Vstupenky k dispozici v MC od 29. ledna. Cena 50 Kč 
dospělí, 10 Kč dítě.
• ČT / 15. 2 . / 19.00–21.00 / ÚVOD DO MONTESSORI 
PEDAGOGIKY s Ing. Janou Lokvencovou. Jak pracovat 
s montessori pomůckami, vytvořit stimulující prostředí 
u vás doma, seznámíte se s základními prvky montes-
sori pedagogiky. Zájemci se mohou zapsat do kurzu 
Montessori pracoven, který po celý kalendářní rok pořá-
dáme. Vstupné 100,- Kč (pro přihlášené je přednáška 
zdarma). Přihlášení a další informace na e-mailu: mcdo-
mecek@praha.ymca.cz nebo na tel.: 773 993 985.

PRAVIDELNÉ ODPOLEDNÍ KURZY:

• ANGLIČTINA pro děti / v úterý: 14.15–15.00 (10–11 
let, 4.–5. třída) a 16.30 17.15 (4–6 let).
• ANGLIČTINA pro děti / ve čtvrtek: 16. 10–16.55 
(4–6 let), 17.10–17.50 (6–8 let). 

• PILATES / každé pondělí od 12.20–13.10. 
Cvičení pro všechny věkové kategorie. 
Jednorázové vstupné 100,- Kč, předplatné 85,- Kč. 
• ANGLIČTINA pro dospělé / mírně pokročilí: 
pondělí 18.15–19.15, středně pokročilí: každé 
úterý 17.30–18.30, konverzace: 18.45–19.45. 
Cena za lekci 90,- / jednorázově 100,-Kč.
• FRANCOUŽŠTINA – středa 14.30–15.30
• MONTESSORI PRACOVNY pro rodiče s dětmi 
1,5–3 roky každou středu 15.30–16.20 a pro děti 
3–6 let v pátek 15.30–16.20. V páteční lekci je 
hodně volných míst, více informací na  mcdome-
cek@praha.ymca.cz nebo na tel.: 773 993 985.
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 objed-
nat 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: ppr.por@seznam.cz), zdarma.
• St 18.00–19.30 / Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutné předem objednat na 
e-mailu: ppr.por@seznam.cz), zdarma.
• Čt 11.00–12.00 / Poradna těhotenství a porod – 
MUDr. Hana Belošovičová, PhD. (nutno objednat předem 
na e-mailu: poradnamcdomecek@seznam.cz), zdarma.
• Na objednání / Výchovné poradenství – 
Mgr. Kateřina Neubauerová, zdarma.
• Na objednání / Vývojová psychologie – Ing. Jana 
Lokvencová (objednání na e-mailu: lokvencova.
jana@seznam.cz), zdarma.

Při příležitosti oslav Světového dne nemocných Thomayerovu nemocnici navštíví dne 12. 2. 2018 
strahovský opat Michael Josef Pojezdný. Navštíví nemocné na odděleních a v nemocniční kapli 
sv. Václava bude v 15.00 hod. sloužit mši svatou za nemocné, na kterou jsou všichni srdečně zváni. 
Při mši svaté bude příležitost přijmout svátost nemocných. Z organizačních důvodů prosíme, ať se 
zájemci o svátost smíření, přihlásí do 9. 2. na emailové adrese: duchovnipece@ftn.cz

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



15F C H O D O V I N Y

ŽIVOT FARNOSTI  •  SETKÁNÍ

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

I N F O S E R V I S

■  12. 2. / 16.00 – Křesťanská politika a únor 
– beseda s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem. Zve 
Sdružení křesťanských seniorů. 

■  13. 2. / 18.00 – Večer pro TEBE, pro MNE, pro 
NÁS – valentýnský večer pro manželské páry. 
Akce je součástí „Národního týdne manželství“. 
Vstupné pro pár 350,-. Farní sál u sv. Františka. 
Přihlášky a vstupenky v kanceláři KCMT. 

■  14. 2. / 18.00 – POPELEČNÍ STŘEDA – mše svatá 
s udílením popelce v KCMT.

■  15. 2. / 19.00 – Zastavení u Matky Terezy 
– hostem bude PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D. 
Vstupné dobrovolné.

■  17. 2. / 10.00 – DEN NEMOCNÝCH – mše svatá 
s udílením svátosti nemocných, společné setkání. 
Můžete se těšit na malý kulturní program. (KCMT) 

■  22. 2. / 19.00 – Zastavení u Matky Terezy – 
Číhošťský případ, osud P. Josefa Toufara, oběti 
komunistické StB a jeho duchovní odkaz. Pozvání 
přijal pan Miloš Doležal. Vstupné dobrovolné. 

■  26. 2. / 10.30 – Na hrnčířském kruhu – základní 
postupy točení na kruhu – keramická dílna (nejen) 
pro seniory. Cena 100,-. Nutné přihlášení (jana-
domsova@gmail.com nebo tel 603 281 864). 

■  Cesta blahoslavenství, cesta k životu – toto 
je téma postní duchovní obnovy, kterou nás pro-
vede P. Michal Prívara. A to každou středu od 
18.45 v kapli Matky Terezy. První setkání je 21. 2. 
V čase, kdy bude probíhat obnova, nebude mož-
nost svátosti smíření. 

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

■  12. 2. (pondělí) od 19.30 hod. v KCMT – setkání 
společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na 
únor: „Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé 
vody zadarmo.“ (Zj 21,6). 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 Urba-
nem. 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 
mateřské dovolené se koná ve středu dopo-
ledne od 9.30 do 11.30 v suterénu fary u kostela 
sv. Františka z Assisi. V únoru se sejdeme 14., 21. 
a 28. 2. (21. 2. s P. Michalem). Srdečně zve Lýdia 
Murínová tel.: 730 825 301

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

OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY

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

dále v době programů

5.–7. února bude kavárna zavřena (prázdniny)

■ Přijmu do podnájmu na dobu neurčitou věřícího 
muže (není podmínkou). Zařízený pokoj, společné 
prostory, internet, tel. signál aj. Jedná se o pražskou 
lokalitu Jižního Města. Výše nájmu a ostatní pod-
mínky – osobně. Volejte tel. 724 224 213.

INZERCE

FARNÍ KNIHOVNA v KCMT je připra-
vena na otevření. Hledáme 3–4 osoby, které 
by se této činnosti věnovaly. Je třeba evidovat 
knihy v PC a podělit se o služby v otevírací době. 
Hlaste se v kanceláři nebo na e-maily: kance-
lar@kcmt.cz nebo farar@kcmt.cz. Děkujeme.



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. února 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  /  Ú N O R

 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

•  Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou 
nebo duchovní moc.

•  Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost,
ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
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