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Slavnost seslání 

Ducha Svatého

KCMT / 20. 5.

První svaté přijímání

„Já jsem ten chléb živý...“
                              Jan 6,51

„Pane Ježíši, přišel jsi ke mně.
Děkuji Ti a mám Tě za to rád/a.
Pomáhej mi, abych byl/a hodnější.
Pomáhej také tatínkovi a mamince,
bratřím i sestrám, kamarádům
i ostatním lidem, aby Tě měli
také rádi. Vezmi nás jednou
všechny k sobě do nebe.“
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...a na závěr zasloužený oběd
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To je úžasný Boží projekt, do 
kterého je zvána bytost jménem 

člověk, svou přirozeností Boží obraz. Já i ty jsme 
pozváni, abychom obdělávali a střežili. Bůh tedy 
sám pečuje a střeží, má dokonce svoje pravidla a to 
i když může všechno, svá pravidla zároveň dodr-
žuje. Jedno zásadní je, že nám povoluje svobodnou 
vůli, abychom mohli zažít lásku. Bez svobody Láska 
totiž nejde – nefunguje, prostě není možná. A zpět 
k tématu: Já jsem, ten kdo má obdělávat a střežit – 
to je velká čest, velký úkol a on mi v tom věří. Kolik 
nadějí, kolik očekávání, kolik výbavy k lásce, kolik 
darování a přijetí, kolik schopností a dovedností vlo-
žil do nitra a jen čeká, zda se „aspoň 10%“ dostane 
do provozu tohoto vesmíru. 

Ano, zahrada celého stvoření, chcete-li vesmíru, 
má svojí výbavu: něco pro člověka je, něco není, 
ale o celé se má starat a obdělávat to. Ten strom 
poznání dobrého a zlého není zlomyslnost Boží. 
Oheň také přeci není jen nebezpečný dokonce smr-
telný, ale je i skvělý služebník. Ten strom je možná 
znamení „Boží přítomnosti, určení“ – co ano, co 
ne, a to fakt v naší kompetenci není. V naší kom-
petenci je ve shodě s tímto Božím náhledem, co je 
dobré a co ne, doprovázet a vést vesmír k Bohu. 
A často sama příroda je poslušnější tohoto Božího 
určení a poznání vševědoucnosti než my, kteří jsme 
dostali svobodu. 

Péče o zahradu stvoření je podřízena svoboda. 
Připadá vám to jako protimluv? A kupodivu, není. 
Svoboda v sobě ukrývá kvalifi kovaný náhled, co je 
opravdová láska (Bůh) a před tou se sklání. Tato svo-
boda neupírá svobodu druhých.

Zkusme při té péči respektovat Boha, zkusme 
respektovat partnera, partnerku, děti, rodiče – 
a také rodiče v pravý čas své děti. Zkusme neničit, 
ale obdělávat. Obdělávání a střežení je konstruk-
tivní, moudré používání a nikoli slepý vzdor přiro-
zenosti v různých extrémech stravovacích či jiných. 
A i když člověk chápe, z čeho některé extrémy 
vznikly, to ještě neznamená, že jsou v pořádku. 
Zkusme být v pořádku a tedy být dobrými správci 
v duchu Stvořitele. P. Michael

N A  S L O V Í Č K O . . .

SLOVO REDAKCE

Dvacátého května jsme prožili slavnost Seslání 
Ducha Svatého. V ten den Česká televize vysílala 
Křesťanský magazín a v něm příspěvek nato-
čený v naší farnosti. Na závěr toto příspěvku 
zazněla slova P. Michaela: „Víra v 21. století 

– to je prostě vztah. Vztah s Bohem, živý vztah 
s Bohem, který musí zasáhnout každou oblast 
života. A pokud to tak není, tak se z toho stává 
ritualismus. A to by bylo fakt prázdný.“ Když 
jsem se před 24 lety připravovala na přijetí svá-
tosti biřmování, byli jsme vedeni tak, abychom 
se právě skrze pravidelná osobní setkávání 
s Bohem v modlitbě, čtení a rozjímání Písma 
naučili Pána zvát do všech oblastí našeho života. 
Je super, že skrze modlitby při liturgii na Seslání  
Ducha Svatého můžeme znovu začít tento živý 
vztah prožívat. Slavnost seslání Ducha Svatého 
není připomínkou událostí ze života apošlotů 
před 2000 lety. I my můžeme a máme být napl-
něni Duchem Svatým, a tak žít opravdový život 
s Bohem, život, ke kterému jsme byli povoláni. 
Stačí naše ANO, naše rozhodnutí pro Boha 
a On přijde. Mysleme na to každý den, zvěme 
Ducha Svatého do každé činnosti, do každé 
starosti i radosti, do každého problému a kaž-
dého vztahu.  Katka

(http://www.ceskatelevize.cz:8080/
ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/
218562215600007)

Péèe o zahradu života
Genesis 2,15-17 „Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával 
a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu 
poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
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Desatero – nesmírně důležitá směrnice pro 
náš život. Vždyť Bůh vyhlásil všechna přiká-

zání. On nám to nádherně vysvětluje: Já jsem 
Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egypt-
ské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného 
boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodo-
bením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na 
zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se 
ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já 
jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. 
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého 
pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji 
milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě 
milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ 
jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nene-
chá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneu-
žíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být 
svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu 
svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí 
Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žád-
nou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj 
otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj 
host, který žije v tvých branách. V šesti dnech 
učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, 
co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto 
požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej 
jako svatý. – Cti svého otce i matku, abys byl 
dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, 
tvůj Bůh. (Ex 20,1-12) – Jistě tu všichni vidíme ten 
úžasný příslib i pro ten náš pozemský život, právě 
u tohoto čtvrtého přikázání. Dokonalost člověka 

spočívá v lásce k Bohu a k bližnímu. O lásce k Bohu 
pojednávají ta tři přikázání, která byla napsána na 
první desce. O lásce k bližnímu dalších sedm přiká-
zání z druhé desky. Ale nesmíme milovat pouze slo-
vem nebo jazykem, ale hlavně svým jednáním, svými 
skutky. Člověk, který tímto způsobem miluje, snaží 
se vyhnout zlu a konat dobro všude tam, kde je to 
možné. Především ale musíme prokazovat dobro 
těm, s nimiž jsme v blízkém vztahu. Kdo se nestará 
o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru 
a je horší než nevěřící (1 Tim 5,8).

Mezi všemi příbuznými nám není nikdo bližší než 
otec a matka. Proto říká Ambrož: „Nejprve musíme 
milovat Boha, potom otce a matku.“ A to jsou ta důle-
žitá slova tohoto přikázání: cti otce svého a matku 
svou. Modli se za ně. Možná, že tu již nejsou mezi 
námi. O to víc jim projevuj svou úctu modlitbou. 
Rodičům nemůžeme vrátit stejnou měrou všechna 
dobrodiní, která nám poskytli. Za prvé: Z celého 
srdce měj ve vážnosti svého otce a nikdy neza-
pomínej na bolesti té, která tě porodila. Pamatuj, 
že jimi jsi byl zplozen. Jak jim odplatíš to, co 
oni dali tobě? (Sir 7,27-28) – Oni ti zajistili výživu 
a ostatní věci potřebné k životu. Přišel jsi nahý, jak to 
zmiňuje Job (Job 1,21).  Rodiče ti také zajistili výchovu: 
Naši tělesní otcové nám byli vychovateli (Žid 
12,9). Máš syny? Vychovávej je a od mládí ohý-
bej jejich šíji. Máš dcery? Pečuj o jejich bezúhon-
nost a nebuď k nim málo náročný (Sir 7,23-24). 
Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od 
ní, ani když zestárne (Přísloví 22,6). 

desatero
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Po všechny své dny, synu, měj na paměti 
Hospodina. Nehřeš a nepřestupuj jeho přiká-
zání. Jednej spravedlivě po všechny dny svého 
života a nechoď po cestách nepravosti. Vždyť 
ti, kdo se drží pravdy, budou mít zdar ve svém 
počínání (Tobiáš 4,5-6). Neboj se synu, že jsme 
zchudli. Máš mnoho dobrého, jestliže se bojíš 
Boha, utíkáš od všeho hříchu a činíš dobře před 
Hospodinem, svým Bohem (Tobiáš 4,21). Klidně 
můžeme konstatovat, že stojí za inspiraci celá čtvrtá 
kapitola Tobiáše.

Slyšte mne, děti, svého otce, a jednejte tak, 
abyste došli spásy. Hospodin určil, aby si děti 
vážily otce, a zajistil matčino právo nad syny. Kdo 
ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů, a kdo 
si váží matky, jako by sbíral poklady (Sir 3,1-4).

Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří, neza-
rmucuj ho, dokud je živ. Pozbývá-li rozumu, 
ber na něho ohled a nepohrdej jím, když ty jsi 
v plné síle. Milosrdenství k otci ti nebude zapo-
menuto, budeš mít záštitu proti hříchům. Bude 
ti to připočteno k dobru v den tvého soužení; 
tvé hříchy se rozplynou jako jinovatka pod slu-
nečním svitem (Sir 3,12-15).

Je jistě zajímavé, že mladí čápi zahřívají rodiče 
svým peřím a dodávají jídlo jejich opotřebovaným 
tělům, když stářím ztratí své peří a nejsou si schopni 
obstarat potravu. Touto laskavostí jim vracejí to, co 
od nich jako mláďata dostala.

Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, pro-
tože se to líbí Pánu (Kol 3,20). Své rodiče nemu-
síme poslouchat pouze v tom, co je proti Bohu.

Otec nemusí být vždy jen ten, kdo někoho počal, 
jsou i jiné důvody, proč někoho nazýváme otcem. 
Otci jsou apoštolové, všichni svatí, každý, kdo je nám 
příkladem svého života, své víry. – Chvalme slavné 
muže, otce všech našich pokolení (Sir 44,1 – jistě 
stojí za přečtení, za zamyšlení, celá tato kapitola).

Otci jsou také ti, kteří nás vedou po cestách víry: 
papež, biskupové, kněží. Otci jsou rovněž nazý-
váni starci: Před šedinami povstaň a starci 
vzdej poctu (Leviticus 19,32). Mládenče, buď 
v řeči stručný, málo slovy pověz mnoho, buď 
jako ten, kdo ví, přitom však mlčí. Jsi-li s vel-
moži, nepředcházej je svou řečí, mluví-li starci, 
mnoho nemluv (Sir 32,8-9).

A tím nejdůležitějším otcem našeho života je náš 
nebeský Otec, tatínek každého z nás. On je ten, 
který nás nesmírně miluje, vždyť jsme jeho děti. 

– Cožpak není on tvůj Otec? Vždyť mu patříš. 
On tě učinil, on tě stvořil (Dt 32,6).

Jistě, že všechna další přikázání jsou důležitá 
a prospěšná pro náš pozemský život. – Nezabiješ. 
Nesesmilníš (Nezcizoložíš). Nepokradeš. Nevydáš 
proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš 
dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dych-
tit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, 
ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po 
jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bliž-
nímu. (Ex 20,13-17)

Jistě všichni víme, jak závist, jak sobectví tak často 
zahlcují mysl člověka. Přeji nám všem jen a jen život 
Bohu milý, život plný lásky a dobra.

Váš jáhen Pavel Urban

„Být nechtěný je nejhorší 

nemoc, jaká může člověka 

potkat. Jedinou možnou 

léčbou jsou ochotné, 

sloužící ruce a srdce, jež 

nepřestávají milovat.“
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 Milí farníci,
rádi bychom vás seznámili s hospodařením naší far-
nosti v roce 2017, při kterém jsme dbali na tyto cíle:
•  soběstačnost (neutrácet víc než na co máme a sna-

žit se najít dostatečné prostředky na aktivity, které 
chceme dělat).

•  hospodárnost – vynakládat přiměřené částky 
s ohle dem na kvalitu a rozsah.

•  podpora pastoračních a evangelizačních akti-
vit (fi nančně podporovat hlavní smysl existence 
farnosti).

Hospodaření farnosti je rozděleno do dvou základ-
ních oblastí:

•  hlavní činnost, jejímž účelem není generovat 
zisk, ale naplnit smysl a poslání farnosti. Jedná se 
zejména o bohoslužebnou a pastorační činnost.

•  hospodářská činnost, tj činnost komerčního 
charakteru, v případě naší farnosti je to například 
pronájem prostor, provoz kavárny a obchůdku.

Výsledek hospodaření farnosti za rok 2017 je ztráta 
2,5 mil. Kč. Pokud vyloučíme položku odpisy budovy 
a úroky, můžeme konstatovat, že jsme v hlavní 
činnosti dosáhli vyrovnaný výsledek (soběstač-
nost) a v hospodářské činnosti přebytek přibližně 
0,6 mil Kč.

Odpisy vyjadřují úvodní investici do budovy KCMT 
rozdělenou do 50 let, nejedná se ale již o výdaj, 
nejsou položkou, kterou by farnost každý rok hra-
dila z účtu, přesto se účetně zahrnují do nákladů. 
Ke konci roku 2017 činil zbytek dluhu vzniklého 
při výstavbě KCMT vůči bance a Arcibiskupství 
Pražskému (AP) celkem 24,9 mil Kč. Bance se 
splácí 3,3 mil Kč ročně. Protože tato částka je aktu-
álně nad naše ekonomické možnosti, splátku za 
nás hradí AP. Dluh vůči bance je tedy nahrazován 
dluhem vůči AP. Považujeme za spravedlivé dluh 
postupně v budoucnu splácet – v nižších, únos-
ných částkách, a tím se „přiznat“ ke skutečnosti, 
že pro farnost je existence Komunitního centra 
nesporně přínosem. Dluh vůči AP byl v roce 2016 
snížen o 13,8 mil. Kč, které jsme získali ze strany 
AP darem. 

V Ý K A Z  H O S P O D A Ř E N Í   
NÁKLADY

spotřebované nákupy 1 531 205
 • materiál 562 611
 • energie 601 091
 • zboží 367 503

služby 1 341 800
 • opravy, udržování 924 186
 • služby pro pastoraci 127 287
 • telefon a internet 20 732
 •  revize přístrojů a zařízení,

účetnictví 83 277
 •  ostatní služby

(honoráře, grafi cké služby atd.) 186 318

mzdové náklady 161 080
ostatní náklady 1 182 675
 • úroky 305 031
 • odvody sbírek do AP 177 802
 •  příspěvek do svépomocného

fondu AP 190 746
 •  příspěvek do mzdového

pastoračního fondu AP 282 715
 • pojištění, ostatní náklady 226 381
 • odpisy (budovy a zařízení) 3 045 035

Náklady celkem 7 261 795

VÝNOSY

tržby za vlastní výkony a zboží 2 333 826
 • z pronájmů 1 545 734
 • ze služeb a zboží 788 092

ostatní výnosy 1 107 785
 • sbírky 964 836
 •  dotace (MČ P11, MK) 120 000
 • ostatní výnosy 22 949

přijaté příspěvky (dary) 1 363 516

Výnosy celkem 4 805 127

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -2 456 668
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Hlavní činnost 
Příjmem hlavní činnosti jsou zejména dary a sbírky. 
V průměru každý z nás dospělých farníků (cca 750) 
zaslal minulý rok na farní účet dar ve výši přibližně 
1300 Kč (z toho přibližně 850 Kč jsme zaslali úče-
lově na opravu oken u sv. Františka). Na hlavní čin-
nost jsme obdrželi také fi remní dary (0,1 mil Kč) 
a dotace na kulturní akce – 0,1 mil Kč (Městská část 
Praha 11 a Ministerstvo kultury).
Na všech sbírkách při mších se vybralo přibližně 
1,0 mil Kč (každý z dospělých farníků tedy prů-
měrně přispěl do sbírky přibližně 25 Kč týdně), 
z toho 0,2 mil Kč byly účelové sbírky vyhlášené AP. 
Z 0,8 mil Kč ostatních sbírek jsme přispěli 10 % do 
svépomocného fondu AP (viz níže).

Největšími náklady v hlavní činnosti byla v minulém 
roce výměna oken u sv. Františka (0,7mil Kč), oprava 
hydroizolací na terase KCMT (0,1 mil Kč) a dále pak 
obvyklé náklady na energie a materiály. Do mzdo-
vého pastoračního fondu AP jsme přispěli přibližně 
ve výši 0,3 mil Kč (což je částečný příspěvek na pas-
torační asistenty, kteří v naší farnosti působí).

Hospodářská činnost
Hlavním příjmem jsou tržby z pronájmů (1,4 mil Kč), 
což je proti minulém roku nárůst o 0,2 mil Kč. Dále 
sem spadají i příjmy z kavárny (0,3 mil Kč), obchůdku 
či jiných aktivit. Z těchto ziskových činností jsme při-
spěli do svépomocného fondu AP odvodem 0,2 mil 
Kč. Je to výraz solidarity s ostatními farnostmi naši 
diecéze, které nemají možnost komerční činnosti 
nebo jsou v nouzi. Na druhou stranu z tohoto fondu 
můžeme čerpat i my – v roce 2018 jsme dostali pří-
spěvek na opravu střechy KCMT. 

Jak jsme zmínili, vytvořili jsme v hospodaření celkově 
přebytek ve výši 0,6 mil. Kč, který se použil na nákup 
vybavení (0,3mil Kč) – židle do sálu sv. Františka, pro-
pagační vitrína, rotační kartáč na odklízení sněhu, 
zdokonalení ozvučení v obou kostelích, vybavení 
kavárny apod. a na úhradu zádržného (pozdržená 
platba dodavatelům ještě z výstavby KCMT kvůli 
zárukám – 0,2 mil Kč).

Závěr

Ekonomická rada farnosti vnímá pozitivně soběstač-
nost v hlavní činnosti a ziskovost v hospodářské čin-
nosti. Plně si také uvědomuje, že v budoucnu by měla 
farnost přijmout zodpovědnost za část dluhu, který 
vznikl při výstavbě KCMT. Hospodaření naší farnosti 
má pozitivní směr, ale je křehké – rizikovou oblastí 
jsou především nutné opravy či řešení havarijních 
stavů. Velikou oporou je tedy aktivita/podpora vás 
jednotlivých farníků. Děkujeme vám, že přispíváte 
k hospodaření a aktivitám naší farnosti podle svých 
možností (fi nančním darem, dobrovolnickou činností, 
nápadem, domlouváním pronájmu, odbornými kon-
zultacemi atd.). Ekonomická rada farnosti

  Z A  R O K  2 0 17
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Na farní zájezd do Kudowy Zdroj, Hronova, 
Broumova a Police nad Metují jsme se vydali 

dne 21. dubna 2018 v 7 hodin ráno od Komunitního 
centra Matky Terezy na Hájích. Jáhen Pavel nás jako 
vždy přivítal, řekl nám, že má pro nás překvapení, 
že navštívíme polskou Kudowu Zdroj, kde je možno 
si nakoupit drobné dárky, čokoládu, čokoládové 
bonbony a občerstvení, což jsme přivítali. Kudova 
Zdroj původně nebyla na programu. Potom jsme se 
pomodlili za zdar naší cesty.

Po modlitbě v 7.45 hodin se ujala slova naše paní 
průvodkyně, která mluvila o nejúrodnějších místech 
v Čechách, která se bohužel v poslední době devastují. 
Jsou to místa kolem Brandýsa nad Labem a Sadské. 
Dále mluvila o tomto kraji, že zde už v minulosti žili 
vodní ptáci (kachny). Panovníci sem proto rádi zajíž-
děli na lov. Známé v tomto kraji je též lázeňské místo 
Poděbrady, kde se léčí srdeční choroby. Tento kraj byl 
také krajem bitev. Bojovalo se zde už za Marie Terezie 
– 7letá válka, dále bitva u Hradce Králové. V loňském 
roce jsme slavili 300 let od narození Marie Terezie.

Dále jsme se dozvěděli, že Karel VI., otec Marie 
Terezie, neměl mužského potomka, tak se jeho 
dcera Marie Terezie stala císařovnou.  Dále jsme se 
dozvěděli, že její manžel Štěpán Lotrinský se musel 
vzdát svého Lotrinska ve prospěch Francie. Po smrti 

svého otce Karla VI. se Marie Terezie ocitla v pozici 
královny – království  Čechy, Morava, Rakousko, 
Slezsko. Marie Terezie měla 16 dětí.

N A P S A L I  J S T E . . .

Farní zájezd
do Kudowy Zdroj,
Hronova, Broumova
a Police nad Metují
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Paní průvodkyně se hezky poslouchala, když nám 
povídala zajímavosti z historie toho kraje. Vše zde 
nemohu vypsat. Když jsme dojeli přes polské hra-
nice do Kudowy zdroj, dostali jsme hodinu času na 
nákupy na tržišti. Většinou všichni nakupovali čoko-
ládové bonbony a kytky, které jsou zde velice levné.

Z Kudowy Zdroj jsme přes Dobrošov dojeli do 
Hronova, do rodného města spisovatele Aloise 
Jiráska, kde je jeho socha a rodný domek. Bohužel 
do rodného domku Aloise Jiráska jsme se nedostali, 
protože nám nepřišel hronovský průvodce. Tak jsme 

se před domkem alespoň vyfotili. Od naší paní prů-
vodkyně jsme se dozvěděli, že otec Aloise Jiráska 
měl v Hronově pekařství. Dále také, že se v Hronově 
narodili Helenka Čapková a Josef Čapek. Také jsme 
navštívili Hronovský kostelík a hřbitov, který je na 
kopečku nad Hronovem. U kostela je též pozoru-
hodná dřevěná zvonice.

Z Hronova jsme potom jeli do Broumova. 
Broumov je nádherné město, kde je spousta pozo-
ruhodností. V Broumově jsme zaparkovali na parko-
višti před hradbami a odtud jsme šli kolem kostela 
sv. Petra a Pavla na hlavní náměstí. Odtud potom 
přes náměstí s kašnou na oběd do restaurace Alka. 
Po obědě jsme navštívili broumovský klášter, skvost 
české architektury. 

Posledním městem, které jsme navštívili, byla 
Police nad Metují. V Polici nad Metují jsme byli 

provedeni klášterem a také nám tamní farář řekl 
něco o kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde byla 
potom mše svatá. Někteří z nás se jí zúčastnili. 
Ostatní si sami ještě prošli město, šli na zmrzlinu 
a prošli si další památky, třeba starou školu, která 
se zde zachovala.

Na tomto zájezdě jsme toho opravdu hodně 
viděli. A ještě bonbónek zájezdu. Na cestě z Police 
nad Metují s námi ještě pan řidič zajel k 500 let 
staré lípě, kterou jsem vyfotila.

Za všechny ty památky a zajímavosti zájezdu 
bych chtěla poděkovat Ireně Řivnáčové, jáhnu Pavlu 
Urbanovi a naší paní průvodkyni.

Jiřina Švejdová

F A R N Í  Z Á J E Z D
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Gabriel si vzdychl:
„Tak to tedy těm lidem nezávidím, když ani 

my si s tou svobodou nevíme rady. Dokud budou 
dva, tak bychom to možná ještě uhlídali, ale co když 
těch lidí bude víc?“

 „Jak to víc,“ vyskočil Michael. „Říkali jsme přece 
dva. To snad úplně stačí!“

Rafael se přidal ke Gabrielovi:
„Já si taky myslím, že to u těch dvou nezůstane. 

Zkusme se ještě trochu zamyslet nad některými cha-
rakteristikami lásky. Jak píši ve své doktorské práci, 
láska je tvořivá. A pokud se podaří docílit toho, že 
se muž a žena budou milovat, proč by nemohla být 
tvořivá i jejich vzájemná láska?“

„Počkej, počkej, co tím chceš naznačit?“ lekl se 
Michael. „To jako že by se ti lidi nějak rozmnožo-
vali? Sami? Bez účasti Hospodina? To bych teda 
chtěl vidět. Jak by to asi tak dělali? Uplácali by si 
z bláta panáka a pak by na něj dýchali, aby ožil? 
To může možná Hospodin, ale ne člověk! Na to 
bych si netroufl  ani já. Snad tak ještě cvrčka nebo 
veverku, to bych možná zvládl, ale ne člověka. Vždyť 
takový nový člověk, to je přece obrovská zodpověd-
nost. A taky strašná složitost, zvláště ta, jak jsme to 
říkali… žena. To přece Hospodin nemůže nechat jen 
tak na člověkovi.“

„Přesto si myslím, že to tak nějak bude, můžeme 
se vsadit,“ trval na svém Rafael. „I když mně také 
nenapadá žádný jednoduchý způsob, jak by se to 
dalo dělat.“

„No právě. Pokud to rozmnožování vůbec půjde, 
bude to určitě tak komplikované, že to ty lidi nebude 
bavit.“

Do diskuze se opět vložil Gabriel:
„A co když je to Stvoření jen takový pokus. Když 

se to, zvláště tedy ten člověk, nepovede, tak to třeba 
Hospodin zase zruší a zkusí to jinak.“

„To si nemyslím,“ nesouhlasil Rafael. „Člověk 
přece není nějaký dinosaurus. Když vidíš, že dinosau-
rus je slepá vývojová větev, necháš ho vyhynout. Ale 
člověka? To přece nejde. Jak tak znám Hospodina, 
to by spíše na Zem poslal svého syna, aby těm lidem 
nějak pomohl, než že by je vyhubil.“

„To nám to tedy začíná dobře,“ povzdechl si 
Gabriel „Ještě tu člověka nemáme a už dělá takové 
potíže… Škoda, že tu s námi není Luciel, ten by 
možná na něco přišel.“

Rafael s Michaelem se lekli: „To snad nemyslíš 
vážně!“

Už počtvrté se setkáváme s archanděly 
Gabrielem, Michaelem a Rafaelem, kteří 
diskutují o právě probíhajícím Stvoření 
světa, zvláště pak člověka. Je právě pátá 
noc Stvoření, poslední noc v dějinách 
Vesmíru, kdy ještě člověk neexistoval.

A zdá se, že s člověkem budou jen pro-
blémy, zvláště pak s jeho svobodou, kte-
rou se Hospodin ve své velkorysosti chystá 
člověku dát.

Také už víme, že člověk budou vlastně 
bytosti dvě, muž a žena. Jenže…

NOC  PÁTÁ

Jak to
 dopadlo
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„Já vím, to byl spíš jen takový trochu bezradný 
nápad. Je ale pravda, že Luciel měl vždycky nějaké 
řešení, i když to někdy bylo na hranici Božích 
zákonů.“

„Nebo spíš za hranicí,“ rázně doplnil Michael. 
„Však na to byl taky náramně pyšný a dával to nále-
žitě najevo. A ta pýcha ho stála místo. Celkem se 
Šéfovi nedivím, že to řešil tak radikálně. A víte, jak 
si teď Luciel říká? Lucifer. Světlonoš. Jako by to byl 
on, kdo světlo stvořil.“

„Tak to je další malér, pánové,“ řekl skoro už 
rezignovaně Gabriel. „Myslíte, že Lucifer při svých 
schopnostech a sebevědomí nechá Boží Stvoření na 
pokoji? Zvláště pak člověka?“

Rafael mu přizvukoval:
„Máš pravdu. Slyšel jsem, že Lucifer je poslední 

dobou vídán na Venuši. To je planeta nejbližší Zemi 
směrem ke Slunci. Panují tam, jak možná víte, 
dost pekelné podmínky. Tak jsem si myslel, že je 
tam Lucifer na dovolené. Ale ve světle dnešních 
poznatků si myslím, že si tam spíš buduje něco jako 
předsunutou základnu pro útok na Zemi.“

V místnosti se rozhostilo ticho, záležitost stvo-
ření člověka se čím dál víc zamotává. Ticho po delší 
chvíli přerušil Gabriel:

„Co kdybychom se to pokusili Hospodinu ještě 
nějak vymluvit. Sjednat si s ním schůzku, možná to 
není tak strašné, možná máme jen příliš bujnou fan-
tazii. Nebo nám to Hospodin nějak objasní, třeba 
má v záloze nějaké pojistky.“

„Správně. Ať nám vysvětlí, co tím vlastně sle-
duje,“ chytl se návrhu Michael. „Jaký to bude mít 
přínos pro Nebe.“

„Hele, Michaeli, kolik že to máš pod sebou těch 
andělů?“ zeptal se tak trochu mimo Rafael.

„Co? Andělů? Proč tě to zajímá zrovna teď? Přece 
nespočetně, to snad víš taky.“

„Dobrá. A kolik jich je takových, za které bys dal 
ruku do ohně: spolehlivých, moudrých, statečných, 
zodpovědných, ochotných něco obětovat pro dob-
rou věc, dostatečně silných, aby dokázali někoho 
zachytit při pádu, ale zase dost taktních, aby se 
nevnucovali, přitom taky přiměřeně asertivních na 
to, aby dokázali prosadit správnou věc?“

„Takoví jsou vlastně všichni,“ odvětil zamyšleně 
Michael. „I když jejich hlavními přednostmi jsou 
spíše zpěv, tanec a hra na hudební nástroje. Ale tak 
odhadem patnáct procent by to mohlo v pohodě 
zvládnout. Ale k čemu je vlastně potřebuješ?“

„Nespočetně, z toho patnáct procent… pokud 
se dobře pamatuji ze školy, tak to je zase nespo-
četně. To by mělo stačit,“ počítal Rafael. „Abych to 
tedy vysvětlil. Co kdybychom každému člověku při-
řadili jednoho takového anděla, takovou jako stráž. 
Ne drába, který by svého člověka násilím nutil dělat 
dobro a nedělat zlo. Ne otroka, který by musel spl-
nit vše, co by člověka napadlo. Spíš takového skry-
tého průvodce: tady by trošičku napomenul, tam 
zase něco dobrého vnuknul, občas malinko připo-
strčil a jindy zase nenápadně zadržel… Prostě tako-
vého strážného anděla.“

„Jo takhle,“ snažil se pochopit Michael. „Moji 
andělé sice nejsou cvičeni na takovéhle humani-
tární mise, ale při své inteligenci a nadpřirozených 
schopnostech by to určitě zvládli. Jen nevím, jak to 
při té člověčí svobodě bude účinné.“

Podaného stébla se chytil i Gabriel:
„Mně se to docela líbí. Žádné násilí a donucování, 

na to by Hospodin nepřistoupil. Přesto ale doporu-
čuji se zítra s Hospodinem sejít a promluvit si s ním. 
Přijďte ráno v půl osmé na horní terasu, já zkusím 
někde zamluvit snídani a uvidíme.“

„V půl osmé? Proč tak brzy? Konečně mám jednu 
sobotu volnou, tak jsem se těšil, že si trochu při-
spím.“ Pro Michaela dnešní den opravdu nebyl 
z nejlepších. „Vždyť až tak moc to snad nespěchá.“

„Právě že spěchá. Právě proto, že zítra,“ Gabriel se 
podíval na hodinky, „vlastně už dneska, je sobota.“

„No a?“ nechápali druzí dva archandělé.
„Je-li dnes sobota, zítra bude neděle. A to bude 

Pán odpočívat. A pochybuji, že něco takového, jako 
stvoření člověka, bude odkládat na příští týden. 
Zvláště, když už, jak se zdá, má pro to všechno při-
praveno. A když, jak ho tak pozoruji, se na to těší 
už celou věčnost.“

„Jojo, těžký je úděl archanděla. Poroučím se, 
pánové,“ loučil se s kolegy Michael. „To abych si 
pro jistotu objednal buzení telefonem.“

Všichni tři archandělé se rozloučili andělským polí-
bením.

„Bůh s tebou, Michaeli, Bůh s tebou, Rafaeli. 
I s tebou, Gabrieli.“

Jak to dopadlo, víme všichni. On totiž Hospodin 
tu sobotu vstal už v pět hodin, takže v momentě, 
kdy se s ním archandělé ráno při snídani setkali, 
bylo již stvoření člověka hotovo.  Honza Zi
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20. 5. / Slavnost seslání  

SLAVNOST SESLÁNÍ  DUCHA SVATÉHO

První svaté

příjímání
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 D u c h a  S vat é ho  / k c mt

PRVNÍ  SVATÉ PŘIJ ÍMÁNÍ
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U K Á Z K O V Ý  V E Č E R  K U R Z Ů  A L F A

Rok utekl jako voda a my jsme tu opět 
s pozvánkou na UKÁZKOVÝ VEČER ALFY!
Pořádáme ho pro vás ve středu 6. 6. 2018 od 18.30 hod.
ve velké klubovně v KCMT.
Kurzy Alfa jsou příjemnou možností, jak se po báječné večeři nenuceně seznámit 
se základy křesťanství, oprášit pozapomenuté, získat odvahu k návratu k Bohu ...

Tento jeden večer, na který zveme, je určen pro vás, farníky nebo vaše křesťanské 
přátele. Nabízíme možnost se seznámit s obsahem i formou tohoto kurzu. Večer 
je vhodný pro všechny, kteří se o kurzy Alfa zajímají a především pro ty, kteří mají 
ve svém okolí nevěřící spolupracovníky, sousedy, přátele, rodinné příslušníky a neví, 
jak s nimi o víře mluvit a jak jim zprostředkovat setkání s Kristem.

Jsou vítáni i všichni, kteří již vědí a uvažují o pomoci při přípravách letošního běhu.

Zájemce prosíme, aby se přihlásili e-mailem nebo telefonicky.
E-mail: alfa.kcmt@gmail.com
Telefon: 603 114 763 Těšíme se na vás!

ALFA
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A JAK PROBÍHAL
MINULÝ KURZ ALFA?

Byl báječný! Určitě jste si nemysleli, že bych 
napsala cokoli jiného. Ale když on opravdu 
byl! Hned vám to dokážu. Přečtěte si, co pro 
některé z účastníků Alfa znamenala a co zažili:

■ Alfa pro mne znamená setkávání s lidmi, kteří 
jsou schopni a ochotni diskutovat – o sobě, dru-
hých i Bohu, o tom, co oni sami považují za pod-
statné. Setkání s těmi, kteří dokážou sdílet, aniž by 
měli potřebu soudit. Čas s lidmi s otevřenou myslí 
i srdcem, mně blízkým žebříčkem hodnot, s nimiž 
je mi potěšením a ctí trávit čas. (Štěpán)

■ O Alfě jsem věděla už dlouho, ale teprve loni 
jsem se rozhodla ji vyzkoušet osobně. Proces pře-
dávání Božích věcí mě zajímal vždycky a tady navíc 
sehrál roli i fakt, že se zde můžete potkat prak-
ticky s kýmkoli. Večery mají předem daný formát. 
Jasně, ale realizovaný samotnými farníky, o kterých 
jsem netušila vůbec nic kromě toho, že by mohli 
mít v zádech faráře s velkým „F“, pokud se na tom 
s nimi bude podílet.

Chtěla jsem se podívat, jak takový kurz probíhá, 
chtěla jsem poznat nové lidi, nakouknout trochu do 
místního společenství. Tak se ukažte!

A oni se ukázali. Zvládli to skvěle a s noblesou. 
Pokryli program a organizaci, zařídili skvělé jídlo, 
statečně bojovali s počáteční nedůvěrou účastníků 
během skupinek. I já jsem je nejdřív pozorovala zpo-
vzdálí. Dá se vám věřit? Je to opravdové, nebo se 
z vás vyklube jen další banda podivínů, kteří nechtějí 
slyšet nic jiného, než co se dá vyčíst z katechismu? 
Nedůvěra naštěstí nebyla na místě. Byli tam pro nás 
a s námi a bylo vidět, že jim na tom opravdu záleží. 
Chápali, že jsme každý v nějaké životní fázi, a není 
třeba nás všechny naházet do jedné krabičky, jen 
aby měla dušička evangelizátora pokoj. Nebáli se 
nám ukázat Boží postoj, ale zároveň respektovali 
i ten náš (a že to někdy chtělo slušnou dávku tole-
rance). Kromě věcí spojených s programem udě-
lali i spoustu černé práce, která možná na první 
pohled nebyla vidět, ale byla tam a byla znát. I ti 

nejdůkladněji opevnění nově příchozí časem roz-
táli a na svoje mini společenství nedali dopustit, 
což mělo v závěru naprosto kouzelný efekt („Tak 
aby bylo jasno, nejlepší byla NAŠE SKUPINKA!“)

A já jsem tam ten poslední večer jen tak seděla 
a užívala si Boží vynalézavost. Protože jak jsem nás 
tak všechny poslouchala, každý si odnesl to, co 
v tu dobu zrovna potřeboval nebo na co byl připra-
vený. Umí to s námi báječně, to se Mu musí nechat. 
A nepotřebuje k tomu moc. Protože i když je for-
mát Alfy hodně fajn nápad, o tom formátu to mys-
lím tak úplně není. (Marcela)

■ Vyrůstal jsem v ryze ateistické rodině a neměl 
jsem s vírou prakticky žádný osobnější kontakt, až 
do svých 20 let, kdy jsem potkal svou manželku, 
která naopak pochází z katolické rodiny. Tím došlo 
k velice bouřlivému střetu dvou zdánlivě nesluči-
telných světů, kde ostřejší výměny názorů na téma 
„křesťanství“, a zejména pak „katolická církev“, 
nebyly výjimkou. Přestože jsem ale s manželkou 
v mnoha věcech nesouhlasil, musel jsem uznat, že 
mezi jejími často věřícími přáteli jsou velice dobří 
lidé, kterých jsem si mohl vážit. To byl pravděpo-
dobně hlavní důvod proč jsem občasné společné 
návštěvy kostela zcela nebojkotoval a společně jsme 
nakonec prošli i přípravou na manželství.

Na Kurzy ALFA mě po mém souhlasu přihlásila 
právě ona. Bral jsem to jako další možnost osobně 
se seznámit s lidmi, kteří mají s katolickou vírou 
a zejména s Bohem osobní zkušenost.

Zaujal mě také formát kurzů, kdy po společné 
(mimochodem vždy vynikající) večeři následovala 
přednáška na jedno z jedenácti témat. Po přednášce 
se pak účastnící rozdělili vždy do skupin a o před-
neseném tématu společně diskutovali. Naprosto 
zásadní přitom bylo, že skupiny byly předem defi -
nované a v průběhu celého kurzu se jejich složení 
neměnilo. Dva až tři organizátoři, kteří působili nejen 
jako moderátoři diskuze, ale často poskytli účastní-
kům cenné rady, byli také spojeni výhradně s danou 
skupinou. Všichni členové skupiny pak byli vázáni 
nepsanou dohodou, že veškeré informace vyřčené 
v rámci diskuze jsou určeny pouze členům skupiny.

Přestože jsme s manželkou na Kurzy ALFA v KCMT 
dojížděli až z Letňan, přičemž děti nám pravidelně 
hlídali manželčiny rodiče bydlící na Chodově, vždy 
jsem se na ně těšil. To bylo dáno jednak kvalitou 
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jednotlivých přednášek, ale zejména složením dis-
kuzní skupiny, které z mého pohledu nemohlo být 
vhodnější. Já jako extrovertní snílek a fyzik spo-
lečně s lidmi, kteří víru v Boha buď hledají, nebo 
víru již našli a potřebují se v ní ujistit. K tomu vyni-
kající moderátoři s dlouholetými zkušenostmi s živo-
tem ve víře, kteří jsou schopni v každé situaci zcela 
nenásilně poskytnout radu či sdílet svoji zkuše-
nost. Nejdůležitější vlastností této skupiny však byla 
naprostá otevřenost k názorům všech členů, kdy 
žádný diskutující nevnímal svůj názor jako absolutní 
pravdu a byl ochoten pozitivně a tvůrčím způsobem 
diskutovat o názoru ostatních členů.

Pokud se týká témat jednotlivých večerů, tak 
některá mi samozřejmě byla bližší, zatímco jiná byla 
uchopitelná trochu obtížněji. Nepamatuji se ale, 
že by po některé z přednášek nastalo delší ticho. 
Počáteční ostych většinou velice rychle prolomili při-
pravení moderátoři dobře mířenou otázkou a diskuze 
se pak rozhořela zcela přirozeně. Vždy se našel pro-
stor také pro krátkou modlitbu. Z každé přednášky 
a následující diskuze jsem si odnesl několik zajíma-
vých poznatků, o kterých jsem mohl přemýšlet. Velice 
si cením také poskytnuté publikace „Evangelium do 
kapsy“, které se skutečně do kapsy snadno vejde, 
a tak jej bylo možné během delších cest přečíst.

Kurzy ALFA bych doporučil všem lidem, věřícím 
i nevěřícím, kteří mají otevřenou mysl, jsou zvídaví 
a zajímá je názor jiných lidí na témata moderního 
křesťanství. Každý člověk si z těchto kurzů odnese 
něco jiného, ale vždy odejde o něco bohatší, než 
přišel. (Jiří)

A POHLED Z DRUHÉ STRANY?
Za Alfu jsem neskutečně vděčná.
Nejenom proto, že pomohla, prostřednictvím oby-
čejných neobyčejných lidí, zprostředkovat manželovi 
zkušenost s Boží láskou, Jeho pozorností, odpuště-
ním, ochranou a péčí celého společenství, poznání 

vlastní ceny a důstojnosti. Vděčná za to, že splnila 
moje touhy, že TO konečně mohl taky poznat, zažít 
… Ale především za to, že to celé se završilo právě 
tehdy, kdy jsme si uvědomili, že má smysl v Alfě 
sloužit a pomoci poslat dál to, co jsme sami obdrželi.

Pro mne Alfa znamená poznávat, jak je Otec 
vynalézavý a kolik důvtipu vložil do stvoření. Tolik 
rozmanitých povah, tolik osudů, tolik touhy, tolik 
naděje …

Vidím kolem sebe úžasné lidi, kteří s radostí dávají 
svůj čas, svoje ruce, svoje modlitby … a vidím, jak to 
Pán používá a proměňuje srdce. Naše i příchozích.

Už jsme spolu něco zažili, vyzkoušeli, vyřešili, taky 
relaxovali a čerpali nové podněty, neseme spolu 
mnohé. Zdaleka to není jenom o práci. Mnohem 
víc než dávám, dostávám.

Dostala jsem přátele, podporu, nové zkušenosti, 
kopu vyslyšených modliteb a taky pár výchovných 
lekcí.

BOHU DÍKY!
Velké DÍKY všem v týmu, jste báječní. Každý tak, 

jak ho Pán vede a jaké dary mu k tomu dal. Pevně 
věřím, že spolu budeme pořád objevovat další.

Speciální dík patří těm, kteří nás po celý čas pod-
porují modlitbou. I oni si mohou být jistí těmi našimi.

Děkuji kuchaři Lukášovi, kterého nám poslalo 
samo nebe i se vší tou manou. Jaká škoda, že jen 
dočasně. Děkuji všem pekařkám, všem v pozadí, 
všem přenašečům, umývačům. Děkuji všem před-
nášejícím. Díky všem, kteří, i kdyby jen maličkostí, 
byli součástí tohoto kmene.

Obrovský dík otci Michaelovi, který byl vždycky 
nápomocný, který nás duchovně i ryze prakticky 
vede a nese výš, věnuje nám svůj čas a vědomosti.

A Z CELÉHO SRDCE
ZVEME NA KURZ ALFA
všechny, jejichž život a spása
vám leží na srdci.
Začínáme 19. 9. v 18.30 hod.
Přihlašování a dotazy na alfa.kcmt@gmail.cz
nebo na tel.: 603 114 763.

Za Alfa tým
Lucie Chlupová
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Zdá se to možná neuvěřitelné, ale právě jsem 
  začala osmnáctý rok ve funkci ředitelky Farní 

charity. Do křesla (ona to tedy tehdy byla židle) 
ředitele jsem usedla s vizí, že to na chvíli vezmu 
a potom se uvidí. První měsíc byl poměrně krušný. 
Charita v té době neměla už čtvrt 
roku ředitele, jako sociální pra-
covnice pracovala na dohodu 
o provedení práce bývalá paní 
ředitelka a situace byla opravdu 
neutěšená. Měsíc po mém jme-
nování jsem přijala nového soci-
álního pracovníka a současně 
svého zástupce Honzu.

Před těmi mnoha lety jsem 
neměla mnoho zkušeností. Dnes 
bych podobnou věc nikdy neudě-
lala. Velice dobře vím, že zaměst-
návat přátele, kamarády, jejich 
kamarády a rodinu se nevyplácí. Mnohokrát jsem 
se nechala umluvit a téměř vždy toho potom lito-
vala. Náš dlouholetý pracovní vztah s Honzou je 
velkou výjimkou z tohoto pravidla.

Já a Honza jsme se v době jeho nástupu do pra-
covního poměru v naší Charitě už několik měsíců 
znali a kamarádili. Seznámili jsme se asi před 
devatenácti lety. Já jsem měla schůzku s kama-
rádkou Janou, seděly jsme v restauraci a čekaly 
na jejího přítele Radka. Ten přišel z nějakého tré-
ninku a přivedl s sebou celou bandu spolucvi-
čenců, jedním z nich byl právě Jan. Dali jsme se 
do řeči a v následujících měsících jsme se díky 
mému přátelství s Janou a Radkem vídali na růz-
ných akcích poměrně pravidelně.

Honzův pracovní pohovor proběhl velmi 
netradičně. Seděli jsme v té samé hospodě, kde 
jsme se seznámili. Celá ta partička Radkových 
a Honzových kamarádů cosi slavila. Jan se mezi 
řečí zmínil, že právě udělal státní závěrečné 
zkoušky a obhájil diplomovou práci. Věděla jsem 
samozřejmě, že studuje sociální práci, protože 

právě zájem o sociální oblast nás spojoval a byl 
častým tématem našich rozhovorů. Já jsem Janovi 
nejprve pogratulovala a potom jsem mu z něja-
kého záhadného myšlenkového popudu nabídla 
práci u nás v Charitě. Honza v té době jinou práci 
neměl, a tak moji nabídku na místě přijal. Stejně 
jako já, že to na chvilku vezme a potom se uvidí. 
Dohodli jsme se na podmínkách přijetí a Jan 
1. června 2001 nastoupil do práce.

Spolupracovali jsme spolu mnoho let. Honza 
se mi stal nejen kolegou, ale i kamarádem, par-

ťákem, spolubojovníkem a opo-
rou v každé situaci. Mohli jsme 
se jeden na druhého vždycky spo-
lehnout. Nejvíc jsem oceňovala, 
že jsme vždycky byli schopni se 
dobře pohádat. Naše výměny 
názorů bývaly vášnivé, ale argu-
menty byly vždy věcné. Když jsme 
se na sporných otázkách dohodli, 
ani v jednom z nás nezůstala hoř-
kost. Klidně jsme se po proběhlé 
hádce sebrali, uvařili si oběd 
a zasedli s ním k jednomu stolu.

Zaměstnanci na všech pracov-
ních pozicích v naší charitě se samozřejmě stří-
dají. Ale s Honzou jsem měla pocit, že to tak 
bude navždy. On i jeho žena vždy snili o domečku 
někde za Prahou. Nedávno se jim tento sen poda-
řilo uskutečnit a odstěhovali se na venkov. Jan 
dojížděl do práce déle než tři měsíce, ale cesta 
byla dlouhá, zácpy ve špičce k nepřečkání. Proto 
se rozhodl zaměstnání u nás opustit a najít si práci 
blíž k novému domovu. Jeho pracovní poměr 
u nás skončil 31. května 2018, na den přesně 
sedmnáct let od jeho nástupu.

Honza mi bude samozřejmě moc chybět. 
Chtěla bych mu tímto poděkovat za mnoho let 
spolupráce a popřát jemu i jeho rodině, aby se jim 
v novém domově dařilo a Hospodin jim požehnal.

Na závěr mám prosbu. Na konci léta končí pra-
covní poměr další ze zdravotních sester, t aké se 
stěhuje mimo Prahu. Nutně za ni budeme potře-
bovat náhradu. Prosím všechny zdravotní sestřičky 
z farnosti nebo sestřičky, které znáte. Zvažte, jestli 
byste u nás nechtěli zkusit pracovat.

Eva Černá 

zprávičky
  z Farní charity
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CO BYLO ......... A CO BUDE?

Květnová výprava
družiny “Dryády”.

Letos v květnu jsme po dlouhé době měly výpravu, 
která byla dokonce na 5 dní. I když původní plány 
byly na nějaký puťák do hor, nakonec kvůli tomu, 
že některé holky měly přijet později, se jelo k nám 
na chalupu a byla to výprava s koly. V sobotu jsme 
jely na krásný výlet do Polničky, cesta vede téměř 
celou cestu lesem, krásnou krajinou po asfaltové 
cestě a navštívili jsme cestou různá zajímavá místa, 

jako jsou třeba Ranská jezírka. Tento den jsme ujely 
kolem 50 km, pro některé z holek, to bylo úplně 
nejvíc, co kdy v životě na kole ujely. Cestou vznikala 
různá politická uskupení, která slibovala, že po tom, 
co vyhrají volby, bude svět bez jakýchkoliv kopců 
a na kole bude možné jet pouze po rovině nebo 
s kopce. Na kopci Bybylon U obrázku je možné pro 
tuto novou krajinu hlasovat. Další dny jsme měly už 
menší výlety třeba na zmrzlinu, na vyhlídku, do kra-
vína za telátky, na hrad Sokolovec a tak. Vyzkoušely 
jsme si, jak se dělá pampelišková a šeříková limo-
náda, získaly kouzelnou perlu z netopýří jeskyně, 
prožily kus života s Jakobem a Emou ve smyčce 
v roce 1940, postavily hrad pro šnečího krále a krá-
lovnu. A celou výpravu jsme si moc užily. Klidně 
bychom tam byly i déle, bylo i krásné počasí.

Letní stanový tábor KSK Praha
/ 21. 7. – 4. 8. 2018
Tábor pro děti ve věku 8 až 15 let proběhne na tábo-
řišti u Manětína.
 

Vodácký tábor KSK Praha
/ 11. 8. –19. 8. 2018
Tábor pro zkušené vodáky i začátečníky od 11 let. 
Součástí tábora je splutí řeky Sázavy, táborové hry, 
večery s kytarou atd.

K S K

co bude?

z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY SKAUTSKÉHO DÍVČÍHO ODDÍLU
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Plánování aktivit na příští
školní rok (prosba o modlitbu)

Na konci dubna se sešla valná hromada KSK Praha, 
z.s. Museli jsme nutně řešit mnoho úředních povin-
ností, které jsou stanoveny stále více komplikovanými 
zákony. Na vedoucí dětských kolektivů se stále hrne 
více povinností a odpovědností. Naši vedoucí pracují 
s dětmi dobrovolně ve svém volném čase, kterého 
mají čím dál tím méně.  Přesto se většina vyslovila pro 
pokračování v již zavedených aktivitách, které pod 
hlavičkou KSK Praha nabízíme dětem z farnosti. Ze 
zavedených aktivit bychom chtěli zachovat celoroční 
činnosti: Dívčí skautský oddíl, oddíl VOSA pro kluky, 
dramatický kroužek, který znovu připraví s dětmi dra-
matizaci pašijí. O prázdninách bychom chtěli stále 
nabízet stanový i vodácký tábor a lyžařský/SNB výcvik 
o jarních prázdninách. Na prosinec jsme již začali při-
pravovat mikulášskou nadílku. Před uzávěrkou prázd-
ninových Fchodovin, ale ještě nebudeme vědět, kolik 
dobrovolníků bude pro jednotlivé činnosti v příštím 
školním roce k dispozici. Proto prosíme o modlitební 
podporu. Na základě konkrétních zkušeností z práce 
s dětmi jsme přesvědčeni o významu, který ve výchově 
dětí hrají uvedené volnočasové aktivity při naší far-
nosti. Ale abychom je byli schopni zajistit, budeme 
nutně potřebovat kvalitní posily.

K S K

Kontakty na vedoucí aktivit

■  Letní stanový tábor  KSK Praha
Marek Stehlík, tel. 730 996 731
Jakub Jarolímek, tel. 736 452 995
email: taborksk@gmail.com
http://kskpraha.org/tabor.php

■  Vodácký tábor KSK Praha
Václav Olšanský, 775 521 404
email: voda@kskpraha.org.

■  Dětský dramatický kroužek
Eliška Brhlová, tel.: 606 561 611
email: eliska.brhlova@seznam.cz.

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

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

Nedávno byla zveřejněna apoštolská 
exhortace papeže Františka Gaudete 
et exsultate – „O povolání ke svatosti 
v současném světě.“ Zde je pro čtenáře 
Fchodovin několik myšlenek z její první 
části jako ochutnávka a podnět k jejímu 
přečtení.

1. „Radujte se a jásejte“ (Mt 5,12) – říká Ježíš 
těm, kdo jsou pronásledováni nebo ponižováni 
kvůli Němu. Pán žádá všechno a nabízí pravý 
život, štěstí, pro které jsme byli stvořeni. Chce 
nás mít svatými a neočekává, že se spokojíme 
s průměrnou, ředěnou a nekonzistentní exis-
tencí. Již první stránky Bible různými způsoby 
podávají povolání ke svatosti. Abrahamovi Pán 
navrhoval: „Choď před mnou a buď doko-
nalý“ (Gen 17,1).

14. Ke svatosti není třeba být biskupem, kně-
zem, řeholnicí či řeholníkem. Častokrát jsme 
pokoušeni myslet si, že svatost je vyhrazena 
těm, kdo mají možnost zachovávat odstup od 
běžného zaměstnání, aby se věnovali modlitbě. 
Tak to není. Všichni jsme povoláni být svatými 
tím, že budeme žít lásku a nabízet každému 
svědectví v každodenním zaměstnání tam, kde 
jsme. Jsi zasvěcená nebo zasvěcený? Buď svatý 
(svatá) tím, že budeš radostně prožívat svoje 
zasvěcení. Jsi ženatý či vdaná? Buď svatý v lásce 
a oddanosti vůči své manželce či manželovi jako 
Kristus a církev. Jsi pracující? Buď svatý pocti-
vou a kompetentní prací ve službě bratřím. Jsi 
matka či babička? Buď svatá trpělivým vyučo-
váním dětí, aby následovali Ježíše. Máš pravo-
moc? Buď svatý zápasem o obecné dobro a zří-
káním se svých osobních zájmů.

15. Dovol milosti svého křtu přinášet plody na 
cestě svatosti. Všechno nech otevřené Bohu 
a s tímto cílem se rozhodni pro Něho, vol Boha 
stále znovu. Neklesej na mysli, protože máš sílu 
Ducha svatého, která to umožňuje, a svatost je 
v zásadě plodem Ducha svatého v tvém životě 
(srov. Gal 5,22-23).

Vybrala Jana Friedová

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

17. Běž a pověz to všem

Boží Duch přebývá v mém srdci, 
zavolal mě a určil
to, co mám učinit,
co mám činit.

Poslal mě s dobrými zprávami k chudým,
abych oznámil svobodu vězňům,
řekl slepým, že prohlédnou,
abych utlačeným udělil volnost
a šel a oznámil všem, že Boží království je tu,
a šel a oznámil všem, že Boží království je tu.

Tak, jako mě poslal Otec,
tak já tě posílám,
abys rozhlašoval mé svědectví po světě,
po celém světě.

Žádné břímě s sebou nenos,
ve svém zavazadle neměj dvě košile,
dělník je hoden své mzdy,
je hoden své mzdy.

Neměj obavy, co řekneš,
neměj obavy, protože v ten den
Boží Duch bude mluvit ve tvém srdci,
bude mluvit ve tvém srdci.

Cesta 
  lásky Matky Terezy

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

ME D I TAČN Í
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

■ Kněz se prostě nezavděčí (aneb kanonizace až 
po smrti): Když je kázání o pár minut delší než 
obvykle, řeknou lidé: „Je únavný.”
Když je krátké: „Nedal si s tím moc práce.” 
Když mluví hlasitě: “Jeden by z něj ohluchl.” 
Když mluví středně silně: „Člověk nerozumí ani 
slovu.” Když není doma:”Pořád někde lítá.” Když 
je doma: „Je to pecivál.” (Podle A. Feehana)
■ Co bude, až tu Ježíš nebude: Pane, někdy si 
připadáme moc obyčejní, než abys s námi ztrácel 
čas a trpělivost. Někdy si připadáme příliš nedo-
konalí a provinilí, než abychom si zasloužili přízeň 
lidí, natož Tvou. Někdy jsme otrávení a zklamaní 
z toho, jak se k nám zachovali druzí (a máme 
jich – a vůbec všeho – plné zuby). A někdy zas 
máme dojem, že si docela dobře vystačíme sami.

(Podle J. Keřkovského)
■ František z Assisi nikdy nic nekritizoval. 
Uvažoval totiž tak, že jestliže je zlo všude kolem, 
má se obrátit nejdříve on, nikoli druzí. Je-li tak 
častý přepych a nevázanost, to pak on musí být 
důsledně chudý a nezkažený, protože za to může 
on. Světci se od zakladatelů hereze liší tím, že tito 
chtějí obracet druhé, nikoli sebe, zatímco svatí 
zaměřují ostří veškeré kritiky proti sobě, snaží se 
sami obrátit, aby svět byl lepší. (Tad. Dajczer) 
■ Chcete-li svrhnout tyrana, hleďte nejprve, 
abyste odstranili trůn, který jste mu sami vybu-
dovali ve svém nitru. Neboť, jak může tyran vlád-
nout volným a hrdým lidem, nedříme-li tyranie 
v jejich vlastní svobodě a hanba v jejich vlastní 
hrdosti? (Chalíl Džibrán)
■ Každá rostlina volá po ochraně, každý živočich 
hledá přístřeší, každý člověk touží po nějaké skrýši. 
Všechno stvoření prosí svým způsobem o ruku, 
která by je láskyplně chránila. Stromy jsou útul-
kem ptactva a lidé si staví domy, hrady a pevnosti, 
aby se cítili bezpečni. To všechno jsou obrazy, které 
v jádru znamenají: Útočiště je jen u živého Boha, 
ve stínu jeho ochranných křídel. (Albert Bartsch)
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dobrovolníci,
dobrovolnice,

 dobrovolníèata

CORNEAU, Guy: Chybějící otec, chybující syn.
(Jak absence otce ovlivňuje utváření mužské identity.)
 Vydal Portál. Kč 299,-

Autor knihy pojednává ve svém titulu o morál-
ním zranění, jímž trpí někteří muži, kterým scházel 
kvalitní kontakt s otcem. Mnohé otce a syny dělí 
v dnešní době bariéra mlčení. Autor se nezabývá 
jen fyzickou absencí otce, ale i tím, jaký vliv má 
tato absence u synů. Projevuje se u nich po stránce 
afektivní a psychické a vyvolává pocity frustrace při 
utváření mužské identity v době, kdy dospívají a kdy 
se sami stávají otci.

Autor rozvíjí úvahy nad otázkami, proč mají dnešní 
muži strach z intimity, proč potlačují svou agresivitu, 
proč mají pocit, že si musí hrát na hrdiny, věčné ado-
lescenty, svůdce, či hodné hochy, proč je tak těžké 

stát se mužem ve společnosti, která už nepraktikuje 
žádné přechodové rituály. Své úvahy autor dokládá 
kazuistikami ze své terapeutické praxe.

PÍAS, Alberto Reyes: Já, Bůh a Fidel
(knězem na komunistické Kubě).
Vydalo KN. Kč 249,-.

Temperamentní Alberto vydává svědectví o své 
poněkud klikaté cestě ke kněžství. Vyrůstal na 
Kubě v krásné věřící rodině, ale v nepříliš krásném 
režimu Fidela Castra. Přesto se dostal na medi-
cínu, měl známost a otevírala se před ním slibná 
budoucnost …

Vyprávění je svěží, místy až humorné, a přitom 
nepostrádá hloubku – mezi řádky osobního pří-
běhu mnohokrát zasvítí vyzrálá duchovní moudrost. 

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

Milí farníci,
konec školního roku se blíží mílovými kroky. A asi 
většina z nás vyhlíží, s nadějí na odpočinek, letní 
měsíce. I já se moc těším, že vypadnu z betonového 
Jižního Města někam, kde je to zelenější. Někam, 
kde život neplyne tak rychle jako v Praze. Bohu díky 
za to, že dává čas práce i čas odpočinku. Nebojme 
se obojí přijmout. Má to svůj smysl. Abychom mohli 
dávat, tak je třeba se zastavit a načerpat. Takže určitě 
naplánujte nějaký čas jen pro sebe a svou rodinu, 
pokud jste to ještě neudělali.

Než to ale přijde, tak určitě přijďte na balónko-
vou oslavu dne dětí. A když byste snad chtěli tan-
čit, tak i k tomu bude v červnu příležitost.

Co se týká dobrovolnictví, tak aktuálně sháníme 
tak 2 lidi, kteří by byli ochotní pomoci starat se 
o růžové záhony v okolí Komunitního centra. V pří-
padě zájmu nebo bližšího dotazu, se mi, prosím, 
hlaste. 

Jo, a zaznamenali jste, že v kavárně mají úžasnou 
a dobrou zmrzlinu? A udělají vám i krásný pohár 
se šlehačkou. Takže i tak se dá užívat teplých dní.

Mějte se co nejlépe a něco proto dělejte, protože 
nikdo jiný to za vás neudělá. Vlasta Hamalová

OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY

Út 15.30–20.00 St 15.30–20.00 
Ne   9.30–13.30 (dále v době programů)

Zveme vás na novinku v sortimentu
– na výbornou kopečkovou italskou zmrzlinu

„La panna gelato“
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PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM
Vstupné do herny je 50,- za rodinu
na celé dopoledne.

■  Po / 8.00–12.00 / Školička Sluníčko, pra-
videlný 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 m.) – bez při-
hlášení.

■  Čt / 9.00–12.00 / Otevřená herna, od 10.00: 
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 – tvo-
řivá dílnička pro děti za pomoci rodičů či pra-
rodičů – bez přihlášení.

AKCE V ČERVNU

ČESKOSLOVENSKÉ ODPOLEDNE
Středa 13. 6. a 27. 6. / 17.00–18.30
Přijďte si popovídat, zazpívat písničky, přečíst 
pohádku. Vstupné je pro tento měsíc dobro-
volné. Na program se není třeba předem hlásit.

OSLAVA DNE DĚTÍ
aneb BALONKOVÁ OSLAVA
Neděle 3. 6. / 14.00–16.00 
Pořádáme ve spolupráci s KCMT – odpolední 
akce hlavně pro děti – odpoledne plné soutěží, 
skákání a bublin. Celou akci zakončí Divadlo 
pod kloboukem představením Po stopách krále 
Karla. Divadlo začne v 16.00. Více na našem 
webu a facebooku.

PŘEDNÁŠKY A BESEDY

VEČERNÍ
•  Po 11. 6. / 18.00–20.00 / První pomoc 

u miminek a dětí do tří let. Přednáší lek-
torka první pomoci Lucie POLÁCHOVÁ, Dis. 
Přihlašujte se e-mailem: apechackova@fi t-
mami.cz nebo na telefonu 607 914 005.

DOPOLEDNÍ
•  Dopolední přednášky vždy v 10.00–12.00 

přímo v herně, kde si mohou vaše děti během 
přednášky pohrát.

•  KOJENÍ A ŠÁTKOVÁNÍ. Více na našem 
webu a facebooku.

PORADNY

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

■  Út / 9.30–11.0 / Poradna efektivního rodi-
čovství. Nutno objednat na tel.
608 708 786, zdarma.

■  St / 18.00–19.30 / Poradna přirozeného 
plánování rodičovství. Nutno objednat
předem na 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.

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

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

I N F O S E R V I S

■  11. 6. (pondělí) od 19.30 hod. v KCMT – setkání 
společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na 
červen: „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni 
budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9) Společenství 
je otevřené i novým zájemcům. Jana a Viktor 
Friedovi – tel. 731 625 949.

■  Setkání Život z víry. Probíhají každou středu 
od 19 hodin 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 mateř-
ské dovolené ve středu dopoledne od 9.30 do 
11.30 v suterénu fary kostela. V červnu se 
sejdeme 6.,13., 20. a 27. 6. 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. 

■  3. 6. / 14.00–17.00 / Balónková oslava dne 
dětí – odpoledne plné her pro děti do 11 let.

■  5. 6. / 18.00–21.00 / TANČÍRNA – k tanci posle-
chu a hraje „Hvězdný prach“. Vstupné pro jed-
notlivce 80,-, pro pár 150,-.

■  6. 6. / 18.30 / „Ochutnávka Kurzů ALFA“ – 
pozvání pro všechny, kteří by rádi věděli o čem 
to všechno je. Je třeba se předem nahlásit na 
e-mail: alfa.kcmt@gmail.com. Součástí večera je 
drobná večeře.

■ 7. 6. / 19.00 / Zastavení u Matky Terezy: 
„IZRAEL – RADOST I PROKLETÍ“
Ani 70 let po  svém založení nemá Izrael jasné 
státní hranice a dobré vztahy se sousedy. 
Pohled do zákulisí argumentační války v židov-
sko-arabském konfl iktu. Tématem nás pro-
vede Břetislav Tureček, který přes 5 let působil 
v Jeruzalémě jako stálý zpravodaj Českého roz-
hlasu a je autorem oceňované knihy “Nesvatá 
válka o Svatou zemi“.

Pán nám připravil perfektní slunečné počasí, 
Michael dvě velké plechovky barvy a tak jsme 
mohli v pohodě natírat plot na farní zahradě.

Natírání se chopilo krátce po deváté hodině 
pět našich farníků a následně jim přišli na 
pomoc Matouš s maminkou. 

Je pravda, že část barvy ulpěla na Matoušovi 
– viz foto, ale přesto se všem podařilo spotře-
bovat obě plechovky a přední strana farního 
plotu je téměř natřena.

Standa Dąbrowski

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

■  19. 6. / 18.00–21.00 / TANČÍRNA – k tanci posle-
chu a hraje „Hvězdný prach“ Vstupné pro jed-
notlivce 80,-, pro pár 150,-. 

■  28. 6. / 18.00 / Mše svatá ze slavnosti sv. Petra 
a Pavla v kostele sv. Františka z Assisi. Celebruje 
P. Petr Bubeníček.

Dobroden / 19. 5. 2018

natírání
   plotu



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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Zpravodaj ŘK farnosti Praha-Chodov / 2018 / ročník 17
• 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. června 2018       Náklady na 1 výtisk 12 Kč fchodoviny@gmail.com

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

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODL ITBY /  ČERVEN

 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: Sociální sítě
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti
vůči druhým i v jejich odlišnosti.

•    Národní úmysl: Abychom v různých nesnázích mohli
zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).
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