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„...vymítali mnoho zlých 
duchů, potírali olejem

mnoho nemocných
a uzdravovali je.“

(Mk 6,13)
Den nemocných
9. 2. / KCMT
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Zastavení u MT / P. Vojtěch Kodet / Mužská spiritualita21. 2.
2019

Den nemocných / mše svatá s udílením svátosti nemocných / společné setkání9. 2.
2019

Poděkování dobrovolníkům27. 1.
2019

Ž I V O T  F A R N O S T I

Zastavení u MT / Terezie Kudrnová / dobrovolníkem v Kalkatě24. 1.
2019
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Je to čas velmi vzácný, neb je 
posledním časem přípravy ka-

techumenů na křest a že nám jich 
letos Pán svěřil požehnaně, pokud 
se něco nezhatí, mělo by jich být 

pokřtěno až osm. Je to ale zároveň čas našeho do-
provázení katechumenů a je i časem naší přípravy 
na obnovu křestního vyznání. 

Taková příprava však znamená pravou „meta-
noiu“, životní změnu, která začíná v srdci a přejde 
s odvahou do jednání. Jelikož jednou z našich nej-
větších slabin je to, jak málo se známe ve farnosti, 
a přitom máme tvořit společenství, které má být sou-
držné, starat se jeden o druhého, o společné pro-
gramy včetně našich objektů atd., a přijímat nově 
příchozí, zkusme znovu zopakovat naše postní ná-
vštěvy jako před třemi a taky pěti roky. O co jde? 
Jde o změnu našeho smýšlení. Někoho, byť nezná-
mého, pozvat, anebo být sám pozván na návštěvu, 
nebo s ním jít na výlet, není obtěžování, ale projev 
obyčejné přirozené touhy po přátelství a zájmu o ty, 
kdo jsou kolem mne. Je to projev lidskosti a solidari-
ty a nikoli vlezlosti, či porušování soukromí.

Ano, je to tak, že mnozí z nás do toho půjdou 
s velkými obavami, zda si nevytáhnou „nějakého 
kyselého Pepu“ nebo „věčně si stěžující Pepinu“. 
No, možná bude fajn, když tím kyselým Pepou či 
Pepinou nebudu pro ty druhé já sám. Konec konců 

nemá přece smysl nic nedělat ze strachu, že něco 
nevyjde ideálně, když si s těmi druhými nesednu, no 
tak se zas slušně po setkání rozejdeme a minimálně 
se v kostele při pozdravení pokoje budeme zdravit 
jako ti, kdo o sobě ví a ne jako totální anonymové.

Před oltářem v KCMT bude od první neděle post-
ní 10. 3. malá bedýnka s nápisem „Zvu tě k setkání 
a přijímám tvé!“ Do této bedýnky hoď jméno a kon-
takt na sebe, počkej než tam bude lístků víc a pak 
si vylosuj někoho, kdo o to stojí tak jako ty a nebo 
kdo je ochoten svoje smýšlení změnit jako ty. 

Když už do toho půjdeme, tak co vlastně máme 
podniknout? No jednoduše. Třeba se pozvete na 
oběd, nebo protože je to lepší a obě rodiny máte 
malé děti, tak na čaj a malý výlet podle našeho oma-
lovánkového průvodce po Praze 11 a jejich význač-
ných místech, který pro nás připravila Kateřina Hrbko-
vá Zeliňská a Josef Karhan nebo na Bowling nebo na 
jedno orosený nebo na cappuccino po mši v 11 nebo 
na canastu či mariášek nebo čaj o páté nebo prostě 
jen se tak jednoduše potkat a popovídat. A co se tře-
ba setkat, přečíst si spolu nedělní evangelium na další 
neděli, porozjímat o něm a krátce se s ním pomodlit.

Tak nám přeji požehnané postní období plné skvě-
lých setkání a mnohých Božích zázraků v našem ži-
votě s přímým Božím zásahem nebo třeba skrze jed-
no či dvě taková setkání s jinými.

P. Michael

Jak na postní dobu? Třeba takhle?

„Dobrý Bože, dnes budu označen/a na čele křížkem z popela.
Připomíná mi to, že jsem prach a v prach se obrátím.“

6. 3.  /  POPELEČNÍ STŘEDA



4 Z P R A V O D A J  F A R N O S T I  C H O D O VS L OVO  R E DA K C E  /  Z P R ÁV Y  Z  K C M T

Milí přátelé, na terase KCMT opět probíhá 
další etapa výměny střešní hydroizolace, ten-
tokrát se jedná o poslední část plochy terasy, 
konkrétně o střechu nad prostorami, které vy-
užívá naše Farní charita. Zároveň bude opra-
vena i část izolace nad bytem správce, kam 
také zatéká. 

Ke konci ledna v KCMT ukončila svoji činnost 
Poradna pro oběti trestných činů pod správou 
Probační a mediační služby. Podobnou služ-
bu v KCMT od února provozuje nový nájem-
ce, paní Mgr. Veronika Šindelářová a Bc. Mar-
tina Stralczynská v rámci terapeutického studia 
„MaVeTe“. V KCMT nyní působí i další nový 
nájemce, pan Christopher Martin s jazykovou 
školou JMAK (Jižní Město Anglický klub). 

Zveme vás na masopustní veselici v KCMT 
s bohatým programem pro děti a mnoha ma-
sopustními dobrotami v naší kavárně. Dospělé 
pak zveme na masopustní odpolední tančírnu 
s kapelou Hvězdný prach.

Nastává nám opět doba postní. Postní du-
chovní obnova vedená P. Michalem Príva-
rou se bude konat vždy ve středu po mši sv. 
v KCMT. Nabídneme vám i další pěkné pro-
gramy k postnímu rozjímání, např. divadelní 
představení Jana Zindulky, našeho farníka, na-
zvané Dveře, koncert písničkáře Pavla Helana 
nebo Zastavení u Matky Terezy s P. Josefem 
Suchárem, věnované obnově vesnice Neratov 
za pomocí lidí s postižením. 

Děti zveme na výtvarnou dílnu „Tvoříme pro 
radost“, která se koná pravidelně vždy pos-
lední středu v měsíci ve foyer KCMT. Nabízí-
me také volná místa na kurzu keramiky pro 
seniory SEN II., vždy  v pondělí dopoledne, 1x 
za 14 dní. Bližší informace o kurzu keramiky 
vám podá lektorka, paní Jana Domšová, tel. 
603 281 864.

Přeji vám radostné dny Masopustu a požeh-
naný vstup do doby postní. 

Karina Juráková
ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT

„Láska nežije ze slov a nelze
ji slovy vysvětlit… Zvláště
tu lásku, která se uskutečňuje
v službě Bohu, která pramení
v Bohu a v každém nachází
Boha a dotýká se Boha.
Musíme se dostat k lidskému
srdci, a to správným způsobem:
láska se dokazuje skutky.“
                                 sv. Matka Tereza

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
chtěla bych se dnes zmínit a připomenout, jak je 
důležité a krásné mít v srdci Boží pokoj. Něko-
likrát jste jistě i vy mohli pocítit Boží dotyk také 
ve formě pokoje. Kdy situace kolem nás neby-
la vyřešena, ale my jsme se s důvěrou odevzda-
li do Boží náruče a pak přišel Jeho pokoj. Ráda 
si čtu a připomínám slova sv. Pavla v listě Filip-
ským  4,6-7a: „Netrapte se žádnou staros-
tí, ale v každé modlitbě a prosbě děkuj-
te a předkládejte své žádosti Bohu. A po-
koj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude 
střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ Ne-
jde o rezignaci, ale stojíme v pravdě. Víme, že 
v dané věci nezmůžeme nic, i když se snažíme 
a chceme vše vyřešit. Nedávno jsem se setka-
la s myšlenkou Etty Hillesum (před lety v KCMT 
byly panely věnované její osobě a uskutečnila 
se i krátká divadelní hra). „ Naší jedinou mo-
rální povinností je vytvářet v sobě rozsáh-
lé mýtiny pokoje a postupně je rozšiřovat, 
až tento pokoj nakonec začne vyzařovat na 
druhé. A čím více pokoje bude v lidech, tím 
více ho bude i v našem rozbouřeném svě-
tě.“ Když vidíme lidi kolem nás, jak se snaží ze 
svých sil a svou moudrostí věci změnit a ono to 
ne vždy jde, není tohle dobrý návod, jak my pod 
vládou Kristovou můžeme něco udělat? Je mi líto 
lidí, kteří hledají štěstí, pokoj, radost a nenachá-
zí je, nebo se spokojí jen s pozlátkami, protože 
nejdou k pravému Zdroji. Kéž skrze naši každo-
denní odevzdanost do Boží moudrosti, velikosti 
a lásky i druzí lidé dostanou pokoj Boží.

Přeji požehnané prožití postní doby v důvěře 
v Boží moudrost a prozřetelnost. Katka
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Každým rokem slavíme Popeleční středu. Po  pe-
leční středou začínáme čtyřicetidenní dobu. 

Dobu, ve které určitě přemýšlíme o svém dosavad-
ním životě. Každý z nás dostává znamení popelce 
na své čelo, na svou hlavu. Je to nezastupitelné, 
každý přichází osobně. Každý také přichází s vlast-
ním předsevzetím, touhou po hlubším obrácení své 
mysli k Bohu, k nebeskému Otci. Popelec je zna-
mením, že osobně přijímáme tento úkol. Úkol sku-
tečný, spočívající v něčem konkrétním, v tom se má 
projevit, že se chceme obrátit k Bohu celým svým 
srdcem, celou svou myslí a celým svým jednáním. 
Úkol, který je individuální, a jenom pro nás. Úkol, 
který můžeme splnit jenom my, každý z nás osobně.

Ježíš šel ke hříšníkům, mluvil s nimi, jedl s nimi – 
a oni se stávali novými lidmi. Tak se také my můžeme 
otvírat Bohu, aby z nás činil nové lidi. Takové, jací 
odpovídají jeho plánům. Je to vlastně co nejvíce 
aktivně se zapojit do křesťanského života. Jít ces-
tou za Ježíšem. Mít v lásce Boha, ale také ty kon-
krétní lidi kolem nás, v rodině, ve škole, v zaměst-
nání a ve společnosti. Budovat krásné vztahy, vztahy 
lásky a dobra. Slavíme popelec, dáváme se na cestu 
za Kristem. Kdybychom měli před očima jenom svou 
vlastní slabost, mohli bychom být smutní. Ale my se 
máme dívat především na Krista. Na jeho příklad, 
na jeho dílo… a to vede k veliké radosti. Vydáváme 
se na cestu k letošním Velikonocům. Bůh nám dává 
možnost prožívat je znovu, každým rokem do větší 
hloubky. Dává nám čas, abychom odložili to, co je 

špatné, abychom se otevřeli dobru, které přichází 
od Boha.

Mysleme také na svůj křest. Křtem jsme byli zapo-
jeni do Kristova života. To znamená také mít podíl 
na jeho utrpení. Postavit se za svůj křest. A přede-
vším mít před očima Kristův kříž – oběť, lásku, která 
nás zachránila. V něm máme naději! Jeho vítězstvím 
je přemožena smrt. A proto, postavme se s celou 
svou bytostí za svůj křest, jak nejlépe dovedeme. 
Předejme Bohu celý svůj život, s naprostou důvě-
rou, abychom mohli žít z lásky Boží tak, jak nám to 
ukázal Ježíš. Taková víra vyvěrá z hlubiny lidského 
srdce, je odpovědí na lásku Boží, a tím člověk roste 
k plnému, věčnému životu.

Až budeme při slavení velikonoční noci obnovovat 
svůj křestní závazek, ať to není odříkáno jenom ústy. 
Mysleme na to už teď. Aby v nás náš křest žil, mohl 
zapouštět stále hlubší kořeny a vydávat plody. Zrodili 
jsme se křtem do života Božího z vody a z Ducha 
svatého, a Duch svatý nás chce vnitřně obnovit.

A oživme také svůj vztah k eucharistii. Svaté při-
jímání není jen odměna pro lidi hodné, ale také 
úžasná posila pro nás lidi slabé, pro nás tak často 
hodně chybující. Vždyť Kristus nám slibuje: „Kdo jí 
mé tělo a pije mou krev, má život věčný.”

Vydejme se na cestu, na cestu postní dobou 
k radostné chvíli Velikonoc, neboť Kristus vstal z mrt-
vých, a v něm má celý svět novou naději, a tím 
i každý z nás.

Váš jáhen Pavel Urban

Vydejme se
 na cestu...
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(Dokončení z minulého čísla)

Zabydlení v Praze bylo celkem náročné, protože 
jsme tady nikoho neměli. Byli jsme na sebe vzájemně 
odkázáni a nebyl čas na nějaké dohady. Někdy 
s křikem, někdy s chladnou hlavou jsme museli 
řešit nové, celkem nečekané problémy, které jsme 
v malém městě neměli. Do toho jsem ještě hledala 
práci. První zaměstnání byl prodej hřebenů u jedné 
podvodné fi rmy. Byla jsem tam týden. Prošla jsem, 

na rozdíl od manžela několika zaměstnáními. Nebylo 
to jednoduché, ale rodina mě vždy podržela. Hodně 
nás to semklo. Děti pochopily, že musíme spoléhat 
hlavně jeden na druhého. Že si musíme pomáhat. 

Děti to také neměly po přestěhování jednodu-
ché. Nový jazyk, nová škola, noví kamarádi. Ne 
vždy to také šlo hladce. Hlavně dcera to měla slo-
žité. Jak ve škole, tak i mezi dětmi. Po roce školy 
na sídlišti jsme ji přeložili do centra, kde měli 
vícero cizinců a byli na to zvyklí. V tu dobu ale při-
cházel, krom malých, jeden obrovský problém. 
Vkrádal se mezi nás pomalu, plíživě, až propukl. 
Anorexie naši dcery. Jakmile jsem pochopila, co se 
děje, začala jsem konat. Rodině to přineslo rozkol, 

S V Ě D E C T V Í

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá,
láska nikdy nezanikne. (1 Kor 13,7)

MŮJ PŘÍBĚH / 2
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hádky, neshody. Situace se horšila, byla den ze dne 
těžší. Zkoušela jsem všechno možné i nemožné. 
Až po roce jsme se s manželem a synem v bouř-
livé debatě dobrali k tomu, že musíme i v tomhle 
být jednotní, že jinak o dceru přijdeme. Manžel to 
hodně těžce nesl. Úplně nejvíc pomáhal syn. Je o tři 
roky mladší, ale choval se a jednal jak dospělý. Tím 
si v rodině vybudoval vážnost a nikdo už ho potom 
nebral  jako dítě. Se ségrou to mnohdy uměl líp jak 
my. Dceřina léčba byla náročná jak psychicky, tak 
fyzicky a fi nančně. Měla tendence ubližovat sobě 
i nám. Škola byla velký problém. Dnes jsem na ni 
hodně pyšná. Dostala se z toho, dodělala bakaláře, 
vdala se a je maminkou mé nové lásky – její dcerky. 
Pyšná jsem i na syna a manžela, že se k tomu posta-
vili čelem a byli také oporou, podporou, zázemím.

Do svatby naši dcery jsme dále prožívali náš veselý 
život a někdy i smutný, přicházely lásky našich dětí, 
někdy zase odcházely, my jsme se zklidnili a dnes 
se většinou pohádáme jen o to, co kde zasadíme 
na zahrádce. Bylo to hezké období zážitků a pro-
žitků mezi svými.

Pak přišel krásný okamžik. Svatba dcery. Moc, 
moc jsme se na to těšili, chystali, organizovali. 
Svatba byla v kouzelné horské vesnici. Syn šel 
sestře za svědka a měl na starost i hlavní přípitek. 
Každý z nás bral svojí část příprav zodpovědně. Vše 
dopadlo skvěle a ještě nebyl ani konec svatby a my 
se těšili na další. Za tři měsíce se měla vdávat naše 
kmotřenka. Bylo to úžasné, neboť holky byly od 
sebe jenom o půl roku a hodně to spolu prožívaly. 
Ale vše bylo jinak. Noc před svatbou ženich brutál-
ním způsobem zavraždil nevěstu. 

Vše kolem se zhroutilo jak domek z karet. Bylo 
mi hrozně, ale byli tam jiní, kterým bylo hůř.  Já 
i manžel jsme se nějak museli držet a museli jsme 
podržet bratra, švagrovou, rodiče i naše děti. Já 
jsem zůstala u rodičů, protože to byla těžko popsa-
telná bolest. Manžel odvezl všechny děti a měli 
se vrátit až na pohřeb, který byl tak trochu, v tu 
chvíli, kvůli vyšetřování, v nedohlednu. Bylo to moc 
těžké, smutné, hrozné. Naše veselá rodina se roz-
bila na střípky, které nelze slepit, jen nadzvedávat 
jednotlivé kousky. Bolí to i po čase a asi to nepře-
stane nikdy. Nepochopitelný, hrozný čin, který spá-
chal člověk, o kterém jsme si mysleli, že ho známe. 
Po pohřbu jsem ještě pár dní zůstala i s dcerou 
u rodičů, aby se to trochu zklidnilo. Když jsem se 
vrátila domů, tak to přišlo… skoro jsem se sesypala. 

Stále jsem na to musela myslet, na to nešťastné 
dítě, které toho člověka tolik milovalo. Ptala jsem 
se v duchu Boha, proč, proč… Při těch otázkách 
a modlitbách se se mnou začaly dít zvláštní věci 
a něco mi stále říkalo, že musím jít za bratrem 
Josefem – kapucínem, skvělým člověkem, příte-
lem, který bohužel již také není mezi námi. On je 
jistě v ráji. V tu dobu má víra byla tak na půl cesty. 
Chyběl ještě krok.

Bratru Josefovi jsem vše pověděla, podělila jsem 
se s pocity, obavami a vyslovila to, na co jsem roky 
myslela, ale nedokázala vyslovit. Chtěla bych se 
dát pokřtít. Když jsem to doma řekla, tak celá má 
rodina zajásala. Manžel i děti jsou věřící, pokřtění. 
Bratr Josef měl pochopení, dal mi požehnání a řekl, 
že se o vše postará. A postaral se. Jednoho dne mi 
zavolal a řekl mi o faráři, který vede katechumenát 
ve své farnosti. Tak jsem se dostala k dalšímu úžas-
nému člověku a rovněž tak mezi skvělé lidi. Úžasné 
setkání, skvělé rozhovory. Příprava na křest, která 
nás všechny povznášela. Až pro mě do jednoho 
dne, kde jsem se při jednom rozhovoru s mamin-
kou dozvěděla, že už pokřtěná jsem. Dlouho jsem 
to nemohla rozdýchat. Moji rodiče se v tu dobu báli 
o tom mluvit a pak jim to asi přišlo blbé se po dlou-
hých letech přiznat. Při tom věděli, jak je to pro mě 
a mého manžela důležité. Jaké jsme měli potíže při 
křtu našich dětí… Zavolala jsem na faru, kde sem 
měla být pokřtěná. Pán farář mi to potvrdil a zaslal 
křestní list. Po 52 letech jsem se dozvěděla tak důle-
žitou věc. Musela jsem vnitřně odpustit rodičům, 
abych mohla jít dál. A jdu dál, dál s Bohem, s lás-
kou k mému manželovi v dobrém i zlém, v zdraví 
i nemoci, tak jak to káže písmo. Bible je krásný 
„návod“. Ale musí to být i v lidech. Nedá se jen 
přečíst si, co a jak máš dělat, jak se máš chovat, jak 
máš odpouštět. 

Vztah dvou lidí vyžaduje vzájemné porozumění, 
toleranci, naslouchání, hodiny hovorů a hledání 
řešení, která jsou někdy hodně, hodně složitá. 
Nemyslím si, že jsem v životě dělala vše správně, 
že jsem věděla jak vše vyřešit nebo jak správně 
vychovávat děti. Snažila jsem se všem nějak poro-
zumět a naslouchat. A co není dnes v „módě“, 
hodně jsem naslouchala starším a starým lidem. 
Protože oni se také učili ze svých chyb a hodně 
toho zkusili a také hodně vědí. A to byla ta nej-
lepší škola života.

B. K.

S V Ě D E C T V Í
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CO BYLO ......... A CO BUDE?

Lyžák se letos opět vydařil a opět byl jiný! Měli 
   jsme 43 lyžujících dětí + dvě nemluvňata (z nichž 

jedno už umí jezdit na bobech a dostalo za to samo-
zřejmě diplom). Kromě sněhu, lyží a snowboardů 
nás tento týden provázelo také téma Film, takže 
jsme kromě hraní různých her také vytvářeli ani-
mace pomocí papírových sešítků, koukali na zají-
mavé fi lmy, psali scénář, učili se hrát, asistovat, 

režírovat a ovládat kameru a prožili jsme u toho 
spoustu emocí. Nejlepší na tom je, že z lyžáku se 
prostě nikdy nevracíme stejní: nejen že umíme líp 
lyžovat, jezdit na snowboardu nebo natáčet fi lmy, 
ale získali jsme také nové kamarády a nové zkuše-
nosti, které nás posunuly dál v té cestě osobnost-
ního růstu a hledání, jak být dobrým (a snad i sva-
tým) člověkem. Zuzka

Lyžák
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Schůzka na hvězdárně
Na jednu únorovou schůzku jsem pro družinku 

Dryád naplánovala, že půjdeme na hvězdárnu na 
Petříně. Měly jsme to v plánu už dlouho, ale teď 
to konečně začalo vypadat, že by mohlo být jasno 
a bude brzy tma, když je únor. Byl mráz už několik 
dní, tak jsem předpokládala, že i ve středu bude 
mrznout a bude jasná obloha. V průběhu odpo-
ledne jsem ještě oblohu kontrolovala. Sice nebyla 
dokonale jasná, někde nějaká oblačnost byla, ale 
pak se setměním se obloha úplně zatáhla. Na hvěz-
dárnu jsme šly i tak, s tím, že se to třeba  během 
večera rozpustí. Během celého večera na obloze nic 
vidět nebylo, ale i tak to bylo zajímavé. Prohlédly 

jsme si všechny možné astronomické přístroje, kusy 
meteoritů, vyzkoušely, jak funguje černá díra, pro-
hlédly si svítící mapu hvězdné oblohy, prozkou-
maly všechno, co na hvězdárně mají včetně videí 
o planetách pro malé děti a popovídaly si tam 
s průvodci, kteří vypadali, že jsou rádi, že si s nimi 
povídáme.

Bylo to pěkné, ale možná tam vyrazíme ještě 
někdy, až budou lepší podmínky pro pozorování.

Cestou z Petřína nám ještě Drápek rozdávala muf-
fi ny, které nám napekla. SV

Těsně před jarními prázdninami zahrnula zima 
Českou republiku nadílkou sněhu. Nadílka to byla 
tak štědrá, že i kolem našeho Komunitního centra 
vznikly ideální běžkařské terény. Toho pohotově vyu-
žila VOSA. Po chvíli úsilí jsme našli v našem skladu 
běžky pro všechny, kdo je nenašli doma, a vyrazili  
jsme do stopy před KCMT. Zkoušeli jsme klasiku, 
běh střídavý dvoudobý. Řada účastníků stála na 
běžkách poprvé, ale všem se časem podařil nějaký 
ten hezký skluz. Matěj překvapil svými předchozími 
zkušenostmi a předvedl dokonalou jízdu.

Program oddílu VOSA
VOSA aktuálně chystá rozbor videa z bruslení 

a rozloučíme se s ledem před OC Arkády Pankrác.
Pokud první březnovou schůzku ještě zbude nějaký 

technický  sníh na Vypichu, půjdeme se tam rozlou-
čit také s běžkami. Na jaro chystáme plavání, softball 
i populárně vědecké programy. Schůzky VOSy jsou 
pro kluky školního věku přístupné tak, že přijít lze 
i na ochutnávku některého z našich programů. Sna-
žíme se scházet pravidelně každé úterý v 17.00. Tým 
vedoucích má zájem rozšířit své řady, a tak se mohou 
přijít na ochutnávku podívat i potenciální vedoucí.

K S K

Kontakty na vedoucí aktivit

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

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

■  VOSA • všestranný oddíl pro kluky
Míra Majer, hlavní vedoucí
vosa.kcmt@gmail.com, tel. 775 005 096
Jarda Olšanský, tel. 603 256 411

vOSa  VŠESTRANNÝ ODDÍL
PRO KLUKY OD 7 LET

z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY SKAUTSKÉHO DÍVČÍHO ODDÍLU

Štefánikova hvězdárna na Petříně
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S panem Karlem jsme se seznámili už v roce 
2002, kdy prodělal těžkou břišní operaci. Jinak 

celkem rutinní výkon lékařům tehdy zkomplikovala 
neočekávaná příhoda. Pacient jim málem skončil 
na stole. Po výkonu mnoho týdnů ležel na jednot-
ce intenzivní péče. Domů se vrátil prakticky nepo-
hyblivý, s pomocí si byl sotva schopen sednout na 
lůžku. Přijali jsme ho tehdy do péče s tím, že je to 
na pár týdnů dožití. Pacient chce být doma a ze-
mřít ve své posteli.

Pan Karel neměl žádné příbuzné. Byl jediná-
ček, otec mu zemřel za války, nikdy se neoženil. 
Žil s maminkou, o kterou se staral až do konce. 
Přesto nebyl osamělý. Byl to velmi společenský 
pán, veselý, hovorný, šprýmař, který se i v pokro-
čilém věku otočil za každou sukní. Všichni ho měli 
rádi, starali se o něj sousedi z domu i bývalí kole-
gové z práce. Jednou měsíčně za ním přijížděl na 
návštěvu Mathias, syn jeho dlouholetého příte-
le z Německa. Po smrti vlastního tatínka Mat hias 
pana Karla přijal za alternativního otce. Říkal mu 
„der Vati“ a on jemu „moje dítě“. Dokud byl 
pan Karel zdravý, vyváděli ti dva jako malí kluci.

Mathias pacienta přestěhoval z nemocnice 
domů, jakmile to jeho zdravotní stav dovolil a za 
pomoci českých přátel domluvil naši péči. Navště-

vovali jsme pána každý den a snažili se ho poma-
ličku rozhýbat. Pan Karel byl bojovník, který oplý-
val lechtivými vtipy a humorem. Nejprve jsme ho 
rozhýbali na lůžku, posadili a nakonec postavili. 
Po půl roce byl schopný chodit po bytě, do roka 
si donesl nákup a uvařil sám jídlo. Pan Karel, který 
přišel domů zemřít, nám vesele běhal po Pankráci, 
Budějovické a okolí, byl schopný se o sebe posta-
rat bez pomoci třetí osoby a my mohli jít o dům 
dál. S velikou radostí, byl to jeden z mála našich 
klientů, kterého jsme vrátili zpátky do života. Naše 
péče skončila po třinácti měsících v únoru 2003.

V následujících letech jsme pána poměrně pra-
videlně potkávali. Jeho teritorium, jak on sám říká-
val, se krylo s oblastí naší působnosti. Často jsme 
si s ním povídali na ulici, někdy dali kávu v DBK 
nebo Arkádách. Jeho entuziasmus byl prostě ne-
vyčerpatelný. 

Léta běžela a čas se začal podepisovat i na panu 
Karlovi. Nakupovat mu chodili sousedi a my ho 
potkávali jen na zahrádce před domem, kam se 
chodil v teplých měsících vyhřívat na sluníčku. 
V těch chladných říkával, že se jde venčit, aby 
doma nezarostl mechem. V lednu 2018 se jeho 
zdravotní stav zhoršil a sousedi ho nechali odvézt 
do nemocnice. V únoru nám potom telefonoval 
Mathias, že by rád pana Karla vzal domů, že se 
o něj postará. Péči jsme domluvili. Mathias pod-
le našich pokynů vybavil byt, sám se na potřeb-
nou dobu přestěhoval z Německa do Čech. Pan 
Karel opět jel domů.

zprávičky
 z Farní charity

„Najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě
a důstojnost v prohře – v tom je skutečné umění života.“

Arthur Miller
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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.

To, čemu se Alžběta učí věřit, jsou základní 
pravdy víry: skrze křest jsme byli přijati za 
„jeho děti“, jsme-li děti, „jsme i dědici“; naše 
tělo je „jeho chrámem“, v němž si „chce uči-
nit svůj příbytek“; má-li v nás svůj „domov“, 
„zůstává v nás“ – tyto výroky Písma se Alžběta 
snaží žít do nejzazších důsledků, osvojit si 
je a vírou přivlastnit do té míry, až se sta-
nou základní, nezpochybnitelnou pravdou 
jejího života.

• „Vybudujme Bohu v nitru své duše samotu 
a tam setrvávejme s ním, nikdy ho neopouš-
tějme, vždyť to je jeho příkaz: „Zůstávejte ve 
mně a já zůstanu ve vás.“ O tuto vnitřní celu 
nás nikdo nebude moci oloupit ani nám nebu-
dou vadit zkoušky, kterými procházíme: svůj 
jediný Poklad si nosíme „v sobě“ a všechno 
ostatní jako by nebylo!“

• „Ó ano, kéž je Bůh, který je celý láska, Vaším 
neměnným příbytkem, Vaší celou a Vaším 
klášterem uprostřed světa; pamatujte, že pře-
bývá v nejniternějším středu Vaší duše jako ve 
svatyni a chce, abychom ho tam milovali a kla-
něli se mu. Sídlí tam proto, aby Vás naplnil 
svou milostí a proměnil v sebe.“

Svatá Alžběta od Trojice
(1880–1906), vlastním jmé-
nem Elisabeth Catez,  kterou 
papež František 16. října 
2016 v Římě svatořečil, 
dostala od Pána pro církev 
velké prorocké poslání.

I tentokrát byl po propuštění z nemocnice 
 klient upoutaný na lůžko. Pomáhali jsme Ma-
thia    sovi se zajištěním osobní hygieny, přebalo-
váním, krmením. Bylo nám od začátku jasné, že 
tentokrát už pana Karla z postele nedostaneme. 
Starali jsme se o něj ale ještě rok. Zpočátku si 
s námi povídal a vesele komentoval dění kolem 
sebe. Ze všeho nejraději se nechal v posteli na-
točit, aby viděl na zahradu a ulici před domem. 
V letních měsících otevřeným oknem sledoval 
cvrkot a povykládal se sousedy a známými, kteří 
procházeli okolo. Na podzim už byl slabý a vět-
šinu dne prospal. Na Vánoce sotva zdolal své-
ho posledního kapra se salátem, příchod dáreč-
ků proklimbal. Nakonec tiše odešel ve spánku 
v polovině února letošního roku. Nezbývá než 
smeknout před Mathiasem a nejbližšími souse-
dy. Starali se o pana Karla opravdu do posled-
ního dechu, a to se opravdu moc často nevidí.

Rok 2018 byl rokem volebním, a tak máme 
nové politické zastoupení na Magistrátu hlavního 
města Praha i úřadech městských částí. Vy všich-
ni samozřejmě víte, že naše služby jsou závislé na 
dotacích a grantech. Ceny za poskytované služ-
by, které můžeme vybírat od klientů, jsou limi-
továny vyhláškou, a pokryjí zhruba čtyřicet pro-
cent provozních nákladů. Momentálně čekáme 
na výsledky dotačního i grantového řízení Ma-
gistrátu hlavního města Praha i městských částí. 
V současné době nám chybí fi nanční prostřed-
ky na dofi nancování provozních nákladů našich 
služeb před příchodem fi nancí z dotací a gran-
tů. Prosíme proto, pokud byste mohli přispět da-
rem, zasílejte fi nanční prostředky na náš provoz-
ní účet: 7450400257/0100. Jakákoli částka nám 
může pomoci. Po dohodě s otcem Michaelem 
bude již tradiční postní sbírka na podporu Farní 
charity Praha 4 – Chodov na první postní nedě-
li dne 10. 3. 2019. Do kasiček budete moci při-
spět po všech mších svatých v kostele sv. Františ-
ka i Komunitním centru Matky Terezy. I na dar do 
kasičky je možné získat potvrzení, pouze si mne 
před kostelem nebo v předsálí Komunitního cen-
tra Matky Terezy budete muset najít.

Přeji všem pokojný vstup do postního období. 
Eva Černá 
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Dnes se nebudeme toulat mezi řádky Bible, 
zvu vás na cestu trochu delší.

Jak to bude vypadat v nebi, o tom píše sv. Pavel 
v 1. listě Korinťanům: „Co oko nevidělo a ucho 
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, při-
pravil Bůh těm, kdo ho milují.“ Není to sice moc 
konkrétní, ale vypadá to docela lákavě. I o pomě-
rech v pekle najdeme v Bibli zmínku: „Bude tam 
pláč a skřípění zubů.“ Ale to se nás, pevně věřím, 
týkat nebude. 

A co očistec, o tom Bible neříká nic. Nicméně 
podle tradice církve takové místo existuje a dost 
pravděpodobně se nás jednou týkat bude. 
Určitě by bylo užitečné vědět, co nás tam čeká. 
Mít možnost se tam zajít podívat. Nebo alespoň 
nahlédnout…

A právě takovou možnost nyní máte. Zvu vás 
v neděli 10. března 2019 v 18.00 hodin do 
Komunitního centra Matky Terezy na reprízu 
své třetí divadelní hry Dveře v podání Spolku diva-
delních ochotníků J. K. Tyl Sezemice.

Pro představu, co vás čeká se můžete se podí-
vat na fotografi e na www.ochotnici-sezemice.cz.

Na setkání v předsíni nebe
se těší Honza Zindulka

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

■ Máš-li dobrou náladu, není to důvod, abys 
jednal s druhými, jako by ji museli mít i oni.

(Madeleine Delbrelová) 
■ Člověk může jít druhým na nervy jak svým 
truchlením, tak i smíchem. Jistě jde o věc 
míry a autentičnosti, vždyť některý zármutek 
i některá radostnost odpuzují jen proto, že je 
jich příliš anebo nejsou pravé.

(Kateřina Lachmanová)
■ Hospic není ani nemocnice, ani léčebna dlou-
hodobě nemocných. Přichází v úvahu tam, kde 
péče o těžce nemocného, blížícího se k závěru 
pozemského života, doma skutečně možná 
není. Ale ani tato krajní situace není důvodem, 
aby rodina nemocného opustila. Mít v těchto 
chvílích u sebe ve dne v noci blízkého člověka 
na doslech a na dosah ruky, to není o nic méně 
důležité než se zbavit nesnesitelné bolesti.
 (Marie Svatošová)
■ Podstatným prvkem v lásce není něco dělat 
pro druhého, ale existovat pro druhého.

(Michel Quoist)
■ Není opravdu trpělivý, kdo chce trpět, jen 
kolik se mu zazdá a od koho je mu milo. Neboť 
člověk vskutku trpělivý nehledí na to, od koho 
něco zakouší; zdali od představeného, nebo 
sobě rovného či podřízeného; zdali od člo-
věka dobrého a svatého, nebo od zvráceného 
a nehodného. (Tomáš Kempenský)
■ Každý žák hudební školy ví, že čím více má 
skladba křížků, tím je těžší. Bez nich by nebyla 
krásnější, snad jen lehčí ke hraní. Jak je to 
s křížky lidského života? Kříž není jen zname-
ním na střechách a věžích kostelů. Je před-
znamenáním osnovy našeho života. Pomáhá 
najít smysl bolesti. Právě tohle je poselství kříže. 
Uvěřit, že utrpení může mít smysl. Pak se snáší 
lehčeji. Velikonoce to zvěstují všem hledajícím.
 (Jan Rybář)
■ Beloved, let us love one another, for love is 
of God. (1 John 4:7)
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Milé dobrovolnické dušičky, milí farníci,
tak už je to tak. Je tu březen. Měsíc, ve kterém vstu-
pujeme do dalšího ročního období. Jaro o sobě 
nechává pomalu a jistě  slyšet. Letos nám začíná 
postem. Takže doufám, že si nenecháte ujít koblížky 
a jiné dobrůtky. Vyzkoušeli jste už někdy, jak může 
být půst i úžasným nástrojem duchovního boje? Když 
se postíme (od čehokoli) a přinášíme Bohu své mod-
litby, tak se hýbou s Boží mocí i věci, které se zdály 
nemožné. Takže využijme čas, který je nám dán před 
Velikonocemi nejen k sebezapírání, ale k boji za sebe, 
své bližní, za věci, které se zdají neřešitelné. 

Doma mnozí z nás po zimě uklízejí, mění šat-
ník, zbavují se nepotřebného haraburdí. V kostele 
a komunitním centru bychom na takový jarní úklid 
potřebovali nějaké dobrovolnické ruce, nohy, lidi. 
A to v sobotu 6. dubna od 8.30 do 12.30. Co 
všechno bude třeba udělat? Můžete si vybrat: kla-

sické mytí oken, úklid okolo domů, čištění židlí v klu-
bovnách, příprava občerstvení pro dobrovolníky. 
Bližší bude upřesněno na vývěskách. Po práci jsou 
všichni zváni na společný oběd ve foyer komunit-
ního centra. Dejte mi prosím vědět, s kým můžeme 
počítat, abychom připravili vše potřebné. 

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

V březnu se můžete těšit na divadelní předsta-
vení „Dveře“ od Honzy Zindulky a koncert písnič-
káře Pavla Helana.

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

Vlasta Hamalová
koordinátorka dobrovolníků a programů 

D O B R O V O L N Í C I  /  K N I H Y

dobrovolníci,
dobrovolnice,

 dobrovolníèata

■  Hledám tvou tvář, Vojtěch Kodet, KNA 119,-
Nechat se Bohem milovat je podstatou našeho křes-
ťanského povolání. Právě otevřením se lásce Boží 
začíná proměna našeho života. Toto otevření však 
není snadné, zvláště pro pýchu, jíž se bráníme Bohu 
a jeho ohnivé lásce. Skrytě se obáváme, že přece 
není možné, aby nás Bůh miloval bez ohledu na naše 
slabosti a hříchy. Ale Bůh nás předchází svou láskou, 
a tak nás uschopňuje milovat. On je ten první, kdo 
nás hledá a podněcuje k tomu, abychom my hledali 
jeho. Touží po nás a svou touhou odkrývá a provo-
kuje naši touhu po něm, svou důvěru probouzí naši 
důvěru, svou pokorou nás vede k pokoře a tím, jak 
nám slouží, nás uvádí do služby. 
Kratičká zamyšlení nad biblickými texty jsou rozdě-
lena do čtyř částí: Hledání, Žízeň, Duchovní hlad, 
Povolání jako žízeň Boží.

■  Ruku v ruce s Ježíšem, Elias Vella, KNA 229,-
Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si 
o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu 
chováme zbožnou úctu a máme jeho obraz pově-

šený nad postelí. Nestačí být jen hrdý na to, že jsem 
křesťan. Každá tato věc je sama o sobě dobrá, ale 
není to všechno. To hlavní je přijmout Ježíše jako 
Pána svého života. A kráčet s ním ruku v ruce. Autor 
se poutavě a prakticky pokouší ukázat, co znamená 
kráčet ruku v ruce s Ježíšem. Prozradit lze jediné: 
naplní nás to velkou radostí.

■  Nebudu hrát divadlo před Boží tváří,
Max Kašparů, BENEMEDIA 345,- 

Dlouho jsme ho znali jako psychiatra a jáhna. Dnes 
je to řeckokatolický kněz a člověk, který odmítá hrát 
divadlo před Boží tváří.
Kniha přináší průřez životem malého Jaroslava 
z české Žirovnice, jeho dětstvím bez otce, škol-
ními a studentskými léty, příběh osobního obrácení 
a setkání s vírou. Dozvíte se zajímavé okolnosti jeho 
první zrušené svatby i druhého sňatku, úspěšného, 
i když uzavřeného po několikahodinové známosti. 
Max Kašparů vám prozradí více i o své cestě povo-
lání jáhna a kněze, nechybějí ani osobní návody na 
spokojené manželství a zdravý život. 

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K



14 Z P R A V O D A J  F A R N O S T I  C H O D O VI N F O S E R V I S

MC DOMEČEK  / YMCA PRAHA

DOPOLEDNÍ PROGRAM

Do dopolední herny je vstup bez přihlášení – vstupné 
pro rodinu Kč 50,-/dopoledne, v pátek je pro doprovázející 
babičky a dědečky jen Kč 30,-/dopoledne.

• Po / 8.00–12.00 / Školička Sluníčko (obsazeno)
• Út / 9.00–12.00 / Otevřená herna,  • St / 9.00– 12.00 
/ Otevřená herna, od 10.00: Hrátky s batolátky (do 18 
m.) – bez přihlášení. • Čt / 9.00–12.00 / Otevřená herna, 
od 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi (děti od 18 
m.) – bez přihlášení. • Pá / 9.00–12.00 / Otevřená herna, 
od 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: Šikulové – Tvořivá 
dílnička 

ODPOLEDNÍ PROGRAM  

PRO DĚTI  

• Po / 16.00–18.00 Malý Muzikant, Po a Čt / ANGLIČTINA, 
• Po / 16.45–17.30 4–7 let,  Čt / 4 roky – 7 let  a 7–9 
let,  17.05–17.55, St / MOTESSORI PRACOVNY pro děti 
od 1,5 roku do 3 let, • St / ELKONIN, • Pá / KŘESŤANSKÝ 
KROUŽEK 16.00–18.00 

PRO DOSPĚLÉ 

V novém pololetí nabízíme místa ve všech kurzech 
pro dospělé.
• Po / 18.15–19.15 ANGLIČTINA pro středně pokročilé,
• Út / 18.00–19.00 ANGLIČTINA  pro pokročilé,
• Čt / 14.30–15.30 FRANCOUZŠTINA                                                                                  

DOPROVODNÉ AKCE – přihlášení nutné předem
• So / 16. 3. BURZA JARNÍHO OBLEČENÍ A POTŘEB - 
velká burza, na které můžete nakoupit a prodat oblečení, 
hračky a pomůcky po vašich dětech. Pokud máte zájem 
o prodejní kód a bližší informace, pište na e-mail: burza@
praha.ymca.cz.

PŘEDNÁŠKY A BESEDY:
• Út / 19. 3. 10.00–12.00 Beseda na téma Jak odložit 
plenky. Přijďte se s námi podělit o názor a vaše zkušenosti. 
Pokud vás tento krok čeká, načerpejte tipy a rady.
• Čt / 21. 3. 19.00–21.00 Fitmami – První pomoc u dětí 
a miminek do 3 let – v MC velmi oblíbená a přínosná 
přednáška. Co dělat v případě úrazu, nemoci ap. Kdy 
volat záchranku, kdy navštívit lékaře. Seminář vede 
zkušená lektorka kurzů První pomoci s dlouholetou praxí 
u záchranné služby. Cena Kč 350,-. Přihlášky a informace 
na: apechackova@fi tmami.cz.
• Út / 26. 3. 10.00–12.00 Psychomotorický vývoj dítěte – 
přednáší Mgr. Lenka Maštalířová. Cena Kč 80,- (v ceně je 
zahrnut vstup do herny).
• So / 30. 3. 10.00 Divadélko „O Krtečkovi” – pohádka 
pro nejmenší. Registrace předem na e-mailu nebo v herně 
u služby. Cena Kč 50,-/rodinu.

U Modré školy 1, Praha 11 – v budově KCMT
Aktuální informace: www.mc-domecek.cz
nebo www.facebook.com/MCDomecek
na tel.: 773 993 985
Přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.cz.

Sdružení křesťanských seniorů v Praze 11,
vás zve na besedu, která se koná v pondělí

11. března 2019 od 16.00 hod.
v klubovně Komunitního centra Matky Terezy

P. Petr Kolář SJ

Čeští jezuité
a Československo

Další program v 1. pololetí:
8. dubna

P. Ing Miloslav Fiala O.Pream
Velikonoční zamyšlení

13. května
euruposlanec doc. JUDr. Pavel Svoboda

Evropská Unie a volby
•••

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

Mgr. Pavel Urban a JUDr. Jan Decker.

w
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Vlídný písničkář
a neskutečný básník
širokého a hlubokého
záběru.

K O N C E R T
  Pavla Helana
   v KCMT 17. 3.2019

      od 18.00 hod.

Vstupenky v kavárně nebo kanceláři KCMT (150 Kč)
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■  2. 3. / 14.00 / JIHOMĚSTSKÝ MASOPUST 
(masopustní průvod od metra Opatov ke KCMT, 
soutěže pro děti, divadlo, masopustní dobroty).

■  3. 3. / 15.00–18.00 – Odpolední tančírna 
(KCMT) K tanci a poslechu hraje „Hvězdný prach“. 
Vstupné pro pár 150,- pro jednotlivce 80,- . 

■  6. 3. / 18.00 – Popeleční středa. Mše svatá 
s udílením popelce (KCMT). 

■  7. 3. / 19.00 – ZMT: Zázrak v Neratově 
s P. Josefem Suchárem, spojeno s auto gra-
miádou (KCMT).  

■  10. 3. / 18.00 – DVEŘE. Divadelní ochotnický 
spolek J. K. Tyla ze Sezemic. Vstupné 100,- 
možno zakoupit v kanceláři KCMT. (KCMT) 

■  11. 3. / 16.00 – Čeští jezuité 
v Československu, SKS – P. Petr Kolař SJ:  
(klubovna KMCT). 

■  17. 3. / 18.00 – Pavel HELAN – koncert.  
Vstupenky v kanceláři KCMT. (150,-) 

■  21. 3. / 10.00 – Setkání vdov a vdovců 
s biskupem Pavlem Posádem. Mše svatá, 
společná katecheze (KCMT). 

■  26. 3. / 18.45 – Večer modlitby chval
(kostel sv. Františka) 

■  27. 3. / 17.00 – Tvoříme pro radost – jarní 
tématika. Nutno se přihlásit do 24. 3. na 
e-mail: hamalova@kcmt.cz 

■  Cvičení (nejen) pro seniory
– Po 9.15–10.15 a 10.30–11.30 

■  Postní duchovní obnova:
Vždy ve středu: 13., 20., 27. 3. a 3. 4. 
od 18.45 v kapli Matky Terezy. Návrat 
marnotratného syna (aneb objevit svou 
lidskost). Obnovu povede P. Michal Prívara.

■  SEN II. – kurz keramiky pro seniory
Pondělí 10.30–12.30 (1x za 14 dní), 
přihlášení u Jany Domšové, tel. 603 281 864, 
janadomsova@gmail.com 

Otevírací doba:
 Po 15.30 – 21.30 
 Út 15.30 – 21.30 
 St 15.30 – 20.00 
 Ne 10.30 – 13.00
a v době programů
v KCMT

6. 3. na Popeleční středu bude
kavárna zavřena.

ŽIVOT FARNOSTI  •  SETKÁNÍ

■  11. 3. od 19.15 hod. v KCMT – setkání 
společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na 
březen: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný 
váš Otec!“ (Lk 6,36). Společenství   je otevřené 
i novým zájemcům. Jana a Viktor Friedovi – tel. 
731 625 949

■  Modlitební setkání maminek (nejen) na 
mateřské dovolené se koná ve středu 
dopoledne od 9.30 do 11.30 v suterénu fary 
u kostela sv. Františka z Assisi. V březnu se 
sejdeme 6., 13., 20. a 27. 3. Srdečně zve Lýdia 
Murínová tel.: 730 825 301.

■  Setkání Život z víry s jáhnem Pavlem Urbanem 
se konají každou středu večer ve farním sále 
od 19 hod. Setkání je otevřeno pro všechny 
zájemce.

■  Páteční dopolední setkávání – v 9 hod. se 
koná v kapli KCMT bohoslužba slova s jáhnem 
Pavlem Urbanem, po ní následuje společné 
posezení ve foyer. Srdečně zveme i další 
zájemce, zejména vás, kdo jste doma sami, 
přijďte mezi nás. Jana a Viktor Friedovi

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

POZVÁNKA
na zájezd farnosti sv. Františka z Assisi 

a Sdružení křesťanských seniorů
na Chrudimsko, který se koná

27. 4. 2019. Cena zájezdu je 320,- 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)



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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• redakce: Katka Friedová, Anežka Králová • typografie: Josef Karhan • foto: Ani Procházková a spol.
• za obsah odpovídá: P. Michael Špilar • http://www.kcmt.cz/fchodoviny • tisk: TLAMA design

Příští uzávěrka bude 15. března 2019.      Náklady na 1 výtisk 14 Kč fchodoviny@gmail.com

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

Ú M Y S LY  A P O Š T O LÁT U  M O D L I T BY  /  B Ř E Z E N

 Farní kancelář (fara – Na Sádce) 272 934 261 farar@kcmt.cz

 Karina Juráková (ředitelka KCMT) 731 625 970 kancelar@kcmt.cz

 Kancelář KCMT, farní kancelář KCMT 242 485 826 kancelar@kcmt.cz

 P. Michael Špilar (farář) 272 934 261, 603 151 265  farar@kcmt.cz

 P. Michal Prívara (farní vikář)  605 346 353 farnivikar@kcmt.cz

 Pavel Urban (trvalý jáhen) 272 911 264

 Ladislav Staněk (trvalý jáhen) 724 112 799 stanek@kcmt.cz
 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: Za uznání práv křesťanských společenství
– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena 
pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva
byla uznána.

•    Národní úmysl: – Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky 
Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti. 
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