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On přišel a žije,
   aby všichni lidé
    měli život a měli ho
        v hojnosti...

Dřevěný Betlém Josefa Bláhy
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SLOVO REDAKCE

Milí čtenáři Fchodovin,
oslovila mě mimo jiné tato pasáž z knihy 
Rozjímání o křesťanském životě od Savadora 
Canalse. Myslím, že se hezky hodí i pro adventní 
dobu, kterou nyní prožíváme. „On přišel a žije, 
aby všichni lidé měli život a měli ho v hoj-
nosti. Tento Ježíš, který je cesta, pravda 
a život, který je světlem světa a chlebem 
života, může být naším přítelem, pokud ty 
i já chceme. K tomuto přátelství je však po-
třeba, abychom se, ty i já, přiblížili k Němu, 

poznali Ho a milovali Ho. Ježíšovo přátelství 
je přátelství, které vede daleko. S ním nalez-
neme štěstí a klid, vždy budeme s jistotou 
vědět, jak se máme chovat, budeme smě-
řovat k domu Otce a budeme každý z nás, 
alter Christus, protože proto se Ježíš Kristus 
stal člověkem, aby se člověk stal Bohem.“ (ze 
strany 8 mírně upraveno). 
Přeji Vám za redakci požehnané prožití adventní 
doby, kéž si uděláme každý den čas na setkání 
s Ním a kéž v Něm nacházíme své štěstí. Katka

18. 10. / Robinson Crusoe / Divadlo Viti Marčíka

7. 11. / 100 let Československa a demokracie / Petr Pithart

18. 11. / ODVOLÁNÍ / Divadlo v Řeznické

Foto: Veronika Konvičná
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Další zajímavé téma, kromě minulých 
poznámek k Lásce a úzkosti, je sku-

tečnost vtělení Boha do našeho všední-
ho dne. Odrazme se však od nádherné-

ho Božího daru, totiž daru Božího syna pro nás lidi. 
Navíc za tři čtyři, týdny jsou tu Vánoce se svým napro-
sto originálním tajemstvím vtělení. Boží syn se stal člo-
věkem, vstoupil do dějin nejen jako stvořitel, ale jako 
jejich účastník. Jinými slovy Bůh přišel, stal se člově-
kem, narodil se do chléva, ano řekněme si klidně do 
chléva tohoto světa, do mého osobního chléva. Přišel, 
aby dal na srozuměnou, že je milujícím Bohem vždy 
a všude a že se klidně svou láskou skloní pro záchra-
nu člověka i do žumpy. Bůh je a rozhodl se být příto-
men svojí láskou vždy a všude, a to i ve chvílích a situ-
acích krajně hraničních. On se nevzdává. 

To je velké adventní a vánoční téma. Láska, která 
je jednáním, nejen pocitem či prázdnými slovy bez 
činů. Adventní čas očekávání, který byl myšlen a vzni-
kl jako obrovská výzva na přijetí lásky bez hranic, se 
vlivem doby, ekonomických tlaků a znásilněním rekla-
mou, stal honbou. Ale ruku na srdce, není to víc pro-
měnou našeho srdce, které přijalo místo pravé lásky 
náhražky lásky? Kde je naše smíření, vnitřní proměna, 
obrácení ke zdroji. Jestli chceme našim dětem Lásku 
dát a zprostředkovat, je třeba ji udržet při životě mezi 
rodiči, řekl bych téměř za každou cenu bez opuštění 
pravdy. Láska není laskavost za každou cenu, třeba 
i za cenu lži. Tak to má v sobě Ďábel, za každou cenu 
nalákat zdáním prospěchu, aby mohl zákeřně ude-
řit. Kudy tedy může jít cesta?

Advent je hlubokou výzvou k pravdivosti, ne 
k nákupům, kterými bychom překryli to, že již 
nemáme rádi. Je to čas, v kterém člověk, protože 
se mu láska k druhému trochu vytratila, neopustí 
pod záminkou pravdivosti i ty její zbytky, ale na opak 
v zájmu pravdivosti oživí a znovu nechá vzkřísit tyto 
zbytky a znovu začne láskou k druhému žít a dávat jí 
obsah. Vždyť vztah je přebývání s druhým, pozornost 
k jeho srdci v tom, co potřebuje. Navraťme adventu 
onen rozměr společného očekávání příchodu Lásky, 
která je ochotna dát sama sebe pro mne. Dovolme 
Kristu vstoupit, chcete-li „vtělit se“ do všech situací. 

Pečeme nějaké cukroví, to je úžasný čas přebývá-
ní spolu, to nemusí být honba za množstvím. Je to 
čas učení se a radosti ze společného.

Dárky? Není nic krásnějšího když dárek sami vytvo-
říme, než když ho koupíme. Učme děti dárky tvořit, 
učme děti vnímat, co by potěšilo druhého.

Vzpomínám na to, jak moje maminka pletla, a tak 
občas někdo z nás dostal svetr, šálu, čepici nebo 
rukavice. Na každém oku toho svetru byla její láska 
hmatatelná a viditelná – není to krásné být oblečen 
do tolika ok lásky?

Otcové, a co naše pánské dovednosti s našimi 
dětmi, vždyť není účelem a smyslem otcovství být 
bezedná peněženka, ale být tím, kdo uvádí děti, 
zvláště kluky, do umění vtělit mužnou lásku do činu 
s pohledem upřeným na potřeby druhého.

Ano vtělená láska neznamená, že ze všeho bude 
kapat svěcená voda, ale že se ve všem budu znát 
ke zdroji dobra, který mám v Kristu, a Krista budu 
následovat a milovat jako on. Najednou už nepo-
třebuji bojovat, ale mám potřebu Milovat, proto-
že jsem Milován.

Vtělená láska je vpravdě činem zcela oproštěným 
od sobectví, ale zaměřeným na dar a přijetí.

Zkusme se stát oním pomyslným potrubím Ježíšovy 
přítomnosti „či vtělení“, pošleme dál to, co jsme 
poznali jako největší dar nám všem, dar dítěte – Boha, 
který se stal člověkem. P. Michael

N A  S L O V Í Č K O . . .

Výchova ve víře / 3 ... že by advent

„Nečekejte na to, až vás
někdo povede, začněte
sami, člověk člověku“.
sv. Matka Tereza

„Půlnoční“ v televizi  (více na str. 7)

Byli jsme jako farnost požádáni, abychom poslou-
žili lidem, kteří se nemohou dostat na půlnoční 
vánoční bohoslužbu 24. 12. tím, že svolíme k tele-
viznímu přenosu z Komunitního centra. Bylo to 
odsouhlaseno na pastorační radě. Přinese nám to 
však omezení v tom, že tento den nebude možné 
parkovat na našem parkovišti před KCMT, kde 
bude televizní štáb. Stejně tak je důležité, aby 
se nás na půlnoční sešlo dost věřících lidí, aby-
chom opravdu posloužili důstojnou bohosluž-
bou. Pojďme oslavit Kristovo Narození i se všemi 
u obrazovek. Děkuji za pochopení. P. Michael
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Každým rokem přichází doba adventní. Čas, 
   kdy tak trochu víc přemýšlíme o svém životě. 

Možná, že vzpomínáme také na minulost, na někte-
ré momenty, které jsou již za námi. Určitě také máme 
ve své mysli svátky, které se blíží, svátky Vánoc. Na 
svátky, na které je potřeba dobře se připravit, zvláště 
ve svém nitru, ve své duši. Trochu se zastavme v tom 
běhu života. Nenechme se strhnout jen tím povrch-
ním, materiálním světem, jen tím, co nám nabízí 
reklamy obchodu. Tak často vzpomínám v této době 
adventní na chvíle, které jsem prožíval v nemocničním 
prostředí, kdy jsem osobně poznal, co je to nemo-
houcnost na lůžku, lidská opuštěnost, pocit domova.

Kolik asi lidí bude letos prožívat náročné Vánoce, 
opuštěnost, chvíle smutku, bolesti a chvíle na nemoc-
ničním lůžku? Kolik asi lidí kolem nás prožívá samo-
tu ve svém životě? Kolik je asi lidí, na které zapomí-
ná vlastní rodina? Kolik dětí, starších občanů je mimo 
svou rodinu? Kolik asi lidí žije ten svůj pozemský život 
bez vědomí, že se jim narodil úžasný Zachránce Ježíš 
Kristus? To jsou jistě důležité otázky pro nás křesťa-
ny. Otázky, na které je potřeba dát z naší strany kon-
krétní, kladnou odpověď. Odpověď, kterou najde-
me v 25. kap. Matoušova evangelia. Přesné pravidlo 
pro naše jednání, podle něhož budeme také sou-
zeni: „Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl 
jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem na cestě 
a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, 
byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem 
ve vězení, a přišli jste ke mně.“ (Mt 25,35-36)

Rád také vzpomínám na jednu studentku ze školy, 
na zajímavý příběh. – Sedíme vedle sebe ve školní 
jídelně. Dali jsme se do debaty a v jednom okamži-
ku se ptám: „Jak se těšíte na Vánoce, na dárky?” 
A dostávám zajímavou odpověď: „Už jsem dosta-
la dárek od tatínka.” Byl jsem zaskočen, byl teprve 

začátek  adventu. A tak se ptám: „Co hezkého jste už 
dostala?“ A přichází šokující odpověď: „Auto”. A tak 
jen konstatuji: „To je obrovský dárek.” A studentka 
ihned reaguje. „Dala bych přednost tomu, kdyby rodi-
če žili spolu, to bych byla šťastná.” A pokračuje ve své 
reakci: „Auto, tak veliký dárek, není všechno. Láska, 
krásné vztahy v rodině, to je ten dárek, který se nedá 
ničím nahradit.” A tak jsem její slova jen potvrdil. Na 
toto setkání nikdy nezapomenu.

Všichni víme, jak pestré je složení lidské společ-
nosti a podle toho také vidíme, jaký význam mají 
Vánoce pro jednotlivce. Často je smutné, že je kolem 
nás mnoho lidí, kteří nevědí, co je vlastně podsta-
tou Vánoc. Kde je zdroj té obrovské síly, která dove-
de navodit v celém lidstvu pocit zvláštní radosti. 
Radosti, že se nám do tohoto světa narodil Ježíš 
Kristus, Syn Boží, ten, který nám otevřel cestu života.

Nemohu nikdy zapomenout na P. Bohouška Koláře, 
na jeho moudrá a laskavá slova, ale také na jeho 
pohřeb. Přáním tohoto mimořádného kněze bylo, aby 
při pohřbu zazněla vánoční píseň „Narodil se Kristus 
Pán“. Byl jsem nesmírně překvapen, ale když jsem při-
šel domů a otevřel kancionál na stránce této písně, 
pochopil jsem tu úžasnou naději, tu pravdu, která je 
obsažena v tomto textu. Ten důvod, proč se radovat, 
proč být veselý, v každé chvíli svého života. – Narodil 
se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet 
nám, radujme se; z života čistého, z rodu krá-
lovského nám, nám narodil se. Jenž prorokován 
jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme 
se; z života čistého... Člověčenství naše, veselme 
se, ráčil vzíti na se, radujme se; z života čistého… 
Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykou-
pen, radujme se; z života čistého... 

Vůbec vánoční písně jsou nádherné a inspirující. 
Dokonce nás vybízejí, abychom lidem oznamovali tu 
radostnou informaci, že se narodil Ježíš, Spasitel světa. 
A tak jim předávali víru, naději a lásku, svým příkla-
dem, svým životem. – Zvěstujem vám radost, radost 
převelikou: porodila Panna s čistotou panenskou 
Krále nebeského; chvalme s nebešťany Pána 
andělského. Prorokové svatí s touhou jej čekali, 
Mesiáše Krista k spáse světa zvali: Neprodlévej, 
Pane! Pospěš k lidu svému, naplň slovo dané. 

Slunce, jasné hvězdy na obloze září, pastý-
ři padají na zemi svou tváří, Dítě Boží zdraví. 
Narodil se z Panny, Pán je věčné slávy. Hleďme 
na Ježíše na ubohém loži! Odpočívá v plénkách 
malé Dítě Boží, na svět přišel nahý. Dnes andě-

Narodil se
Kristus Pán...
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lů sbory zpívají mu chvály. Slavný svátek ctíme 
tvého narození, radostně čekáme na své vykou-
pení; vyveď nás z temnoty, z pozemské starosti 
do věčné radosti.

Možná, že nás v tomto okamžiku napadne úvaha: 
Kdyby rodiče svým dětem, přátelé svým známým, 
sousedé svým sousedům a mladí svým kamarádům 
dokázali předat tu radostnou zprávu, své přesvědče-
ní, že opravdu věříme v narození Božího Syna Ježíše 

Krista, určitě by se život mnohých lidí naplnil štěstím, 
touhou také poznat podstatu naší radosti. Zkusme 
jednou lidem popřát nejen šťastné a veselé Vánoce, 
ale i přání, aby otevřeli své srdce a spolu s námi uvě-
řili a přijali Ježíše do svého života. Možná vám budou 
nesmírně vděční, když je jednou i jejich život promění. 

Přeji nám všem radostné Vánoce, plné dobra 
a lásky, klidu a pohody, život Bohu milý.

Váš jáhen Pavel Urban

Milí farníci, 
přeji vám požehnanou a klidnou dobu adventní 
a milostiplné Vánoce. Nahlédněte prosím do letošní 
nabídky adventních a vánočních programů v KCMT, 
byli bychom rádi, kdyby si každý z vás našel program 
blízký svému srdci, který by vám napomohl ke zklidnění 
a zastavení se v předvánočním shonu a k duchovní pří-
pravě na svátky příchodu Spasitele. 

Zveme vás na adventní duchovní obnovu s P. Mi-
chae  lem u sv. Františka, na rorátní mše sv. při svíčkách 
v KCMT a na ryze adventní Zastavení u Matky Terezy 
s P. Ladislavem Heryánem. Z kulturních programů 
vám nabídneme nedělní adventní koncerty a také 
krásné divadelní představení „Cesta za Betlémem“ 
divadla Víti Marčíka, které následující den u nás na-
vštíví i žáci jihoměstských škol. Děti se mohou těšit na 
Mikulášskou nadílku, kterou pořádá KSK. Den před 
Štědrým dnem bude i letos P. Michal s mládeží jez-
dit Jižním Městem speciálně vypraveným autobusem 
a na zastávkách lidem nabízet světlo z Betlémské jes-
kyně. Na sv. Štěpána vás zveme na Rybovu Českou 
mši vánoční a celou vánoční dobu pak zakončíme na 
svátek Tří králů hudebně-dramatickým pásmem koled 
se souborem Karamelija.

Pokud hledáte inspiraci k nákupu dárků pro vaše 
blízké, zveme vás do knižního obchůdku, kde vám 
ráda poradí s výběrem paní Sylva, nově najdete infor-
mace o knižních novinkách našeho obchůdku také 
na farním webu. V sobotu 1. 12. přijměte pozvání na 
tradiční Adventní jarmark, kde bude možnost nákupu 
originálních ručně vyráběných výrobků, budete si 
moci sami vyrobit svůj adventní věnec, zúčastnit se 
keramické dílny nebo s dětmi zhlédnout divadelní 
představení. 

Pozvěte prosím na naše adventní a vánoční pro-
gramy své blízké či známé, můžete k tomuto účelu 
využít skládací letáčky s programem nebo odkázat 
na náš web či facebook. 

Od prosince pro velký zájem nabízíme další hodinu 
skupinového rehabilitačního cvičení pro senio-
 ry. Cvičení bude probíhat vždy v pondělí od 9.15 
a nově také od 10.30. Přijďte si cvičení vyzkoušet, 
první hodinu budete mít zdarma. 

Závěrem roku bychom vám velmi rádi poděko-
vali za veškerou vaši pomoc a podporu každoden-
ního fungování i aktivní činnosti naší farnosti smě-
rem k farníkům i k veřejnosti, ať už formou mod-
litby, vaší ochoty k dobrovolnické práci, bez které 
bychom se opravdu neobešli, a také za fi nanční pod-
poru.  Finanční prostředky se snažíme získávat pro-
nájmem momentálně nevyužívaných prostor, zde 
můžete farnosti velmi přispět tím, že zmíníte mezi 
známými nebo u svého zaměstnavatele možnost pro-
nájmu sálu nebo menších místností v KCMT na kon-
ference, školení, kulturní, společenské nebo pro-
dejní akce, schůze či fi remní večírky. Pravidelně far-
nost žádá o dotační příspěvky pro některé kulturní 
programy, ale podstatným zdrojem fi nancování jejího 
chodu i všech aktivit jsou stále vaše dary a příspěvky 
do sbírek. Pokud byste chtěli dát farnosti fi nanční 
dar, můžete tak učinit v hotovosti nebo převodem 
na účet č. 19-9362170227/0100 s variabilním sym-
bolem 1111 obecně na aktivity farnosti (příp. 1133 
konkrétně pro kostel sv. Františka, 1144 pro KCMT). 
Tímto způsobem si můžete snížit váš daňový základ, 
potvrzení o daru pak budou k dispozici v průběhu 
ledna. 

Od února se v KCMT uvolní místnost o velikost 
20m2 k dlouhodobému pronájmu. Pokud byste věděli 
o nějakém zájemci, pošlete ho prosím za mnou.

  
Karina Jurákov á

ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT
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■  Letos v neděli 23. 12. 2018, tedy den před Vánocemi, bychom chtěli přinést trochu světla, lásky a pokoje 
na Jižní Město a ještě trochu zabojovat proti anonymitě velkoměsta, ve které žijeme. Snahou světla je právě 
prozářit tmu a temnotu kolem nás. Úplně nejkrásnější by bylo, kdyby zde jezdily tramvaje, ale bohužel není 
tomu tak. Proto vznikl nápad, že vypravíme autobus s nápisem „Betlémské světlo“ v době od 14.30 do 
19.00 se stanoveným jízdním řádem. Chtěli bychom zastavovat na všech zastávkách a vybraných bodech, 
kde nabídneme již zmiňované světlo, svařák, nějaké cukroví a také hudbu. Prostě úmyslem je, abychom 
přinesli trochu pokoje a radosti během předvánočního shonu. Lidé budou moci k nám do autobusu také 
nastoupit a popovídat si a také tímto způsobem přinést světlo, lásku a pokoj do lidských srdcí, protože to 
potřebujeme všichni, a tedy tímto způsobem můžeme objevovat nádheru Vánoc. Michal Prívara

Orientační jízdní řád autobusu s Betlémským světlem

 14.30 hod. –  zahájení jízdy na parkovišti
před KCMT

 14.45 hod. – odjezd od budovy KCMT
 14.50 hod. – Háje (v ul. Opatovská)
 14.53 hod. – Horčičkova
 14.55 hod. –  Jižní Město

(pobyt cca 10 minut)
 15.10 hod. – Poliklinika Háje
 15.12 hod. – Hněvkovského
 15.14 hod. – Mikulova
 15.15 hod. – Bachova
 15.17 hod. –  Litochlebské náměstí

(v ul. Ke Stáčírně)
 15.19 hod. – Šperlova
 15.21 hod. –  Brechtova

(pobyt cca 10 minut)
 15.33 hod. – Prašná
 15.35 hod. – Wagnerova
 15.40 hod. – Donovalská
 15.45 hod. – Mokrá
 15.50 hod. – Chodovská tvrz
 15.55 hod. –  Na Sádce

(parkoviště před kostelem
– pobyt 30 minut)

 16.25 hod. –  Starý Chodov
Starochodovská / Bartůňkova

 16.28 hod. – Litochlebské náměstí
 16.30 hod. – Opatov (pobyt cca 15 minut)
 16.33 hod. – Na Jelenách

 16.35 hod. – Jarníkova
 16.40 hod. –  Chodov (manipulační – 3 označník

– pobyt 20 minut)
 17.02 hod. – Dědinova
 17.05 hod. – Roztyly
 17.10 hod. – Knovízská
 17.15 hod. – Městský archiv
 17.20 hod. – Blažimská
 17.23 hod. – Chodovec
 17.25 hod. –  Petýrkova (pobyt cca 15 minut)
 17.40 hod. – U Kunratického lesa
 17.42 hod. – Volha
 17.46 hod. – Ke Kateřinkám
 17.48 hod. – Zdiměřická
 17.51 hod. – Kateřinky
 17.53 hod. – Ke Smrčině
 17.55 hod. – Ve Vilkách
 18.00 hod. –  K Sukovu

(pobyt cca 10 minut)
 18.20 hod. – Ke Kateřinkám
 18.22 hod. – Metodějova 
 18.25 hod. – Milíčov (pobyt 20 minut)

V cca 18.50 hod. příjezd na parkoviště před 
KCMT a ukončení akce Betlémské světlo pro 
Jižní Město. Dále bude Betlémské světlo 
k dispozici v Komunitním centru Matky Terezy 
a v kostele sv. Františka na Chodově v čase 
okolo bohoslužeb.
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Až se začtete do letošního televizního programu 
na Vánoce, možná s překvapením zjistíte, že 
tradiční přenos půlnoční bohoslužby České te-
levize je letos naplánován z Komunitního cen-
tra Matky Terezy.

 
Nápad přenášet nejpůsobivější bohoslužbu v roce 

právě z KCMT jsem dostal po jednom rozhovoru 
s P. Špilarem. Povídali jsme si o tom, že i my v České 
televizi, byť neúmyslně, upevňujeme v lidech stereo-
typní představy o církvi, jakožto 
o historickém skanzenu. Většina 
našich bohoslužebných přenosů je 
totiž vysílána ze sice krásných, ale 
přeci jen starobylých chrámových 
prostor, kde zní působivé tóny mo-
hutných varhan a v oblacích kadid-
lového dýmu se povětšinou pohy-
buje některý z biskupů s tou trochu 
legrační „Mikulášskou čepicí“ na hlavě. A co takhle 
ukázat, že křesťané se v dnešní době mohou scházet 
i v moderních kostelech a farář může i o hluboce du-
chovních věcech mluvit úplně normálním jazykem? 
A nápad byl na světě. A protože coby dramaturg 
České televize mám možnost předkládat návrhy do 
vysílání, pokusil jsem se o této myšlence přesvědčit 
i své nadřízené. A světe div se, vyšlo to! 

A tak na Štědrý den nejspíš v našem kostele potkáte 
několik lidí ze štábu České televize. Říkám si, že když 
už někam přicházíme jako hosté, notabene v tak mi-
mořádný den, je slušnost se alespoň trochu předsta-
vit. Pro představu – přímý přenos bohoslužby většinou 
zajišťuje tak třicetičlenný tým lidí nejrůznějších profesí. 
A nejinak je tomu i na Štědrý den, snad jen s tou výjim-
kou, že dopoledne proběhne instalace veškeré tech-
niky, pak se rozjedeme do svých rodin ke štědrove-
černí večeři a nejdéle kolem osmé hodiny nás už zase 
čekají pracovní povinnosti. Režisér přenosu Jaroslav 
Rásocha bude mít ve voze k dispozici výstupy z osmi 
kamer, z čehož jsou tři kamerové jeřáby, díky nimž lze 
udělat jak celkové pohledy z výšky, tak třeba i půso-
bivé detaily na oltářním stole. V kostele se bude také 
(pokud možno nenápadně) pohybovat jeden kame-
raman s kamerou na rameni, ze které je signál přená-
šen vzduchem prostřednictvím radiových vln (proto jí 
říkáme radiokamera). Její výhodou je pružnost a oka-
mžitá možnost reagovat na pokyny z režie. Když už 

jsem zmínil jméno režiséra Rásochy, vězte, že je to ten 
samý člověk, který před několika měsíci točil o KCMT 
Křesťanský magazín (pro zájemce stále přístupný v iVy-
sílání ČT). Jeho jméno ale naleznete v titulcích řady 
dalších pořadů, včetně třeba hlavního zpravodajského 
pořadu ČT – Události. Má za sebou stovky přímých 
přenosů, přesto i pro něho je, jak sám říká, vysílání 
půlnoční bohoslužby čímsi mimořádným. Hlavním 
kameramanem přenosu bude doslova televizní le-
genda – pan Jiří Lebeda. Své kameramanské umění 

dokazoval už v Československé tele-
vizi třeba při spolupráci s režisérem 
Roháčem při realizaci legendárních 
Návštěvních dnů Jiřího Grossmanna 
a Miloslava Šimka. Podílel se třeba 
i na přípravě Televarieté, Bakalářů 
nebo seriálu Byli jednou dva písaři. 
V jistém smyslu je Jiří Lebeda ale 
také náš soused. Každou neděli 

(a nejen tu) ho totiž pravidelně můžete potkat na mši 
ve spořilovském kostele sv. Anežky České. Svým ko-
mentářem během přenosu diváky provede Kateřina 
Rózsová. Lektoři naší farnosti jí znají díky workshopu, 
který vedla, ostatní farníci její jméno možná zazna-
menali ve vysílání Českého rozhlasu, Rádia Proglas 
nebo ve Svátečním slově, či Křesťanském magazínu ČT. 
Několik zajímavostí bych mohl napsat skoro o každém 
členu našeho štábu. To nejdůležitější pro mě ale je, že 
všichni z nich si tento přenos – i vzhledem ke specifi c-
kému dni – vybrali skutečně dobrovolně a s očekává-
ním, že společně pro diváky připravíme krásný přenos 
z příjemného prostředí.

Na závěr bych rád požádal o pochopení a trpěli-
vost v případech, kdy bychom komukoliv z vás způ-
sobili jakékoliv nepohodlí. Při každém přenosu se sice 
vždycky snažíme o maximální diskrétnost a ohledu-
plnost, ale kilometry drátů, kamery, světla, technika 
– to všechno může způsobovat těžkosti. Zkuste pro-
sím vzít letošní přenos půlnoční mše také tak trochu 
„za svůj“ a třeba i jako určitý druh služby těm, kteří 
se do kostela z nejrůznějších důvodů dostat nemo-
hou, a my jim alespoň prostřednictvím televize mů-
žeme zprostředkovat něco z oné ryzí radosti z právě 
narozeného Spasitele. Předem vám za to – i za celý 
štáb televize veřejné služby – upřímně děkuji!

  Martin Horálek
dramaturg TPS náboženské tvorby ČT

„ P Ů L N O Č N Í “  V  P Ř Í M É M  P Ř E N O S U
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Pracovní úraz
Pečovatelka Mařenka nahlásila jednoho rána 

své nadřízené úraz na cestě do práce. Pád na 
chodníku, při kterém si způsobila těžké zranění. 
Zajímavé bylo, že podobnou věc si člověk obvykle 
přivodí při úplně jiných činnostech, než je chůze 
po chodníku. Zpočátku jsme nic nezkoumali, jen 
ji politovali.

Mařenka v nemocnici nahlásila pracovní úraz. 
Tvrdila, že šla pěšky z domova do našich kance-
láří. Tam si vzala klíče a došla na toaletu. Potom 
jela autobusem na zastávku, která se nachází 
poblíž bydliště klienta, kterého měla ten den ošet-
řit jako prvního. Vystoupila. Spěchala, protože šla 
pozdě. Ušla pár metrů, na nerovnosti chodníku 
zakopla a zranila se.

Popis úrazového děje vypadá nekomplikovaně. 
Zasvěcený jedinec si ale musí kolem té události 
položit hned několik otázek. Mařenka by musela 
odejít z kanceláře nejpozději v 7.35, aby mohla 
být krátce po osmé na místě, kde se úraz stal. 
První záznam zadání bezpečnostního kódu pro 
vstup do našeho provozního zázemí byl zabez-
pečovacím systémem Komunitního centra Matky 
Terezy toho dne zaznamenán až v 7.45, byla to 
pečovatelka Jana. Na stole v kanceláři leží sešit, 
kam zapisujeme, když si půjčujeme klíče. V něm 
byl záznam z předchozího dne, podle kterého si 
vyzvedla Mařenka klíče i od klientů, které měla 
ošetřit až v den úrazu. Pro jistotu jsem tu stránku 
vyfotila. Později jsem zjistila, že to bylo velmi pro-
zíravé. Ze sešitu totiž právě tuto konkrétní stránku 
někdo vytrhnul. 

Pečovatelka tvrdila, že spěchala. Asi proto 
si nevzala služební vůz, který měla na ten den 
přidělený. Podle GPS lokátoru to auto nevyjelo 
v potřebnou dobu z parkoviště. Bez auta nemohla 
Mařenka stihnout ošetřit klienty podle plánu, 
jednu klientku měla dokonce kamsi odvézt. 
Přestože měla v autobuse minimálně jedenáct 
minut čas, neinformovala o svém svévolném roz-
hodnutí změnit si program svoji nadřízenou. Ta by 

totiž při změně plánu ihned informovala klienty, 
že pracovnice bude mít zpoždění.

Sledujme Mařenčino počínání toho dne 
dále. Nepamatovala si, kterým autobusem jela. 
Pamatuje si naštěstí, na které zastávce vystou-
pila. Ta zastávka je ovšem už několik let zrušená. 
Ona totiž jezdí především autem. Na rozdíl od 
nás ostatních proto nezná dobře trasy autobusů. 
Netuší tedy, že adresa, kterou uvádí jako místo 
úrazu, není na žádné z možných přímých cest 
mezi naší kanceláří (nebo jejím bydlištěm) a bytem 
prvního klienta. Kdyby totiž skutečně jela auto-
busem k prvnímu klientovi, k úrazu by muselo 
dojít úplně jinde.

Já stála před složitou otázkou. Mám se tvářit, 
že tomu věřím, abych rodině fi nančně pomohla? 
Nebo se pod to prostě nedokážu podepsat? 
Nejsmutnější na celé věci je, že se Mařenka ote-
vřeně hlásí ke křesťanství a životu s Ježíšem. 
Prozradíte mi někdo, jak se podobné chování 
slučuje s evangeliem?

Tříkrálová sbírka pro-
běhne v prvním týdnu 
roku 2019. V našich 
kancelářích už se chys-
tají perníčky, které naši 
koledníci tradičně roz-
dávají. Budeme potře-
bovat koledníky, stejně 
jako každý rok. Proto 
žádám vás všechny, kteří byste byli ochotní se 
na sbírce aktivně podílet, abyste mi dali vědět. 
Nejlépe na e-mail: kancelar@charitapraha4.cz 
nebo na telefon 737 322 569.

Prosím také všechny naše dárce, aby na nás 
v předvánočním čase pamatovali. Dar můžete 
posílat na stejné číslo účtu, jak jste byli v před-
chozích letech zvyklí nebo na veřejnou sbírku číslo 
účtu: 2600899936/2010; jako variabilní symbol 
uveďte své datum narození nebo IČ organizace. 
Dar je možné odečíst ze základu daně. Potvrzení 
o daru všem dárcům, kteří věnovali dar v průběhu 
roku 2018, vystavím v lednu 2019.

Děkuji všem za pomoc a přeji pokojný advent.
 Eva Černá

zprávičky
 z Farní charity
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S P I R I T UA L I TA
SV. ALŽBĚTY OD TROJICE

Myšlenky z Novény se sv. Alžbětou
od Trojice / M. J. Burgerová

Karmelitánské nakladatelství 2016.

V necelých jedenácti letech přistupuje k prv-
nímu svatému přijímání. Tato událost pro ni 
znamená hlubokou psychologickou i duchovní 
proměnu. „Zdá se mi, že On je zde“, často opa-
kovala své přítelkyni. Touží pochopit, „co se ve 
mně děje“, a tak se setkává s P. Valléem, zpo-
vědníkem karmelitek. Tento dominikán jí vy-
světlil, že se křestní milostí stáváme duchov-
ním chrámem, přebývá v nás celá Trojice a činí 
si v nás svůj příbytek.

■ „Myslete na to, že Vy žijete v Něm, a že zde 
na zemi jste jeho příbytkem. Vždyť On je ve Vás, 
je skryt v hlubinách Vaší duše a tam, Vám na-
blízku a uvnitř Vás, ho můžete v každou denní 
i noční dobu, ve všech radostech i zkouškách 
najít. Právě v tom je tajemství lidského štěstí 
a tajemství všech svatých. Oni dobře věděli, že 
jsou „chrámem Božím“ a že když se s Bohem 
sjednotí, budou s ním – říká svatý Pavel – „jeden 
duch“. Tímto vědomím bylo prodchnuto vše, 
co konali.“

■ „Každou hodinu, pokud si vzpomeneš (za-
pomeneš-li, nic se neděje), vstup do středu své 
duše, tam, kde přebývá božský Host. Můžeš 
třeba myslet na tu krásnou větu, kterou jsem 
ti řekla: „Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, 
který ve vás přebývá“ (1Kor3,16), nebo na slova 
našeho Pána: „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu 
ve vás“ (Jan 15,4).“

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

ME D I TAČN Í
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

■ Víte, kdo jsou maličcí? To jsou pokorní, kteří 
mají čisté srdce. „Maličcí“ nevydělávají, oni do-
stávají všechno od rodičů zdarma. Maličcí si 
všechno„kupují“ láskou. Za přítulnou lásku. 
Maličcí mají právo, aby byli nošeni v náručí. 
Dospělí ať chodí pěšky. Vpravdě pravím vám: 
„Neobrátíte-li se a nebudete jako děti, nevejdete 
do nebeského království.“ (Ludvík Černoch)
■ I stalo se jedné noci, že Josefovi se zdál sen. 
Přistoupil k němu anděl a upozornil ho, že 
Herodes král chystá zvrácenost, která bude stát 
mnoho bolesti a životů. Anděl Josefa s rodinou 
odešle do Egypta, protože je tu pro ně dost ne-
bezpečno. Mezitím Herodes spustil krveprolití 
nebo spíš jatka. Tehdy se splnilo, co bylo řečeno 
ústy proroka Jeremiáše – (a teď si toho dobře 
všimněte.) Žádné „aby se naplnilo Písmo“, nýbrž 
„tehdy se splnilo, co říkali proroci.“ Je v tom ve-
liký rozdíl. Vraždění „aby se naplnilo Písmo“ by 
znamenalo, že to Bůh chtěl, předurčil a Herodes 
to pak jen nastartoval. Ale tady jde o něco jiného: 
to zlo si vymyslel jeden panovačný zvrhlík, tak 
jako kdejaké zlo přivlékla lidská zloba. Znovu už 
se plní, co říkal Jeremiáš, zas má Ráchel proč pla-
kat. Ale tohle Bůh nechtěl, to mu nepřipisujte!

(Podle Jana Keřkovského)
■ After Herod died, an angel of the Lord appea-
red in a dream to Joseph in Egypt and said, „Get 
up, take the child and his mother and go to the 
land of Israel, for those who were trying to take 
the child´s life are dead.“ (Matthew 3, 2 19-20)
■ Hospodine, oslavujeme Tě, že jsi Bůh svatý, 
který činí veliké divy.
Děkujeme Ti za div setkání v rozděleném světě. 
Děkujeme Ti za div smíření ve světě, který myslí 
na odplatu. Děkujeme Ti za div lásky ve světě 
nenávisti. Děkujeme za div světla v našem blou-
dění. Děkujeme Ti za div dobré cesty v bezvý-
chodných situacích. Děkujeme Ti za div pravého 
života uprostřed živoření. (Sešli světlo své)
■ Pánové tohoto světa přicházejí a odcházejí – 
náš Pán přijde. Aleluja! (Martin Niemöller)

Svatá Alžběta od Trojice
(1880–1906), vlastním jmé-
nem Elisabeth Catez,  kterou 
papež František 16. října 
2016 v Římě svatořečil, do-
stala od Pána pro církev vel-
ké prorocké poslání.
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Přinášíme Vám rozho-
vor s naší farnicí, která 
cítila dluh vůči nám v tom, 
že je tu deset let a vlastně 
o ní moc nevíme. Paní 
Zdena Hamplová se svým 
manželem Jasoněm se do 
naší farnosti přistěhovali 
před deseti lety a navště-
vují bohoslužby v kos-
tele sv. Františka. Je to 
pro ně pár metrů od bydliště a vzhledem k jejich 
věku a zdravotnímu stavu jsou za tuto možnost 
opravdu vděční.

Paní Zdenka je rodilá Pražačka, narodila se 
v roce 1934, ale její věk bych jí rozhodně nehá-
dala. Vyrůstala v tradiční katolické rodině spolu se 
svými dvěma bratry. Její rodiče je od mládí vedli 

k Bohu, a to nejen svým dobrým příkladem, ale i pří-
ležitostmi účastnit se exercicií, které měly na souro-
zence hluboký vliv.

Co paní Zdenku velmi oslovilo, když jí v jejích asi 
13–14 letech cestou do kostela řekl otec: „Nemysli 
si, že v co věříš, je už tvoje víra – to je zatím námi 
předaná víra. Ty si tu svou musíš teprve najít.“

•  Paní Zdenko, jak jste prožívala své mládí 
a také období 50. let? Byl Váš otec například 
pro svou víru zavřený?
Otec sám zavřený nebyl, ale měl několik přá-

tel, kteří byli vězněni. Byl ale pro svoji politickou 
činnost (po válce vstoupil do Lidové strany) v roce 
1948 propuštěn z práce. Ale ještě k období války. 
Pamatuji si například na naše pobyty v protiletec-
kých krytech při náletech. Jako děti jsme tam hodně 
„řádily“ a honily se. Jen jednou, při tom posled-
ním, při náletech na Vysočany jsem se hodně bála, 
to jsem se modlila a doufala, že to dobře dopadne. 
Po válce jsem byla ve skautu, na to ráda vzpomí-
nám. Zažila jsem ještě poslední tábor v roce 1949 
a potom nás komunisti zakázali.

Moji rodiče pocházejí z Náchodska a tam byli 
výborní kaplani, kteří si s mými staršími bratranci 
tykali, což bylo na tu dobu výjimečné. To mě také 
ovlivnilo pozitivně.

Mám hezké stáří
a modlitbu jen děkovnou...

Jako červená nit se naším rozhovorem 
s pa    ní Zdenkou Hamplovou táhne její touha 
po setkávání ve společenstvích. A na jejím 
životě jsou plody tohoto setkávání opravdu 
patrné. Vždyť louč naší víry by neměla hořet 
osamocena, neboť plamen vydrží déle hořet 
a hřát, je-li více loučí pohromadě.

Zdenka – 50. léta
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Paní Zdenka pak vystudovala osmileté 
gymná  zium. Maturitní zkoušku složila na 
výbornou, ale kvůli jejímu vztahu ke křes-
ťanství vyznamenání nedostala. Kvůli špat-
nému posudku měla také problém dostat 
se na vysokou školu. O rok později v roce 
1953, na radu svých známých, to zkusila 
znovu a byla přijata na Karlovu univerzitu, 
kde vystudovala španělštinu a ruštinu. 

•  Samozřejmě mě zajímalo, jak se seznámila 
se svým manželem, kolik mají dětí a jak je 
vychovávali.
Manžel je můj spolužák z gymnázia. Občas jsme 

se zahlédli na ranní mši svaté u sv. Antonína v Ho -
lešovicích, kam jsme chodili před vyu-
čováním v půl osmé a krásně jsme to 
ještě stihli do školy. Ale náš vztah začal 
až o pár let později. Po maturitě jako 
by z mého života zmizel. Manžel si 
dělá legraci, když se ho vnoučata ptají, 
kde jsme se seznámili, odpovídá jim, 
že na ulici. No, ale tak nějak to bylo. 
Jednou mě totiž po letech potkal na 
Příkopech a že prý mě zná a jestli prý 
nevím o nějakém společenství, kam 
by mohl také chodit. Já jsem celý život 
v nějakém společenství byla, a tak jsem ho uvedla 
do toho našeho (jako student mezi nás chodil také 
Miloslav Vlk). No a svatbu jsme měli v roce 1959.

• Jak to bylo s bydlením? Žili jste u rodičů?
Ale kdepak a jsem za to ráda. Mladí by měli být 

sami. Našli se hodní lidé, u kterých jsme měli malý 
podkrovní pokojíček v chaloupce v Tróji. Měl 8 metrů 
čtverečních a zkosený strop. Byli jsme za to moc 
vděční. Bydleli jsme tam ještě v roce 1960, kdy se 
nám narodila první dcerka Marie. Ale už v té době 
manžel chodil každou středu na bytový úřad žádat 
o větší byt. Posléze se naskytla možnost získat pře-
stavbou větší dvoupokojový byt v Libni. STB tam 
zatkla Jana Konzala (pozdějšího tajného biskupa), 
kterého jsme přesvědčili, aby nám tam zavedl elek-
triku, když je elektrotechnickým inženýrem. Na svět 
tam pak přišly naše další dvě děti. Ale protože jsme 
chtěli mít víc dětí, hledali jsme výměnu za větší. To 
se nám podařilo v roce 1964, kdy jsme získali byt 
na Letné. Ten byl ovšem v hrozném stavu a bylo ho 

třeba zrekonstruovat. Při všech těch 
opravách nám kromě rodiny pomá-
hali přátelé ze společenství. V tomto 
bytě se nám pak po 4 a 6 letech naro-
dily poslední dvě děti.

•  Takže máte pět dětí. Jakou 
jste chtěla mít rodinu? A jaké 
jste uplatňovali s manželem 
výchovné zásady?
Myslím, že většina lidí vstupuje do 

manželství s velkými ideály a plány. 
Já osobně jsem byla šťastná, že jsem našla man-
žela „stejného ražení“ a chtěla jsem mít hodně dětí. 
I v tom jsme si rozuměli. Nedorozumění bylo patrně 
v pojmu „hodně dětí“. Myslela jsem tak šest, man-
žel asi tak tři. Také jsem si představovala, že nebudu 
zaměstnaná a budu se zcela věnovat rodině. Vše 
bylo ovšem jinak. Zaměstnání i rodinu jsem jakžtakž 
zvládala nejprve díky mé matce, později díky charak-
teru mého zaměstnání. V Jazykové škole jsem totiž 
učila převážně večer, kdy byl zase doma manžel. Děti 
tedy nemusely chodit do školky ani do družiny (jed-
nak jsme to tehdy nepokládali za zcela dobré, jed-
nak děti byly dost často nemocné). Takže nakonec 
se mé dívčí sny vlastně splnily: spokojené manželství 
a radost z dětí, dnes umocňovanou i radostí z vnou-
čat a pravnoučat.

Něco vyplynulo samo od sebe. Třeba výchova 
ke skromnosti (když byli malí, měli jsme opravdu 
hodně „vysoko do žlabu“). Také k altruismu se pět 
dětí vychovává snadněji než jedináček. Hodně jsme 
také dbali o důslednost ve výchově.

Maminko, myslím, že jsi 
zcela výjimečná tím,
že dospělým lidem
nekecáš do života,

byť si o jejich počínání
myslíš cokoliv.

Honza

(přání od syna 
k osmdesátinám)

Svatba, 1959
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Co se týče předávání víry, 
myslím, že člověk by měl mít 
s Pánem Bohem osobní vztah. 
Nestačí dětem jen předávat 
„tradici otců“. Je třeba jim 
být příkladem právě v tomto 
osobním vztahu s Pánem, 
v důvěře v Jeho pomoc, 
lásku a blízkost. Rodiče jsou 
povinni jim víru vštěpovat a na 
Pánu Bohu je, jak a kdy si je On 
sám zavolá, aby se pro Něho 
samy rozhodly.

•  Jak Vás tak poslouchám, 
vnímám, že máte ze svých 
dětí a jejich rodin krásný 
pocit …

Myslím, že máme dobrou rodinu, aniž bychom to 
pokládali za naši zásluhu. Máme tři dcery a dva syny. 
Nejstarší se narodila v roce 1960 a nejmladší v roce 
1974. Raduji se z potomků, myslím, že jsou lepší než 
já. Mohu říci, že mám hezké stáří a netrápím se stra-
chem z toho, jaké budou další mé roky. Před dvěma 
a půl roky jsem měla úraz. To, jak se rodina kolem nás 
semknula, jak se dokázali mezi sebou všichni dohod-
nout, rozdělit služby a každý den někdo z nich při-
jít s jídlem a poklidit, to nám dává naději, že i naše 
stáří a nemohoucnost budeme prožívat v láskyplném 
prostředí, v kruhy svých blízkých.

Celoživotní touha paní Zdenky a jejího 
manžela po společenství přesahuje i do 
soukromého života. Každý rok mají totiž 
společnou dovolenou se svými dětmi 
a jejich rodinami a s několika přáteli. Ta 
poslední byla asi pro 35 osob.

A motto paní Zdenky? Na něj hoďte všechnu 
svou starost, vždyť jemu na vás záleží. (1Pt 4,7)
A jak shrnout její cestu s Pánem Bohem? Je to 
poctivé celoživotní snažení se o plnění Boží vůle, 
ruku v ruce s absolutní důvěrou v Jeho lásku 
a pomoc. Jak sama říká: „Jsem šťastná žena. Moje 
modlitba je jen děkovná. Vše špatné, co člověk 
zažil, se často obrátilo v dobré.“

Za rozhovor děkují Katka a JosefZdenka Hamplová
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•  Je čas setkání i čas samoty,
čas veselí i čas lopoty;

•  je čas létat i čas běžet, čas stát i čas ležet;
•  je čas učit se i čas sportovat,

čas pískat i čas bubnovat;
•  je čas psát i čas číst, čas dívat se i čas snít;
•  je čas řídit auto i čas jít pěšky,

čas sjezdovat i čas vzít běžky;
•  je čas řízků i čas hladu,

čas horka i čas chladu;
•  je čas jít nahoru i čas jít dolů,

čas jít sám i čas jít spolu;
•  je čas holit se i čas zarůstat,

čas se vzdalovat i čas tady zůstat;
•  je čas na zdraví i čas na nemoc,

čas být hrdina i čas volat o pomoc;
•  je čas otázek i čas odpovědí,

čas být barevný i čas být šedý;
•  je čas hluku i čas ticha,

čas pro zedníka i čas pro mnicha;
•  je čas modlit se i čas rozjímat,

čas číst Bibli i čas vzpomínat;
•  je čas veselí i čas smutku,

čas pro pochvalu i čas pro důtku;

•  je čas hrát pop i čas hrát rock,
čas pro lidovku i čas pro folk;

•  je čas pro Pavla i čas pro Jirku,
čas pro Katku i čas pro Mirku;

•  je čas mluvit i čas zpívat,
čas bavit se i čas zívat;

•  je čas být vážný i čas blbnout,
čas hřát se i čas mrznout;

•  je čas dávat i čas brát, čas počítat
i čas dát mat;

•  je čas nakupovat i čas prodávat,
čas se unavit i čas pak vyspávat;

•  je čas milování i čas samoty,
čas volnosti i čas roboty;

•  je čas králů i čas chudáků,
čas houslistů i čas dudáků;

•  je čas chválit i čas hubovat,
čas rozbíjet i čas slepovat;

•  je čas hosty vítat i čas se rozloučit,
čas být v Praze i čas žít v Přelouči;

•  je čas pracovat i čas si hrát,
čas být vzhůru i čas jít spát.

Je čas…
    Mám rád knihu Kazatel:

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: 
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; 
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;  
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; 
je čas kameny rozhazovat, čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; 
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; 
je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;  
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.                            (Kazatel 3,1-8)

A jak je to s naším časem?   Mezi řádky Bible máme spoustu prostoru pro přemýšlení:

P.S. Je čas Adventu a pak čas Vánoc. Honza Zi
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CO BYLO ......... A CO BUDE?
z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY SKAUTSKÉHO DÍVČÍHO ODDÍLU

Výprava / Dolní Bousov

V říjnu jsme se vydaly na výpravu do Dolního 
Bousova. Jely jsme sem, protože na zdejší skautské 
základně mají internet a my ho zrovna při této vý-
pravě nutně potřebovaly. Během víkendu jsme se 
totiž zúčastnily jamboree po internetu (JOTA-JOTI). 
Skautské setkání se skauty z celého světa po inter-
netu. Zkoušely jsme nejdříve komunikovat se skauty 
ze Slovenska, abychom si to vyzkoušely. A pak i s ji-
nými. Bylo to opravdu zajímavé. Zjistily jsme třeba, 
jak vypadají jiné tábory, jaké akce dělají jiní skauti 
a hlavně to, že jsme mohly mluvit se skauty z úplně 
jiných částí světa. Komunikovaly jsme přes Skype. 
Na této výpravě jsme si také prošly okolí Dolního 
Bousova, zahrály hru v lese, kdy jsme si vyzkoušely, 
jaké by to bylo, kdybychom se narodily v roce 1952. 
A protože se udělalo hezky, užívaly jsme si krásných 
podzimních dní v přírodě.

Plavání v Podolí
Kdyby se udělala anketa občanské vybavenosti, 

kolik litrů vody v krytých bazénech připadne na 
hlavu jednoho obyvatele města napříč Evropou, 
Praha by jistě skončila na některém z posledních 
míst. A tak pro plavecké tréninky VOSy jsme v tomto 
pololetí nesehnali žádnou volnou dráhu k pronájmu. 
Vydali jsme se proto na plavecký stadion v Podolí. 
A ejhle jedna pronajatá dráha se v moment našeho 
příchodu uvolnila a než tam natekla široká veřejnost, 
už zde operovala VOSA. Zopakovali jsme si některé 
zásady sebezáchrany ve vodě, vysoce ohodnotili do-
vednosti původních i nových členů VOSy, vyzkoušeli 
hry na minolovku, vodní štafetu a nestačili se pak 
divit, jak to rychle uteklo. Děkujeme Mývalovi, který 
se opět ujal role odborného trenéra, a to na úkor 
svého osobního tréninku v jiném z pražských ba-
zénů, čímž ještě zhoršil plavecký rating Prahy, když 

vOSa  VŠESTRANNÝ ODDÍL
PRO KLUKY OD 7 LET

Jamboree po internetu (JOTA-JOTI)



15F C H O D O V I N Y K S K

bylo možné v jeden moment započítat jeho jednu 
hlavu na dva pražské bazény současně.

Farní lyžák/snowboarďák 
o jarních prázdninách
10. 2. až 17. 2. 2019

Že je na českých horách krásně, ví kdekterý pa-
mětník. Budou to ale vědět i mladí současníci? 
Lyžování v nejlepších krkonošských střediscích se 
pomalu stává luxusem a ubytování pro početnější 
rodiny se stává cenově nedostupné. Šanci dětem dá-
vají školy, které navzdory administrativním obtížím 
a nezanedbatelným právním rizikům stále pořádají 
školní lyžařské výcviky. A jim vycházejí vstříc někteří 
chataři i provozovatelé vleků výraznými slevami. Za 
školní ceny se daří již více jak 15 let pořádat i farní 
lyžák/snowbarďák. A tak týden farního lyžování/
snowboardování v Peci pod Sněžkou, jakkoliv vy-
padá drahé, vychází děti na zlomek komerčních cen. 

Výuku lyžování a snowboardingu zajišťují známé 
tváře z farnosti, které se ve svém volném čase od-
borně vzdělávají v lyžařské pedagogice a celkem 

úspěšně zdolávají náročné instruktorské zkoušky.
O únorových jarních prázdninách 2019 pojedeme 

podruhé na chatu Krakonoš. Skiareál nám bude 
ležet u nohou. Kromě výuky lyžování a snowboar-
dingu nás čeká zábavně naučný večerní program 
a prohloubení kamarádských vztahů. Účast již před-
běžně přislíbil i náš pan farář Michael, který lyža-
řům a snowboarďákům poskytne zázemí duchovní.

Kdo se chce přidat, doporučujeme neváhat, ka-
pacita Krakonoše bude brzy naplněna.

Zajímavý program oddílu 
VOSA, přístupný i dalším 
zájemcům
Na prosinec má oddíl VOSA pro kluky školního 
věku na programu: 
■  4. 12. výrobu mikulášských čepic, soutěž Mikulášů 

(dokážeme vystupovat jako svatý muž?), pomoc 
s přípravou veřejné nadílky;

■  11. 12. výrobu elektronických vánočních ozdob;
■  18. 12. předvánoční exkurze do geofyzikálního 

ústavu. 
Programy VOSy jsou otevřené i pro jednorázové 

ochutnávky naší činnosti, a proto kdyby některý 
z uvedených programů oslovil kteréhokoliv kluka 
z farnosti, rádi ho mezi sebou přivítáme.

Sraz je vždy v úterý v 17.00 u věže KCMT.

Kontakty na vedoucí aktivit

■  Lyžařský/SNB výcvik
o jarních prázdninách
Honza Procházka, tel. 608 228 730
hory@kskpraha.org
www.facebook.com/KSK.Praha.z.s.

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

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

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

co bude?

Podolí
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Pozvánka na setkání klubu
Sdružení křesťanských seniorů v Praze 11,

které se koná v pondělí
10.12. 2018 od 16.00 hod.

v klubovně Komunitního centra Matky Terezy

Vánoční
zamyšlení

P. Ing. Miloslav Fiala OPraem

Těšíme se na setkání s vámi a na vaše náměty
Mgr. Pavel Urban a JUDr. Jan Decker.

Spojení: stanice metra C Háje
nebo autobusy 125, 154, 165, 170, 197 a 203,

stanice Modrá škola

Otevírací doba:

Milí farníci, naší kavárně Cafe Terezie se stále 
rozrůstá počet zákazníků a její oblíbenost 
stoupá. Podařilo se nám za tu dobu vytvořit 
místo, kam se hodně lidí s radostí vrací a které 
nám zpříjemní nedělní dopoledne. Bohužel 
jsme museli od poloviny listopadu přikročit 
k jednorázovému navýšení cen některých pro-
duktů, jelikož náklady na provoz a zboží stále 
rostou. Věříme, že se i v prosincových dnech 
budeme společně setkávat v naší kavárně, třeba 
u oblíbeného svařáku nebo nově u punče, při-
praveného dle moravské receptury.
Klidné a radostné prožití adventu a vánočních 
svátků. Michal Prívara

 Po 15.30 – 21.30 
 Út 15.30 – 21.30 
 St 15.30 – 20.00 
 Ne 9.00 – 13.00
a v době programů
 v KCMT

Kavárna bude zavřená od 24. 12. do 5. 1.

■ Kostel sv. Františka 

 24. 12. 17.00 

 25. 12. 8.00 14.00–17.00
   možnost návštěvy kostela 

 26. 12. 8.00

■  Komunitní centrum
Matky Terezy 

 24. 12. 16.00 mše sv. pro rodiny s dětmi  
  24.00 půlnoční mše sv. 

 25. 12. 9.30 a 11.00 

 26. 12. 9.30 14.00–17.00
   možnost návštěvy kostela

 6. 1. 16.00 tříkrálový koncert
   „Vánoční příběh“,
   soubor Karamelija (KCMT)

Vánoční bohoslužby

■   V neděli 9. 12. v 15.00 vánoční divadlo 
„Jak děti hledaly Mesiáše“. Hrají a zpí-
vají děti a mladí z Církve československé 
husitské a ze základních škol v Praze 4, Krči 
a Braníku. Společný zpěv koled. Vstup volný.

■   V pondělí 17. 12. v 18.30 tradiční před-
vánoční koncert ženského pěveckého 
sboru NASHIRA pod vedením
Evy Máchové. Vstup volný.

■   Ve čtvrtek 20. 12. v 16.00 „Předvánoční 
ztišení“ – prostor pro zamyšlení, zpěv,
modlitbu, poslech hudby a žalmů, milé
společenství u svící adventního věnce.
Setkání bez rozdílu vyznání.

Mimořádné akce
konané v kapli sv. Václava
Thomayerovy nemocnice v prosinci
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K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K dobrovolníci,
dobrovolnice,

 dobrovolníèata

Milí přátelé,
sr dečně všechny zdravím před koncem církevního 
roku a ráda bych vás pozvala ku pomoci.

S blížícím se adventem a vánočními svátky houstne 
provoz v našem Komunitním centru. Provoz, o kte-
rém mnoho farníků nemá ani tušení. Vzdělávací kon-
ference, koncerty, školní akademie, atd. Je to dobrá 
zpráva, že se k nám nebojí přicházet různé organi-
zace a pořádat vzdělávací a kulturní akce. Přináší 
to ale i větší zátěž na tým. V současné době řešíme 
akutně problém s úklidem prostor po akcích, které 
končí ve večerních hodinách (např. taneční) a hned 
další den ráno je třeba mít sál připravený na další 
program. Nenašel by se mezi vámi, nebo ve vašem 
okolí někdo, kdo by nám mohl pomoci? Nežádáme 
to jako dobrovolnickou práci, ale formou brigády. 
Bližší informace případně podá Ing. Karina Jurá-
ková – kancelar@kcmt.cz

Den, který by se hodilo zapsat do diářů, je sobota 
8. prosince. Bude se konat DOBRODEN (8.30–12.30)  
Předvánoční úklid v obou našich kostelích. Pro pra-
canty je zajištěno občerstvení a na závěr jste zváni 
ke společnému obědu. 

Každým rokem je dobrým zvykem, že jsou 
o vánočních svátcích otevřené naše kostely. 25.12. 
od 14.00 do 18.00 kostel sv. Františka a 26.12. od 
14.00 do 18.00 kaple Matky Terezy. Lidé přichá-
zejí poklonit se malému králi v Betlémě. Není však 
možné tyto prostory jen otevřít a nechat napospas. 
Najdou se mezi námi lidé, kteří by mohli s tímto 
pomoci? Může to být klidně i více lidí, nebo celé 
rodiny. Je dobré se během této služby vystřídat. Dejte 
mi prosím vědět co nejdříve na – hamalova@kcmt.cz

A aby to nebylo jenom o práci. Ráda bych všechny, 
kteří nějakým způsobem v tomto roce přispěli svou 
pomocí, pozvala po novém roce na již tradiční 
setkání „DÍKY ZA DOBRO“, a to na neděli 27. 1. 
od 16.00 do KCMT. Je to příležitost potkat se i jinak, 
než jen „s hadrem v ruce“. 

Všem ze srdce přeji, požehnaný čas adventu 
a Vánoc. Doufám, že se někde potkáme. 

Vlasta Hamalová
koordinátorka dobrovolníků

■ Marek Orko Vácha: Radost z Boha,
příručka pro biřmovance aneb jak přežít 
v dnešním světě  

Mohu vám zaručit, že když nebudete chtít, ne-
odnesete si nic. Mohu ti zaručit, že když budeš 
chtít… Bůh je jako pramen, ze kterého si každý 
odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. 
Čekáš hodně, dostaneš hodně, nečekáš nic, nedo-
staneš nic. Mohu ti zaručit vratkou palubu a nikoho, 
kdo ti v těžkých chvílích pomůže. Nemohu ti zaru-
čit, že tě opustí všechny tvoje hříchy a staneš se do-
konalým. Nemohu ti zaručit, že již víckrát nepadneš 
a že všechna tvoje rozhodování budou od nynějška 
jen dobrá. Však jen ďábel se po pádu nezvedne. 
Vlastně, to jediné, co ti zaručit mohu, je radost 
z Boha. nakl. Cesta, Kč 229,-

■ Jostein Gaarder: Kouzelný kalendář
Hlavní hrdina tohoto adventního příběhu Jáchym 

se snaží objasnit záhadu kolem zmizení dívky 
Elisabet, která se vydává díky kouzelnému advent-
nímu kalendáři napříč prostorem i časem ze součas-
nosti do Betléma, kde se právě narodil malý Ježíš.

Když vzhlédla, spatřila mezi stromy zářící stvoření. 
Elisabet vykulila oči, protože bytost, která před ní 
stála, nebyla ani zvíře, ani člověk. Z dlouhé košile, 
bílé jako srst beránka, vyrůstala dvě křídla.

Elisabet se sotva začala seznamovat se světem, 
ale hned pochopila, že to světlé stvoření je anděl. 
Obrázky andělů už viděla v knížkách i na pohled-
nicích, ale ve skutečnosti ho teď spatřila poprvé.

„Neboj se,“ řekl anděl mírným hlasem. Vypadalo 
to, jako by se vznášel čtvrt centimetru nad zemí. 
Pokračoval:

„Řekl jsem ‘neboj se’ jen pro jistotu. Neukazujeme 
se vám lidem moc často, a tak je lepší vás předem 
uklidnit. Zpravidla vás totiž náramně vyděsí, když se 
před vámi objeví anděl.“

Elisabet se znenadání rozplakala, ale ne proto, že 
by se snad bála andělů. Ani proto, že se uhodila. 
Sama zprvu moc nechápala, proč brečí, teprve až 
když zavzlykala:

„Chtěla jsem… pohladit beránka.“
KNA, Kč 279,-

Nezapomeňte si pořídit včas kalendář na další rok, 
který je za dveřmi. 
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MC DOMEČEK  /  YMCA PRAHA  /  PROSINEC

■ ODPOLEDNÍ PROGRAM  

PRO DĚTI 
Po a Čt / ANGLIČTINA
• Po / 16.45–17.30 / 4–7 let (obsazeno),
•  Čt /  4 roky / 7 let (obsazeno)  

a 7–9 let, 17.05–17.55
(Na angličtině pro starší děti
máme stále pár volných míst.)

•  St / MOTESSORI PRACOVNY pro děti
od 1,5 roku do 3 let, (obsazeno).

• St / ELKONIN,
•  Pá / KŘESŤANSKÝ KROUŽEK

16.00–18.00 (volná místa).

PRO DOSPĚLÉ
•  Po / 18.15–19.15 / ANGLIČTINA pro začátečníky
• Út /18.00–19.00 ANGLIČTINA  pro pokročilé
•  Čt / 14.30–15.30 / FRANCOUZŠTINA – na všech 

kurzech pro dospělé máme volná místa.
NA DOPROVODNÉ AKCE – přihlášení předem

•  4. a 5. 12. / Út a St
Mikulášské besídky v Domečku

•  Čt / 13. 12. / 18.00–20.00 – První pomoc 
u miminek a dětí do tří let. Přednáší zkušená 
lektorka první pomoci Lucie POLÁCHOVÁ, 
Dis. Na přednášku se přihlašujte e-mailem 

apechackova@fi tmami.cz nebo na 
telefonu 607 914 005.

•  So / 8. 12. / 10.00 – Divadélko s vánočním 
příběhem. Malé divadélko vám zahrají naše 
aktivní maminky Jana a Hanka. Divadélko je 
vhodné pro děti od 2 do 5 let. Vstupné 50 Kč.

•  Út / 11. 12. / 16.00 – Malý vědec. Hodina plná 
pokusů. Pro děti 4–8 let bez rodičů.

•  Čt / 13. 12. / 16.00–18.00 – Vánoční 
dílna. Přijďte si spolu se svými dětmi vyrobit 
jednoduché vánoční dekorace v příjemné 
předvánoční atmosféře. Akce je určena pro děti 
cca od 2,5 do 6 let.

22. 12. 2018–6. 1. 2019
Vánoční prázdniny.
Herna bude otevřená od 8. 1. 2019.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků 
vánočních a těšíme se na viděnou
v roce 2019. 

Tým MC Domeček

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

Stalo se už milou tradicí v naší farnosti, že o ad-
 ventních nedělích v čase okolo bohoslužeb dá-

váme prostor pro podporu různých neziskových 
organizací. Pro každého je to tak příležitost udělat 
dobrý skutek a podpořit dílo, které má smysl. I le-
tos najdete první tři neděle obchůdky, kde může-
te nakoupit malé pozornosti pro své blízké a nebo 
pro sebe jen tak pro radost.

■  2. 12. / DOMOV SVATÉ RODINY –  poskytuje 
celoroční pobytové služby dospělým lidem s men-
tálním a kombinovaným postižením s nabídkou 

běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. Poslá-
ním Domova svaté Rodiny je vytvářet láskyplné pro-
středí a podmínky pro plnohodnotný, smysluplný 
život klientů a naplňování jejich seberealizace, při-
spívat k rozvoji jejich osobnosti a posilovat křes-
ťanskou atmosféru v celém Domově a pokračovat 
v odkazu sestry Akvinely.
■  9. 12. / GATEBO – dává šanci lidem se zdravot-
ním postižením uplatnit se na trhu práce. O tom, že 
jsou schopni vytvářet stejně kvalitní výrobky a posky-
tovat stejně spolehlivé služby jako takzvaně zdraví 
zaměstnanci.
■  16. 12. / Bétel –  je bezpečným místem, kde lidé 
znovu získávají pocit vlastní hodnoty a obnovuje se 
jejich sebevědomí. Učí se zdravému životnímu stylu, 
ve kterém není užívání návykových látek ani jiné 
nežádoucí chování potřeba. Toto se nejlépe děje díky 
vzájemným vztahům a smysluplné práci, která je 
nedílnou součástí každodenního programu.

Adventní
benefi ční prodej
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ŽIVOT FARNOSTI  •  SETKÁNÍ

I N F O S E R V I S

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

■  1. 12. / 9.30–18.00 – Adventní jarmark pod 
střechou. Originální ručně vyráběné dárky,  
otevřená kavárna, výtvarné dílny.

  •  10.00–12.00 – Výroba adventních věnců,
přihlášení na tel. 728 143 598 nebo na 
 e-mailu: stangelici@gmail.com. Cena 250 Kč. 

 • 10.30 – Koncert souboru Mendy
 •  14.30–15.30 – Keramická dílna – andílci 

z taveného skla – děti od 5 let. Jana Domšo-
vá, přihlášení není nutné. Cena 100 Kč. 

 •  16.00 Africká pohádka, divadlo Kubko.
Vstupné 50 Kč na osobu.   (KCMT) 

■  2. 12. / 16.00 – Setkání před Betlémem – 
 divadlo Víti Marčíka. Vhodné pro rodiny s dět-
mi. Vstupné 100 Kč. Možnost zakoupit vstu-
penky předem. (KCMT).

■  5. 12. / 17.00 – Mikulášská besídka, vstupné 
dobrovolné (KCMT).

■  6. 12. / 19.00 – ZMT – Advent jako příležitost
– P. Ladislav Heryán, SDB (KCMT).

■  8. 12. / 8.30 – DOBRODEN, předvánoční úklid. 
■  9. 12. 16.00 – Adventní koncert 

 fl étnového souboru VIVAT FLAUTO, 
vstupné dobrovolné (KCMT).

■  10. 12. / 16.00 – Vánoční zamyšlení s P. Ing. 
Miloslavem Fialou. Sdružení křesťanských se-
niorů (klubovna KCMT).

■  12. 12. / 17.00 – Zpovědní čas pro děti (KCMT) 
■  16. 12. / 16.00 – Adventní koncert křesťan-

ské folkrockové skupiny OBOROH (KCMT).
■  18. 12. / 16.00–21.00 – Možnost svátosti 

smíření pro farnost (kostel sv. Františka).
■  19. 12. / 17.00 – Koncert mobilní zvonohry 

(parkoviště u KCMT) .
■  23. 12. / 14.30–18.50 – Betlémské světlo pro 

Jižní Město – autobus s hudbou a drobným 

občerstvením rozváží světlo z Betléma po Jižním 
Městě. Jízdní řád najdete zde www.kcmt.cz/

■  25. 12. / 14.30 – Vánoční pořad pro všech-
ny, kteří nechtějí o svátcích zůstat sami, po-
řádá Krajská rada seniorů (KCMT).

■  26. 12. / 18.00  – Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby v podání absolventů Arcibiskupské-
ho gymnázia a přátel pod vedením Ondřeje Do-
bišíka. Vstupné dobrovolné.  (KCMT).

■  Adventní duchovní obnova – každé úterý
4.,11., 18. 12. od 18.45 v kostele sv. Františ-
ka. Téma: Přišel do tohoto světa. Vede P.  Michael 
Špilar.

■  Roráty – každý adventní čtvrtek a pátek v 6.45.

■  10. 12. od 19.30 hod. v KCMT – setkání spo-
lečenství Hnutí fokoláre. Slovo života na pro-
sinec: „Radujte se stále v Pánu.“ (Flp 4,4). Jana 
a Viktor Friedovi (tel. 731 625 949)

■  Modlitební setkání maminek (nejen) na ma-
teřské dovolené ve středu 9.30–11.30 na faře 
u kostela sv. Františka z Assisi. V prosinci se se-
jdeme 5. a 12. 12. L. Murínová tel.: 730 825 301

■  Páteční dopolední setkávání v prosinci se 
až do Vánoc nekoná. Sejdeme se až posled-
ní pátek 28. 12. jako obvykle v 9 hod. v kap-
li KCMT na bohoslužbě slova s jáhnem Pavlem 
Urbanem a po ní na společném vánočním po-
sezení ve foyer. Srdečně zveme! Nebuďte doma 
sami a přijďte mezi nás. Jana a Viktor  Frie    dovi 
(tel. 731 625 949).

■ Nabídka zaměstnání na poloviční úvazek 
– úklid prostor KCMT a případná pomoc 
s přípravou programů. Práce nezahrnuje 
 přesuny židlí nebo těžkého nábytku. Více infor-
mací: Karina Juráková, tel. 731625970, mail: 
kancelar@kcmt.cz. 

KNIHOVNA
sv. Františka v KCMT 
Hledáme pomocníky s přípra-
vou knihovny k jejímu ote-
vření (pomoc s tříděním knih 
a katalogizací) a s pozdější 

pravidelnou obsluhou knihovny během oteví-
rací doby. Čas otevření knihovny závisí jen na 
vás. Najdeme mezi sebou potřebný počet kni-
hovníků? V případě zájmu se prosím přihlaste 
v kanceláři nebo na mailu: kancelar@kcmt.cz.



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, 149 00  Praha 4
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. prosince 2018.   Náklady na 1 výtisk Kč 12,- fchodoviny@gmail.com

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

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODL ITBY /  PROS INEC

 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 (pastorační asistent) 242 485 830, 734 547 021 spravce@kcmt.cz

 Jaroslav Olšanský (předseda KSK Praha) 603 256 411 jarda.olsansky@kskpraha.org

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

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

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

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

 ☎ / mob. e-mail

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

•    Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu
se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

•    Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci 
hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).


