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Kostel sv. Františka má narozeniny
80. výročí vysvěcení našeho kostela si připomeneme 

4. 9. 2018 v 18.00 hod. slavnostní mší svatou
u sv. Františka na Chodově.

2. 9.  / 10.30 / KCMT – „Patnáct zastavení“, uvedení publikace
o vzniku a historii chodovského kostela.
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28. 6.
2018

Setkání s P. Petrem Bubeníčkem
v kostele sv. Františka
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slovo redakce

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin, zdravíme 
vás po prázdninách, které jak věříme, jste pro-
žili v Boží blízkosti a načerpali jste hodně sil do 
nového školního roku. Jak se vám dařily psát 
chvály a díky, ke kterým jsme vás vyzývali? 

Během prázdnin se mi do rukou dostala 
Novéna se sv. Alžbětou od Trojice. V průběhu 
roku budeme uveřejňovat některé pasáže. Moc 
mě spiritualita svaté Alžběty od Trojice oslovila. 
Jsme zde vedeni k tomu, najít si ve svém nitru 
místo, kde budeme jen my a Pán. Místo, kam 
můžeme kdykoli během dne přijít a být s Ním, 
sdílet s Ním radosti i bolesti, zároveň odpovídat 

na Jeho čekání a touhu po nás tím, že se takto 
usebereme a přijdeme k Němu. Jsme vyzýváni 
přijmout a chránit své nitro jako příbytek Boží 
– chrám Ducha Svatého, nechat se milovat více 
než ostatní a k tomu, aby skrze nás jednal Pán. 
Aby lidé, se kterými se potkáváme, se potkali 
s Ježíšem. O tom jsem někdy už na tomto místě 
psala, v této Novéně je jakýsi „návod“, jak toho 
„docílit“. Určitě se chci ještě vícekrát tuto Novénu 
modlit nebo ji jen pročítat a důvěřuji Pánu, že mě 
povede k tomu, abych Ho na místě našeho setká-
vání nenechávala dlouho samotného.
 Katka 

Počátek...
kdy něco končí a kdy něco začíná, 
vždyť každý okamžik je konec pří-
tomnosti a příchodem budoucnosti. 
ono „Teď“ mizí nesmírnou rych-
lostí v nedohlednu minulosti a na 

jeho místo se tlačí nové „Teď“ z budoucnosti, aby 
se hned stalo minulostí. Prázdniny končí, mizí, ale 
začíná nový školní rok, aby se vteřinu po vteřině stal 
minulostí a to je normální. co však zbývá po kaž-
dém „Teď“ je jeho ovoce, a to buď ušlechtilé nebo 
neušlechtilé, láska či nenávist. a co začíná nového 
v nás Boží mocí a nezmizí? Následující věta ze zje-
vení sv. apoštola Jana byla velmi oblíbená kardiná-
lem vlkem, a já bych si ji teď z písma volil též, jako 
povzbuzení.

Zjevení Janovo 21,5:

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvo-
řím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná 
a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa 
i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám 
napít zadarmo z pramene vody živé.

Život je to, k čemu jsme pozváni. ale je to tak, že 
k tomu, abychom opravdu byli živí a každé „Teď“ 
mizící v nenávratnu minulosti přineslo ovoce trvalé 
a svaté, je třeba pít z pramene vody živé. stačí žíz-
nit a pít. v Božím slově je neskutečný pramen života. 
Prosím, žízněme, ale ne po věcech jen pozemských, 
které jsou sice krásné, ale často nás uvádí jen do 

čím dál většího sobectví a slepotě ke svému okolí. 
Žízněme především my dospělí po vodě živé s vel-
kým „Ž“, aby naše děti viděly, kde je ten pramen, 
„ten kohout“ vody opravdového života, který buduje 
opravdovou lásku a staví hráz sobectví. Žízeň a hlad? 
Žízeň a hlad po dobrých věcech je dobrý:

Matouš 5,6: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po 
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 

ale bez hladovění a žízně není co sytit a roz-
máhá se jen nevraživost, nenávist, nespravedl-
nost. Nedáme-li tedy průchod tomuto druhu hladu 
a žízně sami u sebe, nemůžeme se divit, že se roz-
máhá něco jiného. 

Mám tedy velké pozvání pro nás pro všechny, 
oslavme výročí posvěcení našeho mateřského far-
ního kostela sv. Františka z assisi celoročním hladem 
a žízní správného druhu a nasyťme se a uhasme 
žízeň u pravého zdroje. P. Michael
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Slavnost památky posvěcení chrámu, lidově
 posvícení, to je vždy radostný den, radostná 

chvíle k nesmírnému děkování, že tu máme svůj 
kostel, že je tu Ježíš stále s námi svátostně příto-
men. v kostele máme chvíle klidu k naslouchání 
evangeliu. a slyšet evangelium, Boží slovo, je určitě 
důležitější, než slyšet ty různé negativní zprávy, jak 
je tak často chrlí sdělovací prostředky. kostel je 
místo, kde se setkáváme s kristem v jeho svátos-
tech. Jistě je nádherné, že naši předkové postavili 
kostel. ale také, že svou aktivitou položili základ 
k dalšímu křesťanskému rozvoji v našem regionu. 
a dnes máme nejen farní kostel, ale také komunitní 
centrum Matky Terezy. a to je určitě dobře. Je tu 
trvalá Boží nabídka. každému člověku nabízí Bůh 
záchranu, spásu. všem lidem našeho města, všem 

našim blízkým, ale i těm hledajícím, každému, kdo 
je v nějakém maléru, v nouzi, prostě každému člo-
věku jsou otevřeny dveře do Boží blízkosti. 

Boží prostor je místo, kde si znovu a znovu uvě-
domujeme smysl své existence, smysl událostí, 
které nás v pozemském životě potkávají. ale my 
jsme také pozváni, abychom spolupracovali na Boží 
vinici a šířili kolem sebe Boží království. Nemáme 
tu každý z nás nějaký menší dluh? v našich rodi-
nách, na pracovišti, ve společnosti. Nečekají na nás 
děti, mladí lidé, lidé v nemoci, ve stáří nebo snad 
při umírání? Ježíš čeká na naše rozhodnutí. vždyť 
on i nám říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho 
z těchto mých nejposlednějších, pro mne jste 
udělali“ (Mt 25,40).

Možná, že mnozí z vás řeknou: Já nemám vůbec 
čas, já nemám již k tomu síly, abych se do něčeho 
takového pouštěl. ale Pán Ježíš nás vybízí: „Proste 
a bude vám dáno. Modlete se. Nebojte se. 
Vždyť já jsem s vámi, až do konce světa“. Ježíš 
nechce od nás nějaké zázraky, obrovské výkony. 
on chce naši lásku, ochotu pomáhat všude tam, 
kde je potřeba.

ke každému z nás řekl Bůh otec na křtu: „Ty jsi 
můj milovaný syn. Ty jsi má milovaná dcera. 
Stvořil jsem tě, dal jsem ti život, jsi můj-má, 
mám tě rád. Jdi a poslouchej mého Syna Ježíše, 
drž se jeho evangelia“.

Budeš možná slyšet od lidí i jiné rady. Budou ti 
třeba říkat, že dobrota je slabost, že silný je ten, 
kdo je tvrdý. Budou ti říkat, že poctivost je ne  rozum, 
že chytrý je ten, kdo krade. Budou ti říkat, že víra 
v Boha otce je zastaralý přežitek, že moderní je ten, 
kdo na desatero Božích přikázání vůbec nebere 
ohled. Budou ti říkat mnohé proti Ježíšovu evan-
geliu, ale ty buď hrdý na to, že jsi pokřtěný. a taky 
tak žij, jak se sluší na křesťana. Jistě si všichni uvě-
domujeme, že při posvícení slavíme víc než jen 
budovu z kamenů a cihel, slavíme živý dům Boží. 
dům, v němž je základním kamenem kristus. a těmi 
kvádry jsou živí lidé. a z těchto lidí se skládá farní 
společenství, viditelná církev kristova.

Jistě si vážíme kamenné budovy, jsme hrdi na své 
předky, kteří ji dokázali postavit. I my v dnešní době 
se snažíme ji udržovat, vylepšovat, aby tady byla 
i pro další generace. ale my také víme, že krása křes-
ťanského chrámu vychází od oltáře do lavic, k lidu 
Božímu. Živí lidé, to je největší ozdoba chrámu. oltář 
a lid, to jsou dva póly, dva základy živého chrámu. 

z a m y š l e n í  j á h n a  p a V l a

„Dnes přišla
  do tohoto 
  domu spása“
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Milí přátelé,
vítáme vás zpět z prázdnin a dovolených. Hned v září 
nás ve farnosti čeká velká oslava – 4. září uplyne 
80. let od chvíle, kdy byl v roce 1938 kostel sv. Fran-
tiška vysvěcen kardinálem karlem kašparem. rádi 
bychom si tuto událost připomněli několika pro-
gramy, které by vás mohli oslovit, povzbudit ve víře 
a v radosti ze vzájemného společenství v naší far-
nosti. Program oslav je podpořen dotací z Minister-
stva kultury a z tohoto důvodu můžeme nabídnout 
jak farníkům, tak i veřejnosti hned několik progra-
mů různého žánru – dvě krásná divadelní představe-
ní, dvě zajímavé přednášky vztahující se ke sv. Fran-
tiškovi, koncert skvělé františkánské kapely, filmové 
odpoledne pro celé rodiny. součástí oslav bude i náš 
již tradiční Farní den. Nevšedním počinem je vydá-
ní almanachu o vzniku a historii kostela sv. Františ-
ka, který si budete moci koupit v obchůdku. vel-
ké díky patří panu Josefovi karhanovi a všem jeho 
pomocníkům za sestavení a grafickou úpravu této 
publikace. Myslím, že by nám farníkům rozhodně 
neměla v knihovně chybět, v historii kostela a pře-
devším farního společenství můžeme najít mnoho 
povzbuzení a poučení i pro vlastní život. 

Tento měsíc probíhá zápis do kurzů probíhají-
cích v kcMT. kurzy keramiky jsou letos rozšířeny 
na tři lekce, jsou určeny dětem i dospělým. ke-
ramický ateliér Jany domšové nese nyní nový ná-
zev – sU-terrén a tvorba bude tematicky zaměřena 
na keramiku různých kultur. I nadále budou pokra-
čovat dopolední kurzy keramiky pro seniory, pokud 
byste si chtěli zkusit práci s hlínou, hrnčířským kru-
hem, neváhejte, místa se velmi rychle zaplňují. cvi-
čení (nejen) pro seniory budeme z důvodu pracov-
ního vytížení fyzioterapeutky eriky Tremlové nabízet 
zatím jen v pondělí dopoledne, možná přibude od 

listopadu i jedno večerní cvičení. Taneční škola as-
tra od října otevírá kurzy společenského tance pro 
dospělé ve čtyřech úrovních, vždy v pondělí a úte-
rý večer v sále kcMT. 

Zcela novou aktivitou ve farnosti budou pravidel-
né kreativní dílny ve foyer kcMT, nazvané „Tvoříme 
pro radost“. Nabídneme vám je vždy poslední středu 
v měsíci. Témata, techniky i cílové skupiny se budou 
střídat. Během společného tvoření bude otevřena 
kavárna, můžete tedy potěšit nejen svého umělec-
kého ducha, ale i chuťové pohárky. 

Manželské páry zveme na další běh Manželských 
večerů (od října). Prosíme také o šíření informace 
o dalších alfa kurzech u vašich příbuzných nebo zná-
mých, kteří by měli zájem se dozvědět více o křes-
ťanské víře.

 
Přeji vám krásné zářijové dny a požehnaný a klid-

ný začátek školního roku a návrat k vašim pracov-
ním povinnostem.  Karina Juráková

ředitelka KCMT

z p r á V y  k C m t

Zprávy
z KCMT

M: Co vlastně pro ty umírající děláte? 

Matka Tereza: Předně si
přejeme, aby pocítili, že o ně 
někdo stojí; chceme, aby 
věděli, že jsou zde lidé, 
kteří je opravdově milují 
a skutečně po nich touží, 
a aby tak alespoň v posledních 
hodinách života poznali lidskou 
a Boží lásku. Přejeme si, aby 
věděli, že jsou také Božími dětmi, 
že nejsou zapomenuti, že jsou 
milováni, že se o ně někdo stará. 
Že existují mladí lidé, kteří jsou 
ochotni se zříci sami sebe, aby jim sloužili.

Malcolm Muggeridge: Matka Tereza z kalkaty
– Něco krásného pro Boha

To je ten náš úkol – pracovat, pomáhat na Boží 
vinici a šířit kolem sebe to úžasné Boží království 
dobra a lásky. Ježíš říká Zacheovi: „Dnes přišla do 
tohoto domu spása.“ Ta slova platí určitě i pro náš 
kostel ode dne, kdy byl posvěcen, zasvěcen Bohu. 

vždyť Pán nás sytí z oltáře, ze stolu života pokr-
mem věčnosti. Tento pokrm nám dává sílu, naději 
a radost i pro ty všední dny našeho života. děkujme 
Bohu. amen. 

Váš jáhen Pavel Urban
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Za neobyčejné účasti věřících ze všech částí Prahy
 a říčanského okresu, za hojné účasti zástupců úřadů 

a katol. spolků, konalo se v neděli 4. září dopoledne slav-
nost. vysvěcení nového kostela sv. Františka v Chodově 
u Prahy. Svěcení vykonala Jeho Eminence njdp. kardi-
nál dr. Karel Kašpar, kníže-arcibiskup pražský, který 
byl též novému kostelu štědrým mecenášem. Každé 
vysvěcení nového chrámu Páně, zejména na pražských 
periferiích, je významnou slavností, ale málokde byla 
taková účast věřícího lidu, jako právě v Chodově.

Slavnostní uvítání 
njdp. kardinála dr. K. Kašpara.

Na pokraji Chodova, na silnici, kterou měl od 
Dolních Břežan přijeti Jeho Eminece njdp. Kardinál 
dr. K. Kašpar, kníže-arcibiskup pražský, byla posta-
vena slavobrána. Shromáždili se tu Orlové v krojích 
a s prapory, členové SKM ve svérázech, katoličtí 
legionáři s předsedou dr. Polanským, členové lidové 
strany, kostelního spolku, nesčetné družičky v bílých 
šatečkách, členky III. řádu sv. Františka a nepřehledné 
řady věřících.

Njdp. kardinál dr. Karel Kašpar, kníže-arcibiskup 
pražský, přijel z Dolních Břežan okolo 9. hodiny, 
provázen svým sekretářem vldp. Janem Boukalem 
a komorníkem p. Veverkou.

Jeho Eminenci uvítal nejprve J. M. vsdp. dr. Jaroslav 
Kulač, metropolitní kanovník u sv.Víta, okresní hejtman 
říčanský dr. Böhm; za město Prahu člen ústředního zastu-
pitelstva Jar. Uhlíř, starosta města Chodova p. Buzek, sta-
rosta obce Hájů p. Bervic, za kostelní spolek p. Voženílek. 
Njdp. kardinála uvítala pak družička Žáková a malá 
družička Křiklavová, oblečená v chodském kroji, za 
lidovou stranu ndjp. arcipastýře uvítal předseda Tylš a za 
katolické legionáře dr. Polanský, br. Vítek a br. Diviš. 
Poté pozdravil njdp. kardinála dr. Sochor, velitel četnické 
stanice vrch. čet. strážmistr Růžicka a j.

Z duchovenstva, jež tu bylo přítomno, sluší jmenovati 
zejména J. M. vsdp. preláta dr. Vajse, P. dr. Kruse T. J., 
P. Mauricia Kunovjánka OFM, kvadriána ze Slaného, 
který se o nový kostel zvláště zasloužil, přítomen byl 
rektor spořilovského kostela bl. Anežky České P. Gregor 
Mucha OFM, rektor nového kostela v Chodově 
P. Augustin Slezák OFM, klerici řádu sv. Františka a j.

Vysvěcení nového kostela 
a první mše sv.

Po uvítání njdp. kardinál všem poděkoval a v průvodu 
kněží a čestné stráže Orlů a katolických legionářů 
ubíral se k novému kostelu sv. Františka. Po církevních 
obřadech vysvěcení nového chrámu Páně zvenčí i uvnitř 
vstoupili do nové svatyně věřící. Njdp. kardinál sloužil 
pak první mši sv., při níž přistoupilo hojně věřících ke 
stolu Páně. Při vysvěcení kostela hrála hudba Papežskou 
hymnu, mše sv. byla tichá, se zpěvem lidu.

Promluva njdp. kardinála.
Po mši sv. věřící zazpívali svatováclavský chorál. 

Na stupně oltáře vystoupil J. M. metropolitní kanov-
ník svatovítský dr. Jaroslav Kulač, který nejprve 
njdp. kardinálovi poděkoval za všechnu pomoc, kterou 
doprovázel a podpořil uskutečnění stavby nového 
kostela a poděkoval řádu sv. Františka, který njdp. kar-
dinála požádal, aby směl v novém kostele vykonávati 
duchovní správu. „Kéž Bůh dopřeje Vaší Eminenci,“ 
pravil ke konci, „abyste mohl vysvětit co nejvíce 
kostelů, pro pražskou periferii tak potřebných!“

Njdp. kardinál Dr. Karel Kašpar vysvětil

nový kostel sv. Františka v Chodově
Jeho Eminence nejd p. kardinál Dr. Kašpar, 
kníže-arcibiskup pražský, modlí se za svě-
tový mír a pokoj v naší zemi. Nedělní vysvě-
cení nového kostela na pražské periferii stalo 
se významnou slavností.
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J. Em. njdp. kardinál Dr. Karel Kašpar pravil ve 
své odpovědi, že musí vlastně poděkovati vsdp. kanov-
níkovi za jeho práci a obětavost, kterou přinesl pro 
nový chrám Páně. „Dnes je opravdu pro Chodov slavný 
den,“ pravil nejdp. kardinál, „vpravdě ‚Toť den, který 
učinil Pán.‘ Jsem šťasten, že mně bylo dopřáno a že 
jsem mohl posvátný úkon vykonati. Nový chrám Páně 
– jaká to milost pro každou obec – neboť je to místo, 
jež Všudypřítomný Bůh si vyvolil, aby zde způsobem 
zcela zvláštním vyslyšel prosby všech, kdož se k němu 
utíkají. Zde ve svatostánku dlí Ten, který kudy kráčel, 
zanechal stopy lásky, dobroty, stíraje slzy trpících, 
nemocným vracel zdraví a každého se ujímal. Ten si 
zvolil svůj trůn na oltáři, odkud v míře nejhojnější 
chce udíleti milost všem, kdož o ni prosí, a žehnati celé 
naší obci. V novém kostele bude vám hlásáno učení, 
bez něhož nelze zachrániti duši, nelze dosíci spásy. 
Budou vám vykládány pravdy Toho, který řekl: ‚Já 
jsem cesta, pravda a život – nikdo nepřijde k Otci, leč 
skrze mne‘. Vybrali jste si za patrona nového kostela 
sv. Františka, který tak horoucně miloval Boha. Po 
vzoru sv. patrona milujte Boha z celého srdce nade 
všechno a zachovávejte Jeho přikázáni, nenechte Ho 
nadarmo volati: ‚Synu, dcero, dej mi své srdce!‘“

Njdp. kardinál modlí se 
za světový mír a pokoj naší zemi.

Ke konci svého proslovu njdp. kardinál vyzývá 
všechny věřící k modlitbě, aby Bůh Všemohoucí 
se smiloval a na přímluvu našich svatých patronů 
dal nám pokoj a mír a odvrátil nebezpečí války. 
Lid pokleká a společně se svým nejdůstojnějším 
arcipastýřem vroucně se modlí.

Njdp. kardinál udělil pak všem apoštolské požehnání 
a několika stům dětí dal v upomínku obrázky svatých, 
žehnaje jim a znamenaje je svatým křížem. Po kratičkém 
rozloučení odjel njdp. kardinál zpět na svůj zámek 
v Dolních Břežanech.

Závěrečná slavnost 
katolických legionářů a Orelstva 
u pomníku padlých.

Po skončení církevních obřadů a po odjezdu 
njdp. kardinála odebrali se věřící k pomínku padlých 
občanů chodovských, kde byla vzpomínková slavnost 
a zároveň oslava 20. výročí naší republiky katolických 
občanů Chodova. U pomníku stáli čestnou stráž Orlové 
s tasenými rapíry a katoličtí legionáři. Slavnostní 
proslov učinil kap. rus. legií Dr. F. D. Polanský, spi-
sovatel Dostál a bratr Křiklava, závěrečný projev měl 
p. Voženílek.

Slavnost, na níž bylo několikráte zdůrazněno, 
že katolíci jsou věrní Církvi a republice a svobodu 
svého státu že budou brániti proti každému svými 
životy, byla ukončena svatováclav. chorálem a státní 
hymnou.

Nemohlo býti skutečně lepší myšlenky, než slavnost 
vysvěcení nového kostela sv. Františka v Chodově spo-
jiti s národní manifestací chodovských katolíků, kteří 
nejlépe zdůraznili skutečnost, že jen ten národ je silný 
a nepřemožitelný, který je věren Církvi a národu!

 František Poul

(Lidové listy, 5. 9. 1938 – doslovný přepis)
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„co to s tebou dneska je, Noeme,“ ptá se sta-
rostlivě sára, když od stolu odnáší nedojedené jeh-
něčí. „Jindy ti to tak chutná…“

Noemu nebylo do řeči a tak jen mávl rukou.
„Nějaké starosti na pastvinách? Nebo zase hádka 

se sousedem o studnu? Nebo tě trápí to sucho?“ 
snaží se sára přimět manžela k řeči. „Měl by ses 
nějak odreagovat, je toho na tebe moc. Třeba bys 
mohl dopsat kroniku.“

„copak mám na to čas? a náladu? a kromě toho 
se stejně neděje nic zajímavého. Nebo mám psát 
o těch prostopášnostech, kterých je plné město? 
To by se hodilo tak do nějakých bulvárních novin, 
ale ne do kroniky.“

sára odešla ke dřezu umýt nádobí. Noe občas mí-
val takovéto zvláštní nálady a bylo lepší ho nechat. 
až si to rozmyslí, řekne.

„s těmi našimi syny mám starost!“ z ničeho nic 
skoro vykřikl Noe a bouchl rukou do stolu. „Už jsou 
skoro dospělí, ale hospodářství je nezajímá. do prá-
ce abych je pořád honil a sotva na chvíli přestanu, 
ztratí se za těmi svými zájmy. Jak jim jednou budu 
moci svěřit náš majetek?“

„ale vždyť to není tak zlý,“ uklidňovala muže 
sára. „Podívej se, co dělají ostatní, vždyť by to moh-
lo být daleko horší.“

„a nebo taky lepší,“ dál si vedl svou Noe. „Tře-
ba zrovna včera. Poslal jsem Jefeta pást kozy. když 
je večer přihnal, dvě chyběly. a když jsem žádal vy-
světlení, řekl, že je to statistická chyba, holomek je-
den. Pořád jen něco počítá a rýsuje, je samá hádan-
ka, nevím, co na tom vidí tak zajímavýho. k čemu 
to v životě využije?“

sára raději nic neříkala, měla s Jefetem také své 
zkušenosti. když ho před časem poslala na trh, oši-

dil ho kupec o půl denáru. když se sára divila, jak 
je to možné, když je takový matematik, řekl, že po-
čítání peněz není žádná matematika.

„ale předpovídat počasí, to mu docela jde, ne? 
alespoň na den, dva dopředu, to se docela trefí,“ 
snažila se sára najít něco pozitivního.

„To je pravda,“ připustil Noe. „ovšem až na tu 
bouřku loni o žních.“

„ahoj, rodičové,“ vběhl do stanu Jefet. Zakou-
sl se do jehněčí pečínky, co ležela na kredenci a ra-
dostně oznamoval: „vymyslel jsem novou hádanku. 
Převozník musí přes řeku převést vlka, kozu a zelí. 
Na loď se s ním ale vejde vždy jen jeden pasažér, 
buď vlk nebo koza nebo zelí. vlka s kozou nesmí 
nechat na břehu samotné, protože by vlk kozu se-
žral. stejně tak kozu a …“

„s tím si běž za Šémem, ten pořád staví nějaká 
plavidla,“ přerušil syna Noe. „ostatně pochybuju, 

Noe /1

Příběh Noema a jeho synů všichni známe. 
(Kdyby náhodou ne, tak je to První kniha 
Mojžíšova, šestá až devátá kapitola). Ale 
jak to asi u nich doma vypadalo pár let 
před tím, než se Hospodin rozhodl jejich 
prostřednictvím zachránit svět. Když kluci 
byli ještě v pubertě…

Foto: divadlo víti Marčíka (Noe)
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že budu někdy potřebovat vozit na lodi pohroma-
dě vlky, kozy a zelí, tak nevím, proč bych to řešil.“

Jefet popadl ještě kus chleba a zmizel zase venku.
„Tak to vidíš,“ obrátil se Noe zase k sáře. „ale 

ono to se Šémem není lepší. Ty jeho lodě už mě 
taky zlobí. víš, co mi říkal? Že se o prázdninách vy-
dají s kamarádama na lodích po eufratu až k moři. 
Už vidím, že se potopí za druhou zátočinou. Jefet 
mu pořád říká, že má špatně spočítaný těžiště. ale 
znáš je. Než aby spolupracovali, to se spíš poperou.“

„ale pamatuješ,“ snažila se sára muže uklid-
nit, „jak loni uvízla Josafatova loď na mělčině? Jak 
Šém narychlo postavil vor a všechny převezl bez-
pečně na břeh?“

„Ty se jich pořád zastáváš,“ nedal se přesvědčit 
Noe. Než stačil pokračovat, nakoukl do stanu Šém. 
„Tatí, můžu si vzít ten velký dutý strom, co se vyvrá-
til u řeky? Potřebuju si z něj udělat katamarán. dík.“ 
a než stačil Noe něco říct, vzal si hrst fíků a zmizel. 
Hned nato se ve dveřích objevil chám.

„Tati, potřeboval bych koupit atlas dvoukřídlého 
hmyzu. Tady mě něco štíplo do ruky a já ani nevím, 
jak se to jmenuje.“

„ale ten jsem ti přece dal k narozeninám,“ po-
divil se otec.

„Né, to byl atlas blanokřídlého hmyzu,“ odpově-
děl chám, zatímco mu sára dávala na oteklou ruku 
studený obklad. „a dnes na mě nečekejte s večeří. 
Potřebuju totiž prozkoumat, kde mají v lese hnízdo 
sovy. a to samozřejmě ve dne nejde. Čau.“

„Tak vidíš,“ už skoro rezignovaně řekl Noe. 
„a nemáš tam ještě někde ty bylinky na žaludek? 
Už je mi zase nějak nevolno.“

sára přinesla zdravotní čaj. „vidíš, i chám umí 
něco užitečnýho. Ty jeho bylinky ti už nejednou 
pomohly.“

„Jo, ale kdyby mě synáčkové tak nezlobili, tak 
bych žádný bylinky nepotřeboval!“ nedal se jen tak 
přesvědčit Noe. „Myslel jsem, že by se chám mohl 
starat o drůbež, když se zajímá o ty ptáky. a víš, 
co on na to? Že prý slepice nejsou žádný ptáci! “

chvíli jen tak seděli, Noe usrkával čaj, sára cosi 
zašívala.

„Přece jen by mohlo trochu zapršet,“ řekl najed-
nou Noe a vyšel ze stanu.

Jojo, je to stejný jako v jiných rodinách. Co ale 
bude s tou záchranou světa? To si musíme počkat 
na příští číslo. Honza Zi

Přešla mi přes cestu černá kočka. Nikdy jsem 
se černých koček moc nebál, vždyť je to 

pověra. Navíc to bylo pár let po křtu v dospě-
losti, proto jsem tím spíše věděl, že je to pově-
ra. Ale přeci jen ve mně začal hlodat červíček 
pochybnosti. Copak Bůh nemůže po užít čer-
nou kočku k tomu, aby mi něco řekl, dal ně-
jaké znamení? Při mé úzkostlivé povaze jsem 
snadno přišel na řadu neštěstí, kterým by čer-
ná kočka přes cestu mohla předcházet. Hos-
podin Bůh se však ukázal jako milosrdný Otec, 
který odpovídá na otázky svých dětí.

Hospodin Bůh nastrojil černé kočky, které se 
usídlily ve sklepě sousedního paneláku. A když 
se tam usídlily, také tam vyvedly mladé. Něja-
kou dobu mi pak několikrát týdně chodila přes 
cestu celá kočičí rodinka, černá kočka s černým 
kocourem a černými koťaty. Když to trvalo dost 
dlouho a žádná katastrofa se nestala, došlo mi 
i v hloubi srdce, že to s černou kočkou přes ces-
tu opravdu bude jenom pověra.

Hospodin Bůh však neskončil. O pár let 
později jsem pochopil, že mi skutečně chce 
něco říci i černou kočkou jdoucí přes cestu. 
Jen to znamená něco úplně jiného než před-
zvěst nějakého neštěstí. Abych parafrázoval 
Ježíšova slova (srov. Mt 6,26-29), „Pohleď-
te na černé kočky: nesejí, nežnou, nesklízí do 
stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což 
vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může 
o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se 
znepokojovat? A o oděv proč si děláte staros-
ti? Podívejte se na černé kočky, jaký mají sa-
metový kožíšek: nepracují, nepředou – a pra-
vím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře 
nebyl tak oděn jako jedna z nich.“

 Boleslav Vraný 

čerNé 
KočKy
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v jedné z pražských čtvrtí zavedli od července 
letošního roku placené parkovací zóny. Naše 

charita poskytuje služby na území celé této měst-
ské části. Zaměstnanci často jezdí služebními vozy 
a potřebují samozřejmě parkovat. Proto jsem už 
v květnu pečlivě nastudovala 
podmínky, jak získat parkovací 
oprávnění pro naše autíčka. 

shodou okolností ve stejné 
městské čtvrti bydlím. Hned v prv-
ním červnovém týdnu jsem chtěla 
povolení k parkování zaplatit za 
své soukromé i všechny služební 
vozy. Navštívila jsem proto infor-
mační centrum na městském úřadě. Z budovy 
vycházela velká skupina viditelně naštvaných spo-
luobčanů. Po vstupu do budovy jsem se dozvěděla 
od bezpečnostní služby, že systém na registr par-
kovného spadl a nefunguje. Ptala jsem se, jestli 
by mi někdo mohl alespoň upřesnit podmínky 
vydávání zvýhodněných parkovacích oprávnění 
pro veřejně prospěšné společnosti. odpověď zněla 
prostě: „Nevíme, přijďte příští týden.“

o týden později jsem opět plánovala návštěvu 
informačního centra. Mezi řečí jsem se o svém 
plánu zmínila sociální pracovnici příslušné měst-
ské části. Ta mi telefonovala, abych nikam nejez-
dila, že systém opět spadnul. doporučila mi 
počkat, až se následující pondělí otevře velké 
registrační centrum na staré radnici.

Počkala jsem raději do úterka a opět jsem se 
vydala zaplatit parkovné. Tentokrát na starou rad-
nici. Mise byla částečně úspěšná. Parkovací opráv-
nění pro své soukromé auto jsem vyřídila během 
deseti minut. když jsem se ale začala vyptávat 
na charitní auta, úřednice zesinala. Neziskovku 
prý ještě nedělala. Neví a poslala mě za nadříze-
nou. Ta si otevřela webové stránky a začala stu-
dovat instrukce, které jsem já už dávno pročetla. 
Po dvaceti minutách prohlásila, že neví a poslala 
mě za nadřízeným.

Pan vedoucí, který se ani nepředstavil, na mne 
spustil poměrně zhurta, co prý si to tady vymýš-
lím. Trpělivě jsem mu vysvětlila, odkud jsem, jaké 
poskytujeme služby, a že opravdu potřebujeme na 
celém území městské části parkovat. Ten pán mi 
začal vysvětlovat, že to zlevněné parkovné je pouze 
pro veřejně prospěšné společnosti. Podivila jsem 
se, kdo že by měl být veřejně prospěšný, když ne 
charita. Pan vedoucí na to odvětil, že to by mohl 
říci každý. Ukazovala jsem mu dokumenty, které 
podle pokynů na internetu bylo potřeba doložit. 

on si je prohlédl a prohlásil, že 
to stejně nedokazuje, že posky-
tujeme služby na Praze 4 a chtěl 
vědět, kdo naše služby zaštiťuje. 
odpověď, že jsme krajem regis-
trovaný poskytovatel ho neuspo-
kojila. Prý musíme mít s někým 
smlouvu. odpověděla jsem, že 
máme smlouvy přímo s uživateli 

našich služeb. Milý úředník se viditelně pohoršil. 
Prý zneužíváme bezmocnosti těch staříků, vnucu-
jeme jim služby, které potom musí draze platit. 
když to prý nikdo nekontroluje, kdo ví, jak je odí-
ráme. suše jsem konstatovala, že povinnost uzavřít 
smlouvu s uživatelem služeb nám jako poskytova-
teli ukládá zákon o sociálních službách. Pravidelně 
nás kontroluje Magistrát hlavního města Prahy 
a spolupracujeme i se sociálními odbory měst-
ských částí. Na to ten milý člověk řekl, že zákon 
o sociál ních službách nezná. Tak jsme se konečně 
na něčem shodli. Bohužel, jen na chvilku. Následně 
pan vedoucí přišel s požadavkem, abych mu tedy 
předložila smlouvy s uživateli našich služeb. Jen 
jsem zalapala po dechu a zeptala se ho, jestli někdy 
slyšel o směrnici GdPr o ochraně osobních údajů? 
Těžko mohu běhat po ulici se smlouvami s uživa-
teli, natož je nechat kopírovat do nějakého archivu. 
Nakonec mě ten milý úředník poslal pryč s tím, že 
se musí zeptat a mám přijít za týden.

o týden později jsem se znovu vydala na 
registrační místo. Tentokrát jsem k papírům ze 
seznamu na internetu přidala ještě smlouvy 
o poskytnutí dotací od příslušné městské části 
a dobrozdání ze sociálního odboru. chtěla jsem 
tím doložit, že skutečně poskytujeme služby 
občanům příslušné městské části. Znovu jsem 

zprávičky
  z Farní charity
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vystála frontu a absolvovala kolečko úředník, nad-
řízená, pan vedoucí. Tentokrát už jsem zjistila 
jeho jméno, jeho podřízená mi ho prozradila. Pan 
Michal si znovu prošel všechny papíry. Nakonec 
si některé naskenoval a řekl, že je musí poslat na 
Magistrát hlavního města, který vše musí schvá-
lit. Zeptala jsem se, jestli to před týdnem nevě-
děl? dostalo se mi ujištění, že věděl. když jsem 
se zeptala, proč mi tuto informaci neprozradil, 
jen pokrčil rameny. Nakonec řekl, že to pošle na 

ten Magistrát a uvidí se. Prý už tam něco posí-
lal, ale zatím mu neodpověděli. Zajímala jsem se, 
kdo to má na Magistrátu na starosti a pan Michal 
pravil, že si to jméno nepamatuje. Nakonec jsem 
z něj vypáčila alespoň název příslušného kraj-
ského odboru a s pocitem marnosti odešla pryč.

   Pokud chcete vědět, jak má neveselá pouť 
za získáním parkovacích oprávnění skončila, pře-
čtěte si můj říjnový článek. Přeji všem krásné září.

 eva černá 

Před pár lety se v mém životě stala událost, kte-
rá ve mně odkryla hlubokou úzkost. V jednom 

vztahu jsem nečekaně zažila pohrdání mou slabos-
tí a ke všemu to byl vztah, kde jsem svou slabost 
v minulosti dost odkryla. Potíž byla v tom, že ten 
vztah dále musel fungovat na pracovní rovině. Po-
radila jsem si s tím tak, že jsem své pocity ponížení, 
odmítnutí a úzkostí zatlačila. Čas od času tyto po-
city vylézaly na povrch, ale já jsem je nechtěla řešit, 
protože s nimi byla spojena hluboká úzkost, která 
mi naháněla strach.

Po několika letech jsem ale po jedné společné 
modlitbě na téma usmíření a osvobození vnímala, 
že mě Pán zve ke kroku průzračnosti v tom vzta-
hu, abych si s dotyčným člověkem vyjasnila své 
tehdejší reakce a pocity. Následně jsem chtěla ve 
svátosti smíření vyznat i své postoje skryté pomsty 
a prosit o svobodu a propuštění vůči tomu člově-
ku. Kněz mě poté vyzval k tomu, jestli bych Pána 
chtěla pustit i do toho zranění, které s tím souvi-
sí. V tu chvíli jsem sama sebe překvapila odpově-

dí, že se strašně bojím, proto vlastně nechci, i když 
určitě přece chci! V následujících dnech jsem chtě-
la Pána do toho zranění zvát, ale vždy to bylo spo-
jeno s úzkostí a pocitem, že se propadám někam, 
kde není dno. Vnímala jsem, že Pána chci do této 
oblasti pustit, ale že to sama nezvládnu a že potře-
buji pomoc někoho, kdo mě tím v modlitbě prove-
de. V rozhovoru s knězem jsem pochopila, že zá-
kladní pocit, do kterého mám Pána pustit, je prá-
vě úzkost. V tomto duchu začala modlitba, kterou 
mě ten kněz provedl.

V jedné chvíli uprostřed modlitby jsem začala 
vnímat silný třes v celé tváři, který začal při mod-
litbě za osvobození od úzkostí v rodině. Modlili 
jsme se právě za tento bod dál a konkrétně a já 
jsem postupně začala vnímat místo třesu hlubo-
ký pokoj a spočinutí. Během modlitby jsem si „při-
vlastnila“ slova žehnání oleje při křtu: „Tvou silou 
je Kristus.“ Jakoby se Kristus osobně stal mou si-
lou v mých konkrétních slabostech a zejména v mé 
úzkosti. Od té doby se mi tato věta „mou silou 
je Kristus“ často opakuje v srdci a vnímám, že se 
stala tím „dnem“, pod které se už nemůžu pro-
padnout. Dalším překvapivým účinkem té modlit-
by, ze které jsem měla takový strach, je moje nová 
tvář. Nová v tom, že je velmi uvolněná, vláčná, sko-
ro jako „těsto“. Teprve až teď jsem pochopila, že 
má tvář byla dlouhá léta sevřená úzkostí. Pán na 
mě provedl svou kosmetickou úpravu a to zcela 
zdarma! A co dál – od chvíle, kdy jsme se modli-
li za odseknutí od úzkostí mých rodičů, jsem zača-
la vnímat naprosto nově a opět nečekaně, že žiju 
jen sama za sebe a nevláčím pocity druhých. Je mi 
dopřáno žít s jakousi lehkostí a novou svobodou.

Pán je skutečně ten, kdo mocí své smrti a vzkří-
šením vysvobozuje z úzkostí a dělá to i dnes. J.

MoU SiloU 
Je KriSTUS
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1. „Myslím, že i my můžeme vstát z mrtvých 
spolu s Kristem, pokud zde na zemi budeme 
„svobodni od všeho kromě naší lásky“, pokud 
budeme mít duši a srdce stále u Boha a budeme 
si často připomínat slova svaté Kateřina Sienské, 
která si v tichu své duše tak ráda opakovala: 
„Hledá mě, jsem milována“. Jen toto je pravda 
a na ničem jiném nezáleží. Jak by bylo krásné 
žít životem Nejsvětější Trojice, který nám přinesl 
Ježíš Kristus! Vždyť On řekl, že je Život a že při-
šel, abychom měli život v hojnosti.“

2. „Poslyš, co říká můj drahý svatý Pavel: 
„V něm jsi nás vyvolil ještě před stvořením 
světa. Ze svého svobodného rozhodnutí nás 
předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze 
Ježíše Krista, aby se vzdávala chvála jeho vzne-
šené dobrotivosti“ (Ef 1,4-6) A poslouchej dál: 
„Jsme-li však děti, jsme i dědici (Gal 4,7). A jaké 
je naše dědictví? „Otec vás uschopnil k účasti 
na dědictví věřících ve světle“ (Kol 1,12). A jako 
by nás chtěl ujistit, že to není žádná vzdálená 
budoucnost, apoštol dodává: Proto už nejste 
cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostat-
ních křesťanů a členové Boží rodiny (Ef 2,19). 
A říká také: „I my máme svou vlast v nebi“ (Flp 
3,20). Toto nebe, tento dům našeho Otce, je, 
Markéto, „uprostřed naší duše“. U svatého 
Jana od Kříže se dočteš, že když jsme ve svém 
nejhlubším středu, jsme v Bohu.“

Svatá Alžběta od Trojice (1880–1906), vlastním jménem elisabeth catez, kte-
rou papež František 16. října 2016 v Římě svatořečil, dostala od Pána pro církev 
velké prorocké poslání: zpřítomnit největší tajemství křesťanství – tj. že náš Bůh je 
věčným společenstvím. Jednotlivé osoby Trojice spolu „tančí tanec lásky“ a touží, 
abychom se i my stali součástí tohoto tance. Že člověk jako vrchol tvorstva byl 
stvořen „podle Trojice“. Je to jeho nejniternější určení. Má do sebe bytostně 
vetkanou touhu po transcendenci, vyjití ze sebe a sebepřesažení i potřebu milo-
vat – „ztratit se“ a zároveň se „najít“ v tom druhém. Její spiritualita je velmi 
prostá a je určena všem, zvláště laikům a lidem žijícím ve světě. alžběta nás 
učí, jakým způsobem můžeme již nyní žít s Trojicí a v Trojici, uprostřed všedního 
života uskutečňovat svou „věčnost“ a naplňovat své křestní povolání.

S p I r I T UA L I TA  S v. A L Ž B Ě T y  O D  T r O J I C E

Na pokračování budeme tento školní rok uvádět některé myšlenky z Novény se svatou Alžbětou 
od Trojice od Milady Jiřiny Burgerové, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2016.

„lze Mu naslouchat
i uprostřed světa
v tichu srdce, které
chce patřit jen Jemu.“

                 sv. alžběta od Trojice
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Co bylo ......... a Co bude?
Farní tábor 
Tábor pravěkých lovců 
u Manětína 

letošní farní tábor se uskutečnil stejně jako minulý 
rok nedaleko Manětína. Naše pravěká tlupa skýtala 
47 pralidí, kteří byli po dobu 14ti dnů rozděleni do 
čtyř skupin a společně objevovali taje přežití. aby 
přežili, museli se naučit mezilidským vztahům, spo-
lupráci, vlídnosti a pochopení. Naučili jsme se také 
vyrábět užitečné nástroje, stavět přístřešky, vytesá-
vat, modelovat, tančit, vařit na ohni a spoustu dal-
ších užitečných dovedností. samozřejmě, že jsme 
hráli společně spoustu her, při kterých jsme tyto 

zkušenosti mohli využívat. Jelikož nám počasí přálo, 
někdy až příliš, chodili jsme se osvěžit do blízkého 
potoka nebo nedalekého lesního rybníčku. všem 

zúčastněným srdečně děkujeme a těšíme se na spo-
lečné setkání při potáboráku, kde si společně pro-
mítneme táborový film. Tým vedoucích

Tradice farních táborů 
Příští rok by měly farní tábory oslavit čvrt sto-

letí nepřetržité existence. Je to tradice, ve které se 
střídají zastřešující organizace, generace vedoucích 
a účastníků, dědí se táborový materiál i zkušenosti. 
děkujeme všem organizátorům, vedoucím, účastní-
kům, farnosti a Pánu Bohu, který dává všem hyba-
telům potřebné dary a sílu. s s s
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Tábor Sněhové vločky

sněhová vločka rozbila svůj letní tábor v těsném 
sousesedství tábora pravěkých lovců z naší farnosti. 
Táborový program inspirovaný příběhy Harryho 
Pottera se pokusil vypreparovat z předlohy pozi-
tivní a zábavné prvky. Takto popsala program jedna 
z účastnic:

„Během června se mi splnil můj životní dět-
ský sen, přišel mi soví poštou zvací dopis do školy 
v Bradavicích. Bylo potřeba si obstarat školní černý 
hábit, kouzelnickou hůlku a jiné pomůcky. Na tábor 
jsme odjížděly Bradavickým expresem z nástupiště 
9 a tři čtvrtě. Večer ve Velké síni nás čekalo slav-
nostní zařazování Moudrým kloboukem do kolejí. 
V Bradavicích jsme strávily celý školní rok, měly jsme 
různé předměty, třeba lektvary, obranu proti černé 
magii a tak, navštívily jsme Prasinky, hrály famfr-
pál, četly Denního věštce, trávily čas ve své spole-
čenské místnosti, měly Bradavický ples, podařilo se 
nám odvrátit nebezpečí, co hrozilo škole od Funusia 

Blacka a tím zachránit školu. Po závěrečných zkouš-
kách a NKÚ, které skládaly 5. ročníky, za námi při-
jeli do školy naši rodiče.“

letní akce 
vodáckého oddílu KSK
• Vodácký tábor

sucho na sázavě pozměnilo původní plány vodác-
kého oddílu ksk Praha a nasměrovalo týdenní tábor 
určený pro vodáky od dětského věku na vltavu. do 
jižních Čech vyrazilo 17 účastníků, vesměs mladých 
farníků a jejich spolužáků a pět vedoucích. Byly 
k dispozici oddílové kánoe i kajaky. Hlavní vedoucí 
vašek uznale ocenil zájem účastníků prostřídat pla-
vidla i osvojení nových dovedností. Z jezů sjeli, co 
se dalo, na cvaknutí došlo jen výjimečně, hlavně 
při žertování s vlnami pod jezem ve Zlaté koruně. 

obě neděle v době tábora oslavili účastníci mší 
svatou. Po 15. 8. dorazili do klášterního kostela ve 
Zlaté koruně, zasvěcenému Nanebevzetí Panny 
Marie a mše byla poutní.

•  VoDA ADVANCeD
Divoká voda 2018
letos se opět vydali členové ksk a jejich přátelé 

hledat divoké řeky za hranicemi naší republiky. Po 
dlouhé fázi plánování bylo nakonec za cílovou zemi 
vybráno Švýcarsko, ve kterém ještě nikdo z nás nikdy 
nepádloval. Natěšeni na nové zážitky jsme neztrá-
celi čas a první den věnovali bleskovému přesunu 
do hlubokého rakouského vnitrozemí, abychom byli 
co nejblíže naplánovaným řekám. Jako první jsme 
sjeli salzach, po něm Inn a pak už následoval přesun 

k s k

z kroniky sněhové vločky
záPiSKy SKAUTSKéHo DíVčíHo oDDílU
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co bude?

přes lichtenštejnsko do Švýcarska, kde jsme absol-
vovali úsek řeky Přední rýn v oblasti přezdívané švý-
carský Grand canyon. obrovské vápencové stěny 
doplněné jeskyněmi a vodopády vytvářely v pro-
sluněném údolí rýnu opravdu pohádkovou atmo-
sféru. Po tomto krásném vodáckém zážitku jsme 

přejeli přes svatý Mořic do údolí horního Innu. Ten 
jsme několikrát sjeli a to včetně náročné soutěsky 
Giarsun, která důkladně prověřila naše vodácké, 
ale i plavecké schopnosti. Při cestě zpět do Čr jsme 
se ještě zastavili na řece oetz a u alpského jezera 
Walchensee a pak už mířili naplněni novými zážitky 
zpátky domů. Nutno podotknout, že k úspěchu celé 

akce nemalou měrou přispěli i naši šéfkuchaři, kteří 
nám vařili každý den opravdové dobroty. To se nám 
voda zase jednou vydařila!

Vosa • všestranný oddíl pro 
kluky od 7 let – začínáme 11. 9.

oddíl se bude scházet jeden den v týdnu v kcMT. 
Na programu budou sportovní, dobrodružné, 
vzdělávací a zábavné aktivity. Úvodní informativní 
schůzka pro rodiče a děti bude v úterý 11. 9. sraz 
je u věže kcMT v 17.00.

SNěHoVá VločKA 
oddíl skautek a světlušek

děvčata jsou podle věku rozdělena do družinek. 
družinky se ve školním roce scházejí pravidelně 
každý týden. oddíl pořádá víkendové akce, zimní 
a letní tábory. děvčata zrají v bezvadném kolektivu, 
jsou vedena k poctivým hodnotám, jsou samostatná 
a vyspívají v osobnosti, které bez problémů vydrží 
několik dní bez mobilu a počítače. Informace o čin-
nosti a přihlašování vám podají vedoucí na níže uve-
dených kontaktech.

Kontakty na vedoucí aktivit

n  Sněhová vločka, oddíl a tábor skautek
lucka skrčená, vůdce oddílu 
tel. 721 770 421,  l.skrcena@seznam.cz
eliška kosmáková: elzuska@spoluzaci.cz

n  letní stanový tábor  KSK Praha
Marek stehlík, tel. 730 996 731 
Jakub Jarolímek, tel. 736 452 995 
e-mail: taborksk@gmail.com
http://kskpraha.org/tabor.php

n  Vodácký tábor KSK Praha
václav olšanský, 775 521 404 
e-mail: voda@kskpraha.org

n  Dětský dramatický kroužek
eliška Brhlová, tel. 606 561 611 
e-mail: eliska.brhlova@seznam.cz

n  VoSA • všestranný oddíl pro kluky
Míra Majer, hlavní vedoucí 
vosa.kcmt@gmail.com, tel. 775 005 096
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

meditační
myšlenky
moudrých

n Při povrchním čtení Bible se zdá, jako by Ježíšovou 
smrtí byli vinni všichni Izraelité. dokonce někteří lidé 
dodnes proviněním tehdejších velekněží a záko-
níků zdůvodňují své antipatie k Židům. Je to jedna 
z podob antisemitismu. Zapomínají, že Ježíšova 
matka Panna Maria byla Židovka, apoštolové od 
sv. Petra až ke sv. Pavlovi byli Židé. První křesťané 
byli Židé, Ježíšův rodokmen v evangeliu prochází 
celými židovskými dějinami. (Pavel Kuneš)

n lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěž-
ko vrátit ji ústům. (Př 26,15) 

n daný výrok z Přísloví bychom mohli vyjádřit 
i trochu jinak: Lenoch zůstává v půli cesty. Zůstá-
vá v půli cesty, jestliže do něčeho investuje, ale 
nevyčká a nepokračuje, aby se mohl dočkat vý-
sledku. Nechává za sebou jen samá torza: rozdě-
lanou a nedokončenou práci, nedokončené školy 
a kurzy, nedočtené knihy, předsevzetí…

(Kateřina Lachmanová)

n do not let your hearts be troubled. You have 
faith in God; have faith also in me. (John 14:1)

n Jediný možný pokrok je v tom, že v mnoha 
věcech trochu zpomalíme... Nevyhodíme nejen 
dobrou fungující starou židli, ale ani žádnou fun-
gující dobrou starou myšlenku. (Ivan Medek)

n Myslím, že lidem, kteří poznali ďábla a řekli mu 
ne, se dá věřit víc než těm, kteří ďábla nikdy ne-
pocítili. Protože nevíte, co udělají, až ho potkají.

(Pavel Kohout)

n veliké věci se rodí tam, kde neukazujeme na 
sebe, ale nad sebe. (Tomáš Halík)

n Bůh nás miluje osobní láskou, skrytou ve hře 
náhod a druhotných příčin. Náhoda není nic jiné-
ho než Boží inkognito. (Kardinál Suenens)

n adam a eva směli vidět Boha tváří v tvář. To 
nám dovoleno není, ale když víme, jak na to, mů-
žeme Boha odhalit, třebaže k nám přichází na za-
přenou. abbé courtois tvrdí, že k tomu stačí spe-
ciální anténa, které čeština říká víra.

(Marie Svatošová)

k N I Ž N í  o B c H ů d e k

PiNKNeroVá,  Hana: 
Dneska jsem to všechno stihla

Potěšení  jsou krmí duše. Se sytou duší 
se necpete čokoládou. Ach, najít tak 
jedno potěšení denně… nebo aspoň 
týdně! S  radostí zvěstuju: jsou…

Tato knížka je výsledkem třetího roku autorčina hle-
dání potěšení. ano, potěšení jsou všude kolem nás, 
jen se rozhlédnout. skrývají se ve věcech, které pova-
žujeme za samozřejmost. Jiná potěšení jsou k nale-
zení  v činnostech či situacích, které běžně nevy-
hledáváme, nebo jsou nám dokonce nepříjemné. 
stačí však změna našeho postoje a hle – potěšení. 
Hana Pinknerová ukazuje, kolik dobrého nás v životě 
potkává a jak za to můžeme být vděční. 

Vydalo KNA. 279. -Kč

HoPKiNS, Sydney George: 
Pane Bůh, tady Anna-Fynn

kniha Pane Bůh, tady Anna dnes 
patří ke klasické četbě, a to nejen 
v anglicky mluvících zemích.

anně byly pouhé čtyři roky, když ji opustili rodiče 
a našel ji mladý Fynn, který se toulal ulicemi 
londýna. a jelikož nebyl schopen zjistit, kde bydlí, 
vzal ji domů ke své matce. s malou annou si často 
vyprávěl a hrál; mluvili spolu o životě, o přírodních 
vědách a dalších zajímavostech. Hodně kamarádila 
s „panem Bohem“ a ráda mluvila i o něm.

Malá anna měla překvapující schopnost klást 
životně důležité otázky a odpovídat na ně- vyka-
zovala neuvěřitelný „tah na branku“. Žádný, kdo 
se s touto treperendou setkal, nedokázal odolat 
její přímočarosti. Zkrátka život jejíma očima se nám 
ukáže jako daleko barevnější, než bychom si ho kdy 
dokázali představit.

Rozdíl mezi člověkem a andělem je jasný. Většina 
anděla je uvnitř a většina člověka zvenčí.

Vydalo KNA, 299,- Kč

K dispozici jsou již i kalendáře na další rok 
a Evangelium na každý den 2019. K četbě 
si můžete koupit i dobré víno. 



17F C h o d o V I N Y d o b r o V o l n í C i

dobrovolníci,
dobrovolnice,

 dobrovolníčata

Milí farníci,
letošní horké letní dny asi stále cítíme ve svých kostech. 
dny prázdnin a dovolených pomalu doznívají a všichni 
už vyhlížíme, co nás čeká. Tak i já půjdu se svou tro-
chou do mlýna. 

v září jste zváni k oslavě osmdesátého výročí posvěcení 
našeho farního kostela svatého Františka. 2. září v 10.30 
(po první mši sv.) bude uveden almanach „Patnáct zasta-
vení“. Tento almanach je krásným nahlédnutím do his-
torie naší farnosti. když jsem jej měla poprvé v ruce, tak 
jsem jej jedním dechem prolistovala a pročetla. víte, např., 
co jsou „tajemná“ kolečka na oltáři v našem farním kos-
tele? v almanachu se to dozvíte. velké díky všem, kteří 
se na jeho přípravě podíleli. Během měsíce září až do far-
ního dne se můžete každý týden těšit na zajímavý pro-
gram. Zkrátka „chodovské posvícení“ budeme pořádně 
slavit a každý si přijde na své. 

dalším dnem, který si poznamenejte do svých diářů 
je 6. 10. FArNí DeN – již pátý farní den u příležitosti 
poutní slavnosti sv. Františka, patrona naší farnosti. 
dopoledne v 10 hod. bude mše sv. a po ní následuje 
společné setkání na faře a farní zahradě. Těšit se můžete 
na soutěže pro malé i velké a odpoledne na divadlo 
v podání Honzy Horáka „František blázen“ – Zkrátka 
to bude stát za to.

Potřeba pomoci: upéci něco na zub, udělat nějaký 
salát či přinést zeleninu, koupit chléb (proplatíme), při-
pravit farní sál, pomoci zajistit pitný režim (káva, čaj, 
nealko, pivo), grilování, příprava ohně, příprava pro-
storu na divadlo, hry a soutěže pro děti, hraní na kytaru 
či jiný nástroj u ohýnku. Bez přiložení ochotných rukou 
a srdcí se to neobejde. Prosím, ozvěte se mi, s kým a čím 
mohu počítat na můj e-mail nebo telefonicky. 
n AlFA KUrzy – od 19. září každou středu večer 
až do 28. listopadu budou probíhat v kcMT kUrZY 
alFa. Jsou to kurzy, kde se mohou příchozí dozvě-
dět něco o základech křesťanství. Uvítali bychom, 
kdyby se našly kuchařinky, které by mohly na 
středu večer upéci nějaký moučník ke kávě. Přijme 
někdo tuto výzvu a „zapeče požehnání a mod-
litby“? Když nás bude víc, tak se můžeme pro-
střídat. Uvítáme i kuchaře na přípravu některých 
středečních večeří (pro cca 40 osob). Množství 

se neděste, určitě lze použít i kuchařské normy. 
Hlaste se u mne na e-mail: hamalova@kcmt.cz 
n 20. 10. DoBroDeN (8.30–12.30) – dobrovolnická 
sobota, kdy si vyhrneme rukávy a dáme se do práce. 
v kcMT i v kostele a u fary. Po létu je práce dost a dost. 
Pracovat se bude uvnitř i venku (dle počasí). 
n v tomto školním roce, také nabízíme divadlo Víti 
Marčíka, a to jak pro veřejnost, tak i speciálně pro 
školy. obě představení jsou určena pro druhý stupeň. 
17. 10. „s robinsonem crusoe“ a 3. 12.:„setkání před 
Betlémem“. Prosím, řekněte o této možnosti ve svých 
školách. Moc nám tím pomůžete. 

Myslím, že pro začátek školního roku je toho až dost. 
Pokud jste dočetli až sem a máte čas, chuť a možnosti 
pomoci, tak budeme moc rádi. ozvěte se mi, prosím, 
abych věděla, s čím a kým mohu počítat a měla jsem 
i časový prostor případně věci zařídit jiným způsobem. 

Pobývání s Boží milostí každý den
tohoto školního roku.

Vlasta Hamalová
koordinátorka dobrovolníků 

otevírací doba kavárny:
 úterý 15.30–20.00 (od 17. září)

 středa 15.30–20.00 (od 17. září)

 neděle 9.00–13.30

sdrUŽeNí kŘesťaNskýcH seNIorů PoŘádá

farní zájezd
do Kadaně, Jirkova,

Hory sv. Kateřiny a Křešic
13. 10. 2018

cena zájezdu je 330,- kč.
odjezd je z parkoviště u komunitního centra  

Matky Terezy na Hájích v 7.00 hod.
Návrat večer kolem 20. hod.
Přihlášky a placení zájezdu

u Ing. Řivnáčové, tel. 774 877 495
(jáhna Pavla Urbana – tel. 272 911 264)
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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 / ZáŘí

3  Výuka náboženství pro děti od 0–15 let;
www.kcmt.cz/nabozenstvi-katecheze

3  Manželské večery. vyjděte si 8x na 
rande, občerstvěte svoje manželství. každé 
pondělí od 1. října  ve farním sále u kostela 
sv. Františka (19.00–21.30). Informace 
a přihlášky: Mv.kcMT@gmail.com. 

3  Kurzy AlFA – kurz pro ty, kteří se chtějí něco 
dozvědět o křesťanství. od 19. 9. do 28.11. 
každou středu od 18.30 v kcMT. Začíná se 
večeří, potom promluva k tématu, následuje 
diskuze ve skupinkách. Účast zdarma. 
Přihlášení na alfa.kcmt@gmail.com, tel. 
603 114 763. Prosíme, uvést jméno a věk.

3  Cvičení (nejen) pro seniory, pondělí
9.15–10.15 – začínáme 3. 9. (kcMT)

3  Bohoslužba slova (nejen) pro seniory.
každý pátek od 9.00 v kapli Matky Terezy. 
Následuje společné posezení a sdílení. 

3  Taneční – taneční škola astra Praha. Pondělí
a úterý v sále kcMT (www.astra-praha.cz). 

3  SU-terrén – keramický ateliér 
Keramika různých zemí a kultur – 
starověké Řecko, Čína, afrika a amerika. 
Čt – děti 5–10 let: 15.30–17.00 
starší děti a dospělí: 17.30–19.00 
Pá – děti 15.30–17.00 
•  20. 9. – otevřený ateliér, 16.00–17.00:

ukázková hodina pro děti. Začínáme 
tentokrát až 4. 10. 2018. 
vede Jana domšová.

3  SeN – seniorská keramika – podpora jemné 
motoriky, základy práce s hlínou. Jednou za 
dva týdny. První setkání pondělí 10. 9 od 
10.30 do 12.30. Přihlášky a informace: 
janadomsova@gmail.com nebo
tel: 603 281 864.

3  Dívčí skautský oddíl Sněhová vločka:
www.snehovavlocka.blanik.info

3 Vosa • všestranný oddíl pro kluky od 7 let
vosa.kcmt@gmail.com

3 Dětský dramatický kroužek
eliska.brhlova@seznam.cz

zájmové aktivity farnosti
všechny aktivity včetně herny začínají 
v týdnu od 10. 9. 2018. vybrané  kurzy 
začnou později.

n PrAViDelNÝ DoPoleDNí ProGrAM – 
vstupné do herny je 50,- za rodinu na celé dopo-
ledne a není třeba se předem přihlašovat. v září se 
HerNa rozběhne, začne školička sluníčko, která je 
v tuto chvíli plně obsazena. Na děti se po prázdni-
nách těší paní učitelky laďka a vendulka

• ÚT / 9.00–12.00 / otevřená herna • sT / 
9.00–12.00 / otevřená herna, od 10.00: Hrátky 
s batolátky (do 18 měs.) – bez přihlášení. • čT / 
9.00–12.00 / otevřená herna, od 10.00: Pohy-
bové 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

n oDPoleDNí ProGrAM

otevíráme kroužky aNGlIČTINY pro děti a dospělé, 
MoNTessorI PracovNY pro děti od 1,5 roku do 
3 let, kroužek, který pomůže dětem se čtením a pří-
pravou na školní docházku elkoNIN, v pátek se 
budou děti setkávat v rámci BIBlIckÉHo PUTo-
váNí s Babetou, pohybový kroužek pro nejmenší 
MINI MaŽoreTkY, FraNcoUŽŠTINU pro dospělé, 
kroužek plný pokusů a experimentů Malý vĚdec. 

Na všechny aktivity kromě školičky se můžete přihlá-
sit na emailu mcdomecek@praha.ymca.cz 

n  PŘeDNáŠKy, BeSeDy A DoProVoDNé AKCe

ČT / 20. 9. / 18.30–20.30 – podzimní Kafe s per-
sonalistkou – pokud již řešíte návrat do práce , 
nevíte si rady se životopisem nebo se vám hlavou honí 
další otázky přijďte si popovídat do domečku. vstup 
80,- kč. Přihlašování na emailu: info@inspiromatky.cz

n BUrzA oBlečeNí V MC DoMečeK

Pá / 6. 10. / 2018 – tradiční Burza dětského oble-
čení v MC Domeček – napište na burza@praha.
ymca.cz a bude vám přidělen kód. Přijímáme 
pouze podzimní a zimní oblečení, dále pak hračky 
a pomůcky po děti.
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ŽiVoT farnosTi  •  seTkánÍ
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program /  akCe Ve  farnosti

n  2. 9. / 10.30 – „Patnáct zastavení“ – uvedení 
almanachu (kcMT)

n  4. 9. / 18.00 – Mše svatá – 80. výročí posvě-
cení kostela sv. Františka. 18.45 – „Kříž ze San 
Damiana“ – povídání s Martinem damiánem 
o ikoně kříže z assisi (kostel sv. Františka)

n  13. 9. / 19.00 – Františkánské městské misie, 
beseda s P. Jakubem sadílkem, oFM (kcMT) 

n  16. 9. / 15.00–18.00 – Tančírna, k tanci 
a poslechu hraje „Hvězdný prach“. 
vstupné pro jednotlivce 80,- pro pár 150,-kč

n  19. 9. / 17.00 – svátost smíření pro děti po 
prázdninách (kcMT) – 18.00 – mše sv. pro děti 
(zahájení  výuky náboženství – kcMT)

n  20. 9. / 19.00 – zastavení u Matky Terezy
radek Špicar, viceprezident svazu průmyslu 
a dopravy Čr, téma: Jak se má čr v eU 
aneb co získáváme a o co přicházíme.

n  23. 9. / 17.00 – „KAPUCíNi a STANley“
koncert slovenské františkánské kapely (kcMT)

n  26. 9. / 17.00–19.00 – Tvoříme pro radost – 
tvořivá dílna s danielou (café Terezie) 

n  30. 9. / 16.00 – Filmové odpoledne
se sv. Františkem (farní sál u sv. Františka).

n  10. 9. (pondělí) od 20 hod. v kcMT – setkání spo-
lečenství Hnutí fokoláre. slovo života na září: 
„V tichosti buďte vnímaví pro slovo, které do vás 
bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši 
duši.“ (Jak 1,21) společenství je otevřené novým 
zájemcům. J+v Friedovi – tel. 731 625 949.

n  Setkání Život z víry s jáhnem Pavlem Urbanem 
se v září nebude konat, poprvé se sejdeme ve 
středu 3. 10. ve farním sále od 19 hodin. setkání 
je otevřeno pro všechny zájemce.

n  Modlitební setkání maminek (nejen) na 
mateřské dovolené se koná ve středu dopo-
ledne od 9.30 do 11.30 v suterénu fary u kos-
tela sv. Františka z assisi. Po prázdninách se uvi-
díme ve středu 5. 9. 2018. srdečně zve lýdia 
Murínová tel.: 730 825 301.

n  Páteční dopolední setkávání – každý pátek 
v 9 hod bohoslužba slova v kapli kcMT, po 
ní následuje společné posezení ve foyer. První 
poprázdninové setkání bude 7. září. srdečně 
zveme! Jana a viktor Friedovi. POUŤ

KE SV. FRANTIŠKOVI
Farní den s programem
pro všechny farníky

• 10.00 – mše svatá 

• 12.00 – společné setkání, společné Agapé 

•  15.00 – divadlo „František blázen“ 
(kostel sv. Františka – okolí kostela) 

Hry a soutěže pro malé i velké, táborák 
a opékání  buřtů.

 6.
říJNA



kaNceláŘ kcMT – HáJe
U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Tel: 242 485 826
e-mail: kancelar@kcmt.cz
Úřední hodiny:
Po–st 8.30–15.00
Úřední hodiny kněze:
středa 8.30–10.30, 16.00–17.30

FarNí kaNceláŘ cHodov
Na sádce 1296/18
Tel: 272 934 261
e-mail: kancelar@kcmt.cz
Úřední hodiny kněze:
Pátek 16.00–17.30
(v jiném termínu po předchozí dohodě)

Možnost svátosti smíření vždy 30 minut před bohoslužbou (kromě čtvrtka) nebo po dohodě

*1. neděle (1. čtení) a 3. neděle (2. čtení) ve slovenštině
2. neděle v měsíci ve 20.00 „studentská mše sv.“

** Bohoslužba zaměřena pro rodiny s dětmi (katecheze pro děti).

k o N T a k T Y  •  P R A V I D E L N É  B O H O S l U Ž B Y
  Kostel sv. Františka Kaple sv. Matky Terezy

 Pondělí  – – 

 Úterý 18.00 –

 středa –  18.00 

 Čtvrtek –   6.45

 Pátek 18.00 9.00

 sobota 8.00 – 

 Neděle 8.00, 20.00* 9.30**, 11.00

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

bohoslužba slova
se sv. přijímáním

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření
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Příští uzávěrka bude 15. září 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  /  Z á Ř í

 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: Mladí lidé v Africe
aby mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke vzdělání
a práci ve vlastní zemi.

•    Národní úmysl: Za odvahu ke každodennímu následování Pána
i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).


