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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

Nově nabízíme možnost zakoupit kávu Miscela D’oro 
domů ve stylové dóze nebo vakuovém balení. Novinkou 
v nabídce je také Martini Bianco nebo Martini Rosso.

27. 1.
masopustní

veselice

14. 2.
Popeleční

středa

Sdružení křesťanských seniorů pořádá zájezd

Broumov,
Police nad Metují, Hronov

21. 4. 2018 • 7.00 hod. 
Odjezd z parkoviště u KCMT na Hájích.

Návrat večer kolem 20.00 hod.
Cena 340,- Kč. Přihlášky a placení zájezdu

u Ing. Řivnáčové, tel. 774 877 495
nebo jáhna Pavla Urbana – tel. 272 911 264
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Kdes v čarokrásném zákoutí, ve 
starých stromů stínu, vzdálen 
všech světských marností, stál 
klášter kapucínů.

Tam starý, přísný kvardián bděl nad zbožností 
bratří, kdo sebemíň se provinil, jej trestal, jak se patří.

Jedenkrát Servác – kapucín se jeřabinkou opil 
a k pohoršení kláštera bezbožné kousky tropil.

Šest dní postu mu kvardián uložil za pokání. 
K alkoholickým nápojům přičichnout nesměl ani.

Servác byl zbožný kapucín, lítost v něm zapla-
kala, důtka představeného se malou být mu zdála.

Pokání svoje zostřit chtěl. Vzal láhev jeřabinky 
ze skříně, k ni postavil opatrně 
2 sklínky. „Serváci“ k sobě hovoří, 
„ku Boží cti a chvále se teď‘ dívat 
budeš na láhev neustále.“ Tak 
čtvrt hodiny upřeně na láhev 
teskně zíral a mukou přímo 
pekelnou své lačné srdce 
týral. V tom vnitřní hlas mu 
zašeptal: „Serváci, to nic není, 
ty láhev pěkně otevřeš a dáš 
se na modlení.“

Otevřel láhev kapucín 
a sepjal zbožně ruce, modlil se, 
modlil, ba co více: přikládal muku k muce: „Serváci, 
k otvoru láhve čichneš, pít nebudeš! Jeřabinky jen 
sladkou vůni vdýchneš!“ Čichl si k láhvi kapucín 
a modlil se pak dále, leč vnitřní hlas ho k pokání 
většímu nutkal stále.

„Serváci, sklenku naplníš, bys větší snášel muka. 
Však k ústům nesmí pozvednout ji tvoje hříšná 
ruka!“ Naplnil sklenku kapucín, zlatem v ní zazá-
řilo, „ach“, vzdychal kapucín, „ach, to by se pilo.“

„Satane, odstup! Za tuto hříšnou myšlenku pou-
hou v ní jenom rty omočíš, bys zmíral hroznou tou-
hou!“ Smočil si rety kapucín, oko mu jiskrou vzplálo; 
a náhle i to pokání se malým být mu zdálo.

Výstražným hlasem kárá se: „Serváci, hříšný 
synku, pít nebudeš, ale za trest jen vyprázdníš 
jednu sklínku!“ A rázem sklínku vyklopil ku Boží cti 
a chvále, a pokračoval v pokání horlivě dál a dále.

Když v celu vkročil kvardián, zřel dvě rozbité 
sklínky, Serváce s lahví na zemi, bez jeřabinky.

Když jsem poprvé četl tenhle text, rozesmál mne, 
ale dnes mě kromě úsměvu přepadá smutek nad 
tím, jak dokážeme být hloupí a skrytě pyšní.

Opravdu není řešení něco takto nesmyslně zpřís-
ňovat! Stačí se obrátit a změnit svůj postoj a jednání. 
Další trápení, které je vlastně vystavování se poku-
šení ve slabém místě člověka, tak to je k ničemu. Ale 
pravé obrácení – pokání to má smysl. Takže mám 
pro nás dva texty do postní doby:

Skutky apoštolské 3,19: „Proto čiňte pokání 
a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel 
čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, 
Mesiáše, kterého vám určil.“

Izajáš 58,5: „Což to je půst, který si přeji? Den, 
kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, 
žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto 
nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalí-
bení? Ó zdalipak půst, který já si přeji, není toto: 
Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařme-
ným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat 
svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, 
ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout 
ho, nebýt netečný k vlastní krvi?“ P. Michael

N A  S L O V Í Č K O . . .

pokání?  Tak tudy ne!!

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
v průběhu postní doby vás chci povzbu-
dit k větší důvěře ve vedení Duchem Svatým 
ohledně modlitebních úmyslů. Naší velkou 
zbraní v boji za spásu a pomoc našim bližním 
je právě modlitba za ně. Tato modlitba nemusí 
být jen slovní, ale jsem Bohu vděčná, že mi 
posílá i různá zranění, nepochopení od druhých 
lidí a další věci, které mohu pokorně přij mout 
a nabídnout Bohu jako přímluvu právě za lidi, 
kteří mi leží na srdci. Stává se, že cítíme, že 
modlitba slovní, i když dobře a upřímně a s lás-
kou vyslovená, nestačí. Bůh nám proto posílá 
příležitosti, jak dál bojovat. Využívejme tyto 
nabídky. Kéž nás letošní postní dobou provází 
milost obětovat něco víc za naše blízké, a to 
pod vedením Ducha Svatého. Požehnané pro-
žití postní doby.  Katka



4 Z P R A V O D A J  F A R N O S T I  C H O D O VZ A M Y Š L E N Í  J Á H N A  P A V L A

Život je stálé hledání. Život je také objevování 
té nesmírně důležité podstaty našeho života. 

Cesty, která nás povede správným směrem. Jak často 
na té cestě životem používáme co největší rychlosti, 
aby nám něco neuniklo, abychom o něco nepřišli. 
Jistě všichni víme, zvláště řidiči, že i automobil má 
své rychlosti, někdy i nutnou zpátečku, že někdy je 
třeba také přibrzdit, zpomalit tu svou jízdu. A tak 
je to důležité i v našem životě. Mnohdy prožíváme 
cesty krásné a ušlechtilé, ale také cesty hrbolaté, 
různá rozcestí, různá trápení a nemoci.

Možná, že máme někdy pocit, že jsme osamo-
ceni, opuštění na té naší cestě životem. A právě 
v postní době, ale také přímo v těch velikonočních 
dnech nám Ježíš ukazuje cestu, kterou sám podstou-
pil za nás, za lidstvo. A my lidé se máme zamyslet, 
zastavit se… Neboť tato cesta je vždy pro každou 
generaci užitečná a prospěšná. Křížová cesta je tou 
cestou, kterou nám ukazuje Ježíš.

Lid nechtěl, aby osvobodili nevinného člověka, 
místo něj chtějí propustit Barabáše obviněného 
z krádeže a vraždy. Ježíš je odsouzen k bolestnému 
umučení a kruté smrti určené pro zločince. Ježíš 
se vydává na bolestnou cestu, na cestu lásky. Brzo 
padá, je vysílen, z jeho tváře stéká pot a kapky krve. 
Donutí proto jednoho člověka Šimona z Kyrény, 
který se právě vrací domů, aby pomohl alespoň 
chvíli nést kříž. A tu si můžeme položit otázku: Kde 
jsou jeho učedníci? Když k nim Ježíš hovořil o tom, 
že je třeba nést kříž, všichni tvrdili, že jsou ochotni 

jít s ním až na smrt. Teď se nenašel ani jeden, kdo 
by mu pomohl nést kříž na místo popravy. Musí to 
udělat cizinec, a to ještě z donucení.

Jednou jsem stál v krematoriu, před bílou rakví 
mladého muže. Muže, který podlehl drogám. 
V obřadní síni mnoho krásných, živých květin. 
Prostor plný mladých lidí. A tak jsem si sám pro sebe 
položil otázku: Kde jste byli, vy všichni co jste tady, 
když jsem vás potřeboval. Mohl jsem být mezi vámi. 
Místo fi nančního obnosu, který jste dali za květiny, 
mohla být oslava dobrého přátelství a kamarádství. 

A tak často i před námi může být situace, kdy 
máme druhému projevit službu lásky a dobra. Ať je 
to na silnici při nehodě, při pádu na chodníku, pro-
stě všude, kde je potřeba.

V opuštěnosti, kterou Ježíš zakouší, se vysky-
tuje jedna výjimka, kterou nám dochovala tradice. 
Jedna žena, známá pod jménem Veronika, přistoupí 
k Ježíši se šátkem, aby mu otřela obličej, a na látku 
se otiskne Ježíšova tvář. Tato slabá žena, která se 
nebála hněvu nepřátel Ježíše Krista, projevila lásku 
k trpícímu člověku.

Při cestě na Kalvárii Ježíš v jisté chvíli prochází 
kolem skupiny žen, které pro něj pláčou. Ježíš je 
utěšuje a vyzývá k opravdové lítosti, lítosti, která 
není jen na povrchu, lítosti, která hledá kořen zla, 
k příčinám, z kterých to zlo vychází. Proto k nim 
volá, ale také volá do dnešní doby: Neplačte nade 
mnou! Spíše nad sebou plačte a nad svými 
dětmi (Lk 23,28).

Vykoupil nás
skrze své
utrpení...
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Milí přátelé, 
březnový program farnosti je velmi pestrý na 
duchovní, farní i kulturní aktivity, nahlédněte, prosím, 
do programu, aby vám něco neuteklo. Za zmínku jistě 
stojí divadelní představení „Za zdí a na zdi“, kte-
rou v pátek 18. 3. uvede v KCMT divadelní společnost 
Kairos. Tato hra na příkladu jedné rodiny pojednává 
o rozdílném chování lidí v reálném životě a v kyber-
prostoru. Autor a vedoucí souboru Vladimír Vácha je 
lektorem Národního centra bezpečnějšího internetu 
a ve své hře vychází z reálných kazuistik. 

Na 5. neděli postní uvítáme Slávka Klecandra 
s pásmem pašijových písní a Pašijové hry již tradičně 
uvedou na Květnou neděli i děti z dramatického 
kroužku v KCMT. Přínosné bude určitě i Zastavení 
u Matky Terezy s MUDr. Ruckim o úskalích alterna-
tivní medicíny. 

Nejen při přednáškách Zastavení u M. T., ale 
i u všech ostatních kulturních, vzdělávacích i pas-
toračních programů v KCMT využijeme dva nové 
bezdrátové mikrofony v celkové ceně 33 800 Kč, 
které jsme fi nancovali z velké části z darů určených 
na zdokonalení ozvučení sálu.  Na všech akcích 
budeme nyní moci ozvučit tři řečníky najednou. 
Nově tak můžeme přednášejícím nabídnout i klo-
pový mikrofon, který je možné připnout na oble-
čení a řečníci ho u nás velmi často postrádali. Druhý 

mikrofon má zase mnohem širší dosah, lze ho tedy 
použít i pro akce v okolí budovy KCMT. 

Děti z náboženství, nedělních katechezí i dětští 
návštěvníci divadelních představení v KCMT jistě 
ocení i nové, barevné pěnové podložky na sezení, 
které jsme zakoupili do Velké klubovny. 

Nepříjemnou záležitostí, kterou jsme se minulý 
měsíc v KCMT zabývali, byl výpadek topení v celé 
budově po dobu tří dnů. Situaci bylo nutno řešit 
zakoupením nové elektronické desky plynového 
kotle v ceně 19 530 Kč. 

Závěrem mám dobrou zprávu pro všechny dříve 
narozené. Pro velký zájem se budou nyní konat 
dopolední kurzy keramiky pro seniory častěji, 1x za 
14 dní, vždy v pondělí 10.30–12.00. Přijďte si něco 
pěkného vytvořit, popovídat si při tom a třeba najít 
i nov é přátele. 

Přeji vám požehnané dny postní doby. 
Karina Juráková

ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT

Ježíše provázejí dva zločinci, jejich přítomnost 
v procesu činí jeho smrt ještě potupnější. Náhodný 
kolemjdoucí by mnoho nepochopil, jen by viděl tři 
muže s kříži na ramenou, jak kráčejí na smrt. Ale 
pouze jediný z nich je Spasitel světa a jediný kříž je 
křížem vykoupení.

Také dnes lze nést kříž různým způsobem. Lze jej 
nést se vztekem, nenávistně nebo alespoň s hlubo-
kou nechutí. Takový kříž nesou v tomto světě pouze 
lidé, kteří usilují jen o pohodlí a hmotný blahobyt 
a kteří nesnesou žádnou bolest a neúspěch, pro-
tože nechtějí pochopit, že tento kříž spásu nepři-
náší a ten také nese jeden ze zločinců. Na cestě na 
Kalvárii je ještě jiný kříž nesený rezignovaně, snad 
i s lidskou důstojností, přijímaný pouze proto, že 

není jiného východiska. Ten nese druhý zločinec, 
který si pozvolna uvědomuje, že velmi blízko kráčí 
vznešená postava Krista, který zcela změní poslední 
okamžiky jeho života zde na zemi, i jeho život po 
smrti a způsobí, že bude s Ježíšem v nebeském krá-
lovství. A proto i pro nás platí: Obraťte se, čiňte 
pokání a věřte evangeliu!

Existuje ještě třetí způsob nesení kříže. Ježíš 
objímá kříž spásy a ukazuje nám, jak máme nést kříž 
svůj: S láskou a pokorou. Ježíš dal bolesti hluboký 
smysl. Přestože nás mohl vykoupit různými způsoby, 
učinil tak skrze utrpení, protože nikdo nemá větší 
lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.

Mějme v úctě Kristův kříž! 
Váš jáhen Pavel Urban

„Boha milujeme ne
proto, co nám dává,
ale proto, co si chce
od nás vzít.“

■   v březnu 1970
byl založen dům
v Melbourne.
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Rafael stál na nebeském zápraží a zamyšleně 
pozoroval hvězdy.

Ze zasnění ho vyrušil Michael:
„Buď zdráv, Rafaeli, omlouvám se, jestli´s musel 

čekat, ale to víš, nebeské povinnosti… Pozoruješ 
hvězdy? Úžasné, co? Svítí na obloze sotva pár hodin, 
ale vypadají, jako by tu byly miliardy let.“

„Zdar, Michaeli.“ Rafael se vrátil do reality, ale 
oči od hvězd neodvrátil. „Prosím tě, která z nich 
je ta Země?“

Michael chvíli hledal na obloze: „Myslím, že tam-
hle ta, taková malá, trochu namodralá… Ale měli 
bychom už jít, ať nemusí Gabriel čekat.“

Gabriel právě vypnul počítač a unaveně si pro-
mnul oči. Bylo toho dneska nějak moc. Pomalu 
došel k otevřenému oknu a mlčky se díval na hvězdy.

„Zvláštní, tyhle hvězdy. Jsou takové neměnné… 
A přece jako by ohlašovaly změny, jaké Nebe dosud 
nepoznalo.“

V tom se ozvalo zaklepání. Gabriel se otočil ke 
dveřím.

„Prosím.“
Vstoupil Eleonor a za ním Michael a Rafael.
„Vaši přátelé, pane.“
„Vítejte, pánové. Jsem rád, že jste akceptovali 

mé pozvání. Prosím, posaďte se.“
Pokynul směrem ke stolku a obrátil se na svého 

asistenta: „Eleonore, přines nám, prosím, láhev 
Nebeské rosy a trochu many k zakousnutí.“

Gabriel zavřel okno a obrátil se k přátelům.
„Jsem rád, Rafaeli, že tě po delším čase zase 

vidím. Jak pokračuje tvá doktorská práce? Promiň, 
už jsem nějak zapomněl téma…“

„Vis amoris agens, volně přeloženo: Tvořivá síla 
lásky. Už to mám v podstatě hotové, teď to jen pře-
psat do počítače a dát tomu nějakou formu. V nakla-
datelství Portál už projevili zájem, že by to vydali.“

„A jak se vede tobě, Michaeli?“
„Skvěle. Porady v takovouhle nekřesťanskou 

hodinu mám nejradši. Doufám, že máš pro nás při-
pravenou pořádnou bombu, aby ta absence spánku 
stála za to.“

Eleonor přinesl vyžádané občerstvení. Před kaž-
dého z archandělů postavil sklenici a do půlky ji napl-
nil. Doprostřed postavil dózu s bělavými tyčinkami.

„Děkuji, Eleonore… Ani vlastně nevím, pánové, 
jestli jsem již měl příležitost představit vám Eleonora, 
svého nového asistenta. Nebo asistentku? Však je 
to jedno, u andělů se to jaksi nerozlišuje.“

Po vzájemném představení Gabriel Eleonora pro-
pustil: „Děkuji, to je pro dnešek vše. Uvidíme se zítra 
ráno jako obvykle.“

„Šikovný chlapík, myslím, že to dotáhne vysoko, 
přinejmenším na serafa.“

Nastalo trošku nervózní ticho. Andělé upíjeli ze 
sklenic, Michael vzal do ruky jednu tyčinku.

„Zase nějaké novoty. Za mých mladých let byla 
mana jako drobné lupínky, co se jen rozplynuly na 
jazyku. Teď z toho dělají takovéhle tvary…“ Opatrně 
si kousnul. „Ale jíst se to dá.“

Po další chvilce ticha začal Gabriel pomalu mluvit.

Genesis 1,1-23:  Na počátku stvořil Bůh nebe 
a zemi. • Země byla pustá a prázdná a nad 
propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami 
vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ 
A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré… Byl 
večer a bylo jitro, den první. • I řekl Bůh: 
„Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody 
od vod!“… A stalo se tak… Byl večer a bylo 
jitro, den druhý. • I řekl Bůh: „Nahromaďte 
se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se 
souš!“… Bůh také řekl: „Zazelenej se země 
zelení: bylinami… a ovocným stromovím…“ 
A stalo se tak… Byl večer a bylo jitro, den třetí. 
• I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, 
aby oddělovala den od noci!…“ Učinil tedy 
Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo 
ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil 
i hvězdy… Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. • 
I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí 
a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klen-
bou!“… Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte 
se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se 
rozmnoží na zemi.“

Byl večer a byla noc…

Noc
   pátá
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„Možná vám ani nemusím dlouze vysvětlovat, 
proč jsem vás sem pozval v tuto na porady trochu 
nezvyklou dobu. Nicméně situace se mi jeví natolik 
závažná, že jsem cítil povinnost jednat. Jistě také 
se zájmem pozorujete, co v posledních dnech koná 
Pán. To ‚Stvoření´, jak tomu říká. Nic proti tomu, 
změna je život a ten život, který je součástí Stvoření, 
se zdá být velmi zajímavý. Do dnešního dne jsem to 
ale považoval pouze za nějakou hříčku. Za praktická 
cvičení z fyziky, chemie a biologie. Za způsob, kte-
rým se Hospodin chce rozptýlit, odreagovat od kaž-
dodenních Božských starostí a povinností.“

Gabriel se na chvíli odmlčel, aby se napil. Toho 
využil Michael.

„Předevčírem odpoledne jsem měl po delší době 
volno, tak jsem ten Vesmír trochu studoval. Řeknu 
vám, paráda! Jak se všechna ta tělesa poslušně řídí 
těmi Newtonovými a Keplerovými zákony, sem tam 
nějaká praktická demonstrace speciální či obecné 
teorie relativity, občas do toho vybuchne nějaká 
supernova či přeletí kometa. A ty černý díry, to je 
taky vynález. Kdybych byl profesorem na vysoké 
škole, dostal by ode mě Hospodin z fyziky jedničku 
dvakrát podtrženou.“

„Však proti tomu já také nic nemám,“ reagoval 
Gabriel. „Co ty Rafaeli, jak to vidíš ty?“

Rafael chvíli mlčel a přemýšlel.
„Já jsem si spíše všiml jedné zdánlivé maličkosti. 

Ale myslím, že to je právě to podstatné, oč v celém 
Stvoření jde.“

Vzal do ruky sklenici a zamyšleně si ji prohlížel, 
jako by v ní bylo skryto celé tajemství.

„Je to úžasné, ten Vesmír, ty miliony… jak se 
tomu říká… takové ty hvězdné koláče…“

„Pravděpodobně máš na mysli galaxie,“ usmál 
se Michael.

„Ano, děkuji. Však víte, že jsem zaměřen spíše 
humanitně než přírodovědně. Tak tedy galaxie. Je 
mezi nimi jedna, říká se jí tuším Mléčná cesta.“

„Rafi  má pravděpodobně na mysli Mléčnou 
dráhu.“ Michaela astronomické znalosti jeho kolegy 
začínaly bavit,

„Dráha jako cesta, vždyť je to v podstatě totéž. 
V té Mléčné dráze jsou miliony nejrůznějších hvězd, 
od těch nejmenších bílých trpaslíků až po rudé obry.“

Rafael se opatrně podíval na Michaela, a jelikož 
ten nic nenamítal, pokračoval dál:

„Jedna z těch hvězd, jmenuje se Slunce, taková 
spíš menší, obyčejná, leží někde na okraji galaxie, 

má kolem sebe rodinku planet. Jedna z nich, tuším, 
že je v pořadí třetí směrem od Slunce, je vám 
taková… taková jiná. Jakoby s ní Pán měl nějaké 
speciální úmysly.“

Rafael se znovu napil a odmlčel, jakoby si na něco 
krásného vzpomněl.

„Víte, dnes k večeru jsem si tam zašel. Sedl jsem 
si na hráz rybníka, ani nevím, jak se jmenoval, bylo 
to někde kousek na jih od Třeboně. Přes vodu jsem 
pozoroval zapadající slunce, červánky se odrážely 
ve vlnách, které jakoby si s nimi rozpustile hrály, 
u břehu šustilo rákosí, vánek se proplétal větvemi 
staletých dubů na hrázi, občas nad hladinu vyskočila 
ryba, za mými zády zpíval v lese kos. Prostě taková 
skoro až nebeská idyla.“

Rafael se znovu zasnil.
„Jenže tak nějak smutná, jako by tam něco chy-

bělo. Bylo to, jako když se v divadle zvedne opona, 
dávají třeba Hamleta, nádherné kulisy a kostýmy, 
skvělé výkony herců, podmanivá hudba, ale hlediště 
je prázdné. Není nikdo, kdo by tu krásu obdivoval, 
kdo by zatleskal, třeba i slzu uronil.“

Nastalé ticho přerušil Michael:
„A co na to říkáš ty, Gabrieli. Jsi přece Hospodinův 

první tajemník.“
„Když on si Šéf to Stvoření dělá prakticky sám, 

moc to se mnou nekonzultuje. Jen předevčírem se 
mě najednou zeptal, co si myslím, jakou že barvu 
by měly mít rostliny. Tak jsem řekl, že snad zelenou, 
zelená uklidňuje. Ale to ví přece každý školák. Spíš 
si myslím, že mi Hospodin tou otázkou chtěl jen 
udělat radost, abych se necítil tak odstrčený. Ale to 
přece musel vědět taky, zvláště přihlédneme-li k jeho 
vševědoucnosti. Já spíš dělám to papírování okolo, 
vím jen to, co vyčtu a domyslím z čísel a lejster.“

Gabriel vstal a přešel ke svému pracovnímu stolu. 
Vzal do ruky několik dokumentů, ale zase je polo-
žil zpátky. Spíš se snažil utřídit si myšlenky, než že 
by hledal nějaká fakta pro to, co chce svým přáte-
lům sdělit.

„Víte, dneska jsem si dělal takovou malou inven-
turu. Vychází mi z toho… tedy není to na sto pro-
cent, ale vše tomu nasvědčuje… prostě zdá se, že 
Hospodin se chystá…

Bohužel, dnes už musíme končit.
Co se Hospodin chystal, se dozvíme v příštím čísle.

Honza Zi
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zprávičky
 z Farní charity

Vítovo onemocnění začalo nenápadně, krátce 
po jeho čtyřicátých narozeninách. Oblíbený 

učitel zeměpisu a dějepisu se začal dusit upro-
střed vyučovací hodiny. Studenti pohotově zavolali 
záchranku a Vít se projel do nemocnice. Lékařům 
se dušnost podařilo rychle zvládnout a propus-
tili pacienta domů s doporučením, aby se nechal 
ambulantně vyšetřit. Vítovi nic nebylo, a tak celou 
událost rychle pustil z hlavy. Na vyšetření se samo-
zřejmě neobjednal a spokojeně žil jako před tím.

Po šesti týdnech se celá událost zopakovala. 
Tentokrát už lékaři nebrali věc na lehkou váhu 
a Víta si nechali v nemocnici. Dlouhou dobu se 
nedařilo stanovit přesnou diagnózu. Zdravotní 
potíže přetrvávaly a přidávaly se k nim nové. Trvalo 
to téměř rok, než se podařilo odhalit skutečnou pří-
činu jeho potíží. Bohužel se jednalo o velmi vážné 
onemocnění mozkových buněk. Onemocnění, 
které nelze zastavit, ani vyléčit. Otec dvou malých 
chlapců, manžel, prima učitel a výborný kamarád 
věděl, že mu zbývají maximálně čtyři roky života.

O prvních dnech a měsících života se smrtící 
diagnózou toho víme velmi málo. Vít se samo-
zřejmě začal léčit a pokusil se využít všech dostup-
ných léčebných technik. Lékaři se snažili onemoc-
nění zpomalit medikací, na rehabilitaci zkoušeli 
různá dechová cvičení a podpůrné masáže svalů. 
Manželé navštívili i bylinkáře, léčitele, zkusili další 
alternativní léčebné metody. Žádná léčba nemoc 
nezastavila, ta neúprosně postupovala dál a zasa-
hovala další části mozku, a tím stále víc omezo-
vala pacientův život. 

Na konci druhého roku už Vít bez pomoci 
nemohl opustit byt. Manželka Jana se o něj 
vzorně starala, musela ale chodit do zaměst-
nání, protože rodina potřebovala peníze. Rodina 
by si nemohla dovolit platit osobní asistenci. 
Nemocenská a následně invalidní důchod spolu 
s Janiným platem sotva stačily na pokrytí základ-
ních nákladů rodiny. Vyřízení příspěvku na péči 
trvá několik měsíců, přesto o něj rodina požá-
dala. Péče se naštěstí ujala Vítova sestra Alena. 
Její manžel vydělával dostatek peněz, aby zajis-
til rodinu, a tak Alena mohla na několik měsíců 
opustit zaměstnání a o bratra se postarat. Do 
péče se samozřejmě zapojili i ostatní členové 
rodiny, takže Vít mohl zůstat doma. 

My jsme do péče vstoupili až v poslední fázi one-
mocnění, kdy bylo potřeba pečovat o sondu, kte-
rou Vít přijímal potravu. Rodinu navštěvovaly naše 
zdravotní sestřičky každý den. Obdivovaly jsme 
Janu s Alenou, jak se obětavě střídají a o manžela 
a bratra se pečlivě starají. Jana přitom nezapomí-
nala ani na syny a snažila se s nimi dělat všechno, 
co rodiče s dětmi obvykle dělají. Jezdili na výlety, na 
hory, chodili na koncerty a do divadla, na schůzky 
s přáteli. Díky zapojení celé široké rodiny mohli 
mít kluci tátu doma, a přitom žít relativně nor-
málním životem. Kluci si zachovali svůj dětský 
svět. Za tátou do pokoje chodili často a hráli si 
okolo jeho lůžka. Věděli velice dobře, že je tatí-
nek moc nemocný. Uměli odejít, když viděli, že je 
unavený. Když někdo z rodiny onemocněl, musel 
se odstěhovat k babičce a dědovi. Jakákoli infekce 
by mohla pro Víta znamenat konec.

Poslední tři týdny života Vít prožil na jednotce 
intenzivní péče. Nějaký neposedný bacil se přes 
všechna bezpečnostní opatření dostal do jeho 
dýchacích cest a hospitalizace byla nezbytná. Lékaři 
zdravotní stav stabilizovali a na Velikonoce ho pus-
tili zase domů. Všechno vypadalo dobře, péče 
zaběhla do zajetých kolejí. Nemoc při hospitalizaci 
zase o trochu postoupila a pacient většinu času 
vlastně prospal. Zemřel tiše ve spánku, Jana ho našla 
ráno o Velikonoční neděli. Alena potom na pohřbu 
poznamenala, že si Vít uměl vybrat čas,  kdy odejít. 
Vhodnější datum že v kalendáři snad není.

Přeji Vám poklidné prožití Velikonoční doby.
 Eva Černá
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KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, PRAHA – CHODOV

 25. 3. Květná neděle 8.00 mše sv. s žehnáním ratolestí
   20.00 mše sv.

 27. 3. Úterý Sv. týdne 18.00 mše sv.

 29. 3. Zelený čtvrtek 17.00 mše sv. na památku
    ustanovení Eucharistie

 30. 3. Velký pátek 18.00 velkopáteční obřady

 31. 3. Bílá sobota 15.00 –17.00 možnost tiché modlitby
   18.00 mše sv. – Vigilie vzkříšení

 1. 4. Zmrtvýchvstání Páně 8.00 mše sv.

 2. 4. Velikonoční pondělí 8.00 mše sv.

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY, PRAHA – HÁJE

 25. 3. Květná neděle 9.30 mše sv. s žehnáním ratolestí
   11.00 mše sv. s žehnáním ratolestí

 28. 3. Středa Sv. týdne 18.00 mše sv.
    po mši sv. adorace a možnost
    svátosti smíření do 19.30

 29. 3. Zelený čtvrtek 18.00 mše sv. na památku
    ustanovení Eucharistie
   19.30 –0.00 možnost tiché adorace
    v Getsemanech

 30. 3. Velký pátek 11.00 pobožnost křížové cesty
   17.00 velkopáteční obřady

 31. 3. Bílá sobota 9.00 Modlitba a četby
    + katechumenátní obřady
   21.00 mše sv. – Vigilie vzkříšení

 1. 4. Zmrtvýchvstání Páně 9.30 mše sv.
   11.00 mše sv.

 2. 4. Velikonoční pondělí 9.30 mše sv.

Bohoslužby svatého týdne a Velikonoc
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CO BYLO ......... A CO BUDE?

Oddíl Sněhová vločka obýval během jarních 
prázdnin skautskou klubovnu v Červené Vodě. 
Chodilo se na běžky i na sjezdovky. Lyžování 
bylo za bezkonkurenční ceny. Následující zápis 
z kroniky svědčí o tom, jak se všem na horách 
líbilo a dobrá nálada provázela i dramatické 
okamžiky.

Skautský lyžák / 2. den

Vstávaly jsme v 6.45. K snídani bylo něco jako müs-
lík. Prostě kaše s jablky a se skořicí nebo kakaem. 
Potom jsme se oblíkly a šly na skibus. Když konečně 
přijel, jely jsme asi 10 min do Skiareálu Buková hora. 
Bohužel, při několikátém sjezdu se zlomila Žofce 
hůlka. Ten den jsme se rozdělily do tří skupin. První 
skupina, ve které byly ty nejlepší, ve druhé pokročilé 
a ve třetí začátečníci. Jediné co mě štvalo, byl vyjež-
děný sníh. A taky, že na něj Šárka doplatila. Když 
jela dolů se sjezdovky, batoh, který měla na zádech, 
jí začal padat. Další vtipná věc se stala při posledním 
nástupu na lanovku. Měly jsme sedět Skřítek, Smíšek 
já a Šárka. Nejdřív Šárka vyjela dřív. To bylo ještě OK. 
Jenže potom, když jsme nastupovaly, jsem si omylem 
sedla na Skřítkovo místo, takže Skřítek si najednou 
neměla kam sednout. A tak, jak se lanovka pohybo-
vala, po pár sekundách už jsme viděla, jak mi Skřítek 
sjíždí z klína. Naštěstí přišel pan vlekař a nakonec ji 
usadil mezi nás. Byla legrace. Zapsala Sušenka

Objevujeme talenty
Při posledních schůzkách VOSy se ukázali na svůj 

věk nevídaně šikovní kluci. Jáchym si skvěle vedl 
při pokusech s elektronickou digitální stavebnicí 
Arduino, kterou přinesl na schůzku Míra, Láďa zase 
hraje fotbal tak, že si soupeř ani neškrtne, Bert 
a Péťa od minulých sezón udělali nesmírmé pokroky 
v bruslení. A tak, kdo chce objevit svůj talent, třeba 
v plavání, elektronice, běhu na lyžích a dalších dis-
ciplínách, které VOSA plánuje na nejbližší týdny, je 
vřele zván, ať přijde na schůzku v úterý v pět k věži 
KCMT. Pokud pošlete svůj e-mail na níže uvedený 
kontakt, dostanete i informace, kam se půjde, pří-
padně co mít s sebou.

Služba farnosti v roli vedoucího
Udělat program pro kluky, který by je zabavil, je 

v době vynalézavě podbízivých akčních her v mobi-
lech a v počítačích, čím dál tím těžší. Mnohé, dříve 
osvědčené hry a postupy selhávají. Postavit se 
takové výzvě se časem každému ukáže jako nepří-
jemná překážka. Tím spíše by farnost měla být mís-
tem, kde se najdou lidé, kterým formace další gene-
race není lhostejná a pokusí se naše děti zaujmout 
pro společnou věc. V letošním roce čelí této výzvě 

ze života vOSy
VŠESTRANNÝ ODDÍL PRO KLUKY

z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY Z ČINNOSTI ODDÍLU PRO HOLKY
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profesně vytížený top manažer, dále student píšící 
diplomku nebo čerstvý otec, či stavebník odkázaný 
při zaměstnání jen na své síly při budování obydlí. 
Kdyby se kdokoliv cítil povolán jim pomoci, může 
přijít podle svých možností, třeba jen jednou, a obo-
hatit tak VOSu i farnost. Zejména studenti věkem 
blízcí našim dětem, by byli vítaní, zmohou mnoho 
a jsou příkladem nasazení pro dobrou věc.

„Farní lyžák“
o jarních prázdninách

Klub KSK Praha organizoval pro farnost již po 
čtrnácté lyžařský/snowboardový výcvik o jarních 
prázdninách. Již po desáté v Peci pod Sněžkou, 
tentokrát na chatě Krakonoš, akčně umístěné pár 
obloučků nad sjezdovkami Mulda a ESO. O úspěch 
hor se nejvíc zasloužil František Josef Procházka, 
který propustil na celý týden svého čerstvého otce 
Honzu do role osvědčeného hlavního vedoucího. 
Výcviku se kvalifi kovaně ujali i další instruktoři 
lyžování i snowbordingu, kterých je v naší farnosti 
patrně jedinečný počet. Večerní program vedl Petr 
a Zuzka. Zdravotníkem i instruktorem v jedné osobě 
byl MUDr. Honza K., nad duchem celé akce bděl 
náš pan farář Michael. O tom, jak toto hvězdné 
obsazení pozitivně zabodovalo, svědčí i následu-
jící zpětná vazba. Všem za to patří obrovský dík.

ZPĚTNÁ VAZBA OD DĚTÍ NA KONCI POBYTU:
„Cítil jsem se tu dobře, protože jsem tu potkal své 
staré kamarády.“
„Moc se mi líbilo natáčení fi lmu a závěrečná párty.“
„Výborný kolektiv a vedoucí.“
„Bylo to v pohodě, protože děti byly v pohodě. Ale 
největší sranda byla s vedoucíma – Klára, Magda, 
Zuzka, Kája.“

PAŠIJE v podání dětí z Jižního 
Města, na Květnou neděli v KCMT

Zeptali jsme se Elišky Brhlové, hlavní vedoucí dra-
matického kroužku, který připravuje v KCMT další 
ročník Pašijí v podání dětí z farnosti.

„Bude hudebním podkladem dramatizace 
opět  muzikál „Živé pašije“ od Petra Jiříčka?“
„Ano, chceme je letos udělat stejné jako loňský rok.“

„Chystáte oproti loňskému provedení nějaké 
změny (ať již technické, organizační nebo dra-
maturgické)?“
„V průběhu roku se nám hodně osvědčilo nechat 
děti samotné vymýšlet představení, které hrají. 
Pokud tedy samy vysloví nějaké přání, doplní něco, 
co jim v představení chybí, nebo co by rády zahrály, 
tak to do představení přidáme.“

„Je počet zájemců, které do představení zapo-
jíte, nějak limitován?“
„Samozřejmě uvítáme co největší počet herců. Pro 
každého se najde nějaká role. Loňský rok, na to že 
byl naším prvním, bylo herců dostatek. Sice některé 
jsme sehnali na poslední chvíli, ale byli. Proto dou-
fám, že letos se nás sejde více a včas a představení 
bude ještě lepší než loňské.“

K Ř E S Ť A N S K Ý  S P O R T O V N Í  K L U B

■  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

co bude?

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

12. O opuštění Loreta
Náš Pán si přeje, abych se stala volnou sestrou, spo-
jenou s chudobou kříže. Ale dnes se mi dostalo veli-
kého ponaučení.
Chudoba musí být pro chudé tak těžká… Hledajíc 
domov (pro středisko), chodila jsem tak, až mi nohy 
a údy umdlévaly. Myslela jsem na to, jak musí být jejich 
duše a těla rozbolavěna z očekávání a hledání domova, 
potravy a zdraví. A tehdy mě začalo pokoušet pohodlí 
Loreta, ale kvůli mému vlastnímu svědomí, můj Bože, 
z lásky k Tobě, jsem si přála zůstat a činit vše, co na 
mně vyžaduje tvá svatá vůle. Pane, dej mi odvahu nyní 
– pro tento okamžik.

13. Mír 
(výňatek z dopisu určenému spolupracovníkům)
Z tohoto roku vytvořme zvláště rok míru; abychom toho 
byli schopni, snažme se hovořit více k Bohu a s Bohem 
a méně s lidmi a k lidem. Hlásejme mír Kristův, jako 
On ho hlásal. Přišel, aby konal dobro, a když jej farize-
ové a ostatní nenáviděli a snažili se zabránit tomu, co 
konal Jeho Otec, svou činnost lásky nepřerušil. Přišel 
právě proto: aby konal dobro. Kardinál Newman napsal: 
„Pomoz mi, abych šířil Tvé jméno všude, kam přicházím 
– dej, abych Tě kázal bez kázání: ne slovem, ale svým pří-
kladem – mocí, která druhé zaujme všemocným vlivem 
toho, co konám; zjevnou plností lásky mého srdce, nese-
ného k Tobě.“ Naše činnost konaná z lásky není ničím, leč 
činností pokoje. Nechť pracujeme s větší láskou a zdat-
ností -ů každá a každý v každodenní, Jí – anebo jemu 
vlastní práci; ve svém domově – v domově bližního. Je 
to vždy týž Kristus, který říká: Byl jsem hladov – nejen po 
jídel, nýbrž po pokoji, který vychází z čistého srdce. Žíznil 
jsem – ne po nápoji, nýbrž po míru. Který uháší krve-
lačnou touhu po válce. Byl jsem nahý – ne bez oděvu, 
nýbrž pro nedostatek úcty mužů a žen k jejich tělům. 
Byl jsem bez domova – ne bez příbytku, nýbrž pro nedo-
statek srdcí, které rozumějí, chrání a milují. Tento rok ať 
takto patříme v našich bližních Kristu všude tam, kde jsou 
Misionářky lásky a jejich spolupracovníci. Mírem vyjadřu-
jeme Boha atak sviť Jeho světlo a uhas ve světě a v srd-
cích všech lidí veškerou nenávist a lásku k moci. Nechť se 
Misionářky lásky a spolupracovníci ze všech zemí setká-
vají s Bohem s úsměvem – kdekoliv a v každém.

Cesta 
  lásky

Matky Terezy

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

ME D I TAČN Í
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

■ Pán se promění ve služebníka hned na začátku 
svých řečí na rozloučenou, aby si všichni vštípili, že 
podobat se Pánu znamená sloužit. Před svátečním 
hodem se ujme ponižující služby, jíž nebyl povinen 
ani izraelský otrok vůči svému pánu (ale jen žena 
vůči manželovi). On vše mění: místo aby si nechal 
posloužit Nevěstou, slouží jako Ženich jí a omývá 
ji od hříchu.

■ Písmo předpovídá, že Mesiáš bude zrazen, ale 
aby se právě Jidáš stal zrádcem, musel také chtít. 
Mohl zradit i přijmout Ježíše za Pána jako my. 
On však chtěl zůstat pánem sám. Proto klesl tak 
hluboko, proto se jeho jméno změnilo v nadávku, 
ač značí významem slovo vyznavač.

(2x Na každý den)

■ Znovu si uvědomme: Kristus nepřišel na svět 
omlouvat slabochy. Nepřišel je zahubit, ale za-
chránit.

■ Patří děkování k normalitě osobnosti? O po-
hanech sv. Pavel píše, že “... i když Boha poznali, 
nectili ho a neprojevovali mu vděčnost.” (Řím 1,21) 
Jak je to u pohanů nebo u primitivních národů, to 
nevím. Ale u křesťana je to něco podstatného, že 
nedostatek děkování je chybou v samém základu 
křesťanského jednání. Písmo sv. je plné děkování – 
nejméně padesátkrát se v Novém zákoně vyskytuje 
–  a to nejen díkůvzdání Bohu, ale i lidem.

(2x podle Ladislava Kubíčka)

■ Jako hrubé a beztvaré dřevo netuší, že z něho 
může být vyřezána socha, která bude obdivována 
jako umělecké dílo, tak je to i s mnohými, kteří 
nemají zdání, co je to být křesťanem a nechápou, 
že i z nich může Boží ruka vytvořit světce, nebu-
dou-li se ovšem tomu bránit. (sv. Ignác z Loyoly)

■ Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako 
host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi 
přebývat jako host, bude vám jako domorodec 
mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, 
protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem 
Hospodin, váš Bůh.

 (3. kniha Mojžíšova 19, 33-34)
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Milé dobrovolnické dušičky, milí farníci,
březen – za kamna vlezem. Počasí je od ledna spíše 
aprílové. Chvíli to vypadá, že se země už probouzí 
a pak přijdou mrazy. Nicméně mám moc ráda, když 
se probouzí zem, jak se derou na povrch nová kví-
tečka. Určitě taky cítíte tu vůni jara. Doma mnozí 
z nás po zimě uklízejí, mění šatník, zbavují se nepo-
třebného haraburdí. V kostele a komunitním cen-
tru bychom na takový jarní úklid potřebovali nějaké 
dobrovolnické ruce, nohy, lidi. A to v sobotu 
17. března od 8.30 do 12.30. Co všechno bude 
třeba udělat? Můžete si vybrat: klasické mytí oken, 
úklid okolo domů, čištění židlí v klubovnách, pří-
prava občerstvení pro dobrovolníky. Bližší bude 
upřesněno na vývěskách. Po práci jsou všichni zváni 

na společný oběd ve foyer komunitního centra. 
Dejte mi prosím vědět, s kým můžeme počítat, aby-
chom připravili vše potřebné. 

K slavení Velikonoc patří i křty dospělých. Letos 
při vigilii na Bílou sobotu přijmou katechumeni naší 
farnosti svátost křtu a biřmování. Určitě stojí zato 
u toho být a přijmout je mezi sebe, do našeho spole-
čenství. Při této příležitosti uvítáme pomoc s agapé, 
které by po vigilii mohlo následovat. Bylo by dobré, 
kdyby si někdo vzal organizaci v kuchyni na starost. 
Ozvěte se mi, prosím.

V březnu se můžete těšit na divadelní předsta-
vení a koncert Slávka Klecandra (OBOROH) a na 
Květnou  neděli odpoledne na PAŠIJE. Občerstvení 
duše najdete také při postní duchovní obnově 
s P. Michalem Prívarou každou středou po mši svaté. 

Všem přeji požehnaný postní a velikonoční čas. 
Skočme s chutí do otevřené náruče Krista a nechme 
se obejmout nekonečnou Láskou.

Vlasta Hamalová
koordinátorka dobrovolníků a programů 

dobrovolníci,
dobrovolnice,

 dobrovolníèata

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

 MODLITBA S TEREZIÍ OD JEŽÍŠE, Milada Jiřina Burgerová KNA, Kč 349,-

„Jednoho dne mě chtěl Pán potěšit, a tak mi s velkou láskou řekl, abych se netrápila, neboť v tomto životě 
nemůžeme být stále v tomtéž rozpoložení; že jednou budu horlivá, a jindy vyprahlá; jednou zneklidněná, 
a jindy v klidu i v pokušeních, abych mu však důvěřovala a nebála se. (Ž 40,18)“

Svatá Terezie měla mimořádný dar ukazovat na krásu vnitřního života, přivádět druhé lidi k Bohu a k mod-
litbě a uvádět do tajemství života s ním. Své nadšení a fascinaci Bohem přenášela i na druhé. Záměrem 
této knihy je představit smysl a význam modlitby, modlitební a duchovní rozvoj a každodenní život s Pánem 
podle učení svaté Terezie – to vše z praktického hlediska, které by čtenáři pomohlo v jeho modlitební 
praxi a posílilo jeho duchovní život. 

HLEDÁM TVOU TVÁŘ, Vojtěch Kodet KNA, Kč 119,-

Kratičká zamyšlení nad biblickými texty jsou rozdělena do čtyř částí: Hledání, žízeň, Duchovní hlad, Povolání 
jako žízeň Boží. Jejich nosným tématem je vztah mezi Bohem, milujícím a hledajícím, a člověkem, který 
se může rozhodnout, že se nechá Bohem milovat, že se jím nechá hledat a nalézat. Tak Bohu umožní, 
aby v něm odkryl žízeň po něm, a bude hledat jeho tvář. 

BUEN CAMINO nejen o cestě do Compostely Paulínky, Kč 142,-

Táta Jakub si přál k padesátinám jako dárek „svou“ pouť do Santiaga de Compostela. Doprovodem je 
mu syn Patrik, novopečený středoškolák. Na pouti se může stát a prožít ledacos, takže se před poutníky 
vynoří např. některé nevyřešené situace a vztahy a také se s jejich cestou (camino) protnou aktuální pro-
blémy zbytku rodiny v Česku (mámy a osmnáctileté dcery Markéty) a také jedné mladé učitelky. Knize 
nechybí humor ani dramatické situace. Je určena pro středoškoláky a jejich rodiče – k pobavení a zamyšlení. 
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MC DOMEČEK  / YMCA PRAHA / BŘEZEN                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.

PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM
■  PO / 8.00–12.00 / Školička Sluníčko, pravi-

delný program pro děti od 2 let bez účasti rodičů. 
Školička je naplněna.

■  ÚT / 9.00–12.00 / Otevřená herna, od 10.00: 
beseda, přednáška

■  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 – tvo-
řivá dílnička pro děti za pomoci rodičů či praro-
dičů – bez přihlášení.

Vstupné do herny je 50 Kč za rodinu na celé 
dopoledne.

V BŘEZNU CHYSTÁME TYTO AKCE:

■  PŘEDNÁŠKY – úterý od 10.00 v rámci dopolední 
herny. Můžete přijít i s dítkem, které si pohraje v her-
ničce. Cena je 80 ,-Kč a v ceně je zahrnut i poplatek 
za hernu. Přednáška s besedou trvá 2 hod.

■  13. 3. Zdravá výživa dětí
– přednáší Bc. Vendula Valášková

■  20. 3. Péče o závislé osoby v rodině
– přednáší Mgr. Eva Černá

■  27. 3. Logopedická prevence
– přednáší Mgr. Jiřina Sixtová

■  KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – jak lépe 
rozumět svým dětem, jak s nimi komunikovat, jak 
čerpat podporu pro sebe v rodičovské roli. Kurz 
proběhne v MC Domeček a to v – 24. 3. , 7. 4. 
a 14. 4. 2018. Kurz je určen pro rodiče všech věko-
vých kategorií a můžou se ho zúčastnit oba rodiče.

PRAVIDELNÉ ODPOLEDNÍ KURZY PRO DĚTI, NA 
KTERÉ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT:

■  ANGLIČTINA pro děti / v úterý: 14.15–15.00
(10–11 let) 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)

■  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 
jedno volné místo.

DÁLE V MC DOMEČEK PROBÍHAJÍ
TYTO KROUŽKY PRO DĚTI: 
■  Malý vědec – věda pro děti od 4 do 8 let, Hraje-

me si s matematikou – hravá matematika pro 
děti od 4 do 8 let a Malý muzikant. (www.ma-
lymuzikant.cz). Tyto kurzy jsou plné, ale je mož-
né se hlásit od dalšího pololetí.

PRAVIDELNÉ ODPOLEDNÍ KURZY
PRO DOSPĚLÉ:

■  PILATES / každé pondělí od 12.20–13.10. Cvičení 
vhodné pro všechny. 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,-

■  FRANCOUŽŠTINA – čtvrtek 14.30–15.30

PORADNY:

■  Po / 9.00–10.00 / Laktační poradna (nutno 
objednat na tel. 604 572 712 nebo e-mail), popla-
tek 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 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 objed-
nat 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.

Není-li uvedeno jinak kontaktujte nás na e-mailu 
mcdomecek@praha.ymca.cz
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ŽIVOT FARNOSTI  •  SETKÁNÍ

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

I N F O S E R V I S

■  12. 3. (pondělí) od 19.30 hod. v KCMT – setkání 
společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na bře-
zen: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě 
chodit po svých stezkách.“ (Žalm 25,4). Otevřené 
i novým zájemcům. J+V Friedovi – tel. 731 625 949.

■  Biblické hodiny. Každé úterý od 18.45 na faře 
u sv. Františka, kromě posledního úterý v měsíci 
a kromě prázdnin. Srdečně zve P. Michal Prívara.

■  Setkání Život z víry. Každou středu od 19 hod. 
ve farním sále s jáhnem Pavlem Urbanem. Probírá 
se 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 dopoledne od 9.30 do 
11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františka z Assisi. 
V březnu se sejdeme 7., 14., 21. a 28. 3.. Srdečně 
zve Lýdia Murínová tel.: 730 825 301

■  Páteční dopolední setkávání – každý pátek 
v 9 hod. bohoslužba slova v kapli KCMT, po ní násle-
duje společné posezení ve foyer. Srdečně zveme! 
Jana a Viktor Friedovi. (Pozn.: 30. 3. na Velký pátek 
se sejdeme na křížové cestě v 11 hod v KCMT.) 

■ 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

■  4. 3. / 16.00 – Keramický kachel. Nedělní kera-
mická dílna pro všechny od 5 let (nutné přihlášení na 
janadomsova@gmail.com nebo tel.: 603 281 864).

■  8. 3. / 19.00 – Alternativní medicína – pomoc 
nebo nebezpečí? Zastavení u Matky Terezy, 
MUDr. Štěpán Rucki, CSc. Přeceňování účinků 
alternativní medicíny (akupunktura, homeopa-
tie, iridologie,…). Podceňování příznaků možného 
onemocnění. Jaké mohou být dopady alternativní 
medicíny na zdraví tělesné, duševní i duchovní? 

■  12. 3. / 16.00 – Velikonoční úvaha Beseda s jáh-
nem Pavlem Urbanem (klubovna KCMT). 

■  14. 3. / 17.00–18.00 – Svátost smíření pro děti 
(KCMT). 

■  16. 3. / 19.30 – „Za zdí a na zdi“ –  divadlo 
KAIROS II. Scénář a režie: Vladimír Vácha. 
Hrají: Jiří Bešta, Veronika Jungmannová, Daniel 
Jungmann, Zdenka Brázdilová, Eliška Sýkorová/
Mája Hunalová, Vladimír Vácha. Vstupné 100,-. 

  Exkurze do života jedné rodiny – každý má nějaký 
ten problém a každý se chová jinak v kyberpro-
storu (tedy rozuměj: v prostředí internetu) a jinak 
v reálném životě. A co s touto rodinou udělá 
tragická událost, která zasáhne mladší dceru?
Co do našich životů přináší tyto moderní techno-
logie? Může se člověk stát závislým na hraní her 
nebo chatování?

  Autor, externí lektor Národního centra bezpečněj-
šího internetu, do hry vnáší své zkušenosti z před-
náškové činnosti na školách a z kazuistiky problé-
mového chování na internetu.

■   15. 3. – Setkání vdov s biskupem Posádem, 11 hod. 
mše sv., malé občerstvení, 13 hod. postní katecheze.

■  17. 3. / 8.30–12.30 – DOBRODEN Dobrovolnický 
den v obou našich kostelích. 

■  18. 3. / 14.30 – Křížová cesta na Petřín – sraz na 
náměstí před kostelem Panny Marie na Strahově.

■  18. 3. / 18.00 – Pašijové písně a žalmy Hraje 
a zpívá Slávek Klecandr. Vstupné dobrovolné (KCMT). 

■  21. 3. / 16.00–21.00 – Svátost smíření pro far-
nost (KCMT). 

■  25. 3. / 16.00 – Pašije podle Jana Provedení 
v podání dramatického kroužku  KSK (KCMT).

■  Keramická dílna (nejen pro seniory) 12. a 26. 3. 
10.30–12.00, tvorba volná nebo dle tématu. 
Cena 100,- Kč za jedno dopoledne. Informace 
a přihlašování na janadomsova@gmail.com nebo 
tel. 603 281 854. 

■  Každou středu od 18.45 do 19.30 v KCMT 
post  ní duchovní obnova na téma „CESTA 
BLAHOSLAVENSTVÍ, CESTA K ŽIVOTU“, vede 
P. Michal Prívara (kromě 21. 3.).

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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• 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. března 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  /  B Ř E Z 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

•   Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
– aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu 
rozlišování, na osobní i komunitní rovině.

•  Národní úmysl: – za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, 
cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89/).


