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23. 6. / Rozloučení s P. Michalem Prívarou

27. 6. / Slavnost sv. Petra a Pavla s P. Petrem Bubeníčkem a P. Radkem Tichým

30. 6. / Uvítání nového farního vikáře P. Františka Čecha
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Síla lži a síla pravdy...
No to je síla! Když vezmu váž-

ně, co o mně a o tobě, kdo 
to čteš, říká Bůh a pak co mně 
a tobě říkají lidé okolo, jsem často 

šokován. A uvádí mne to do velmi zásadní situace 
– čemu budu věřit a čemu ne.

 Když budeme věřit všemu tomu, co se o nás říká, 
když budeme hledat svoji důstojnost v úspěších, 
v hodnocení mocných či ne-mocných, ve svých vzo-
rech, tak narážíme na to, že se opíráme ne zrovna 
o spolehlivý zdroj. Lidé jsou totiž vždy jen lidé. 
A nikdy nejsou Bohem. My se potřebujeme opřít 
o skutečnost, která je pevnější než člověk, pevnější 
než lidská hodnocení, pevnější než lidské zákony. 
Já potřebuji uvěřit a začít žít z toho, že jsem Boží 
obraz a najít v tom zalíbení, protože jen Bůh o mně 
říká absolutní pravdu, jen Bůh mi dává důstojnost, 
hodnotu, kterou mi nikdo nemůže vzít. To, že jsem 
Boží obraz nekončí hříchem, jen to ten obraz činí 
méně zřetelný. Žít jako Boží obraz má dalekosáhlé 
důsledky. Je to v pravdě stavba na skále podle evan-
gelia, protože jestli je někdo neporušený Boží obraz 
je to Kristus, který nezhřešil. 

 Když uvěříme Bohu, co a jak nám říká, vede nás 
to do hlubiny našeho lidství a k podstatě bytí. Ano, 
uvádí nás to až na dno naší existence. 

 Boží projekt jménem člověk, tedy ty a já, bez 
ohledu na to, zda jsi muž či žena, je totiž Bohem 
neskutečně doceněný a doceňovaný a znovu a znovu 
pozdvihovaný k důstojnosti navzdory lidským pádům. 
Hříšníka miluji a Hřích nenávidím, to je Ježíšovské.

 Když začneme toužit po lžích, které o nás říká 
tento svět a lidé, stáváme se manipulovatelní otroci 
světa a hříchu, protože nestojíme na skále. Největší 
lež o nás je, že nejsme hodni lásky, že si ji i u Boha 
musím zasloužit, že jsem k ničemu, že nic nedokáži.

 Rodičovské lži o dětech jsou také docela drsné: 
radši to nech, vždy všechno zkazíš, jsi hlupák, musíš 
být dokonalý, nesmíš se splést, nebo jsi pupek světa, 
jsi jednička a ostatní tě jen musí respektovat a ty 
nic. Dětské lži o rodičích: nemají mne rádi, jsou to 
debilové, nerozumí mi. Ano mnoho absolutizací ne -
adekvátních nároků z jedné či druhé strany, odsudky 
pyšné, vyvyšování a podobně. Všechny lži, ať pozitivní 
či negativní, jsou nakonec zaměřené k jednomu: nejsi 
láskyhodný a nikdy nebudeš, případně obráceně: ty 

jediný a ostatní ne. To je však strašné a deprimující. 
Přitom prahneme po jednom – být milováni. 

 Pojďme si posloužit v následujících měsících právě 
tím, že si budeme sloužit jako Boží obraz, že se zku-
síme zamilovat do toho, co do každého z nás vlo-
žil Bůh. Možná zjistíme, že se s tím fakt žije lépe, 
než s tou šílenou lží. Ano, je tu nebezpečí, že se 
staneme pyšní, že to překroutíme zas na druhou 
stranu, ale na to stačí být pravdivý i sám k sobě 
a žít opět z toho, co říká Bůh a ne jen z toho, co já 
cítím či necítím a co říkají či neříkají druzí.

 Každý, kdo zažil sílu lži ve svém životě, může 
zažít i sílu pravdy. Je neskutečně silné, když se man-
žel zastane své ženy v modlitbě tak, aby to slyšela 
a sejme z ní lži, kterým byla vystavena. A stejně tak 
naopak. Když dítě uslyší: nejsi to co ti řekli, ale jsi 
náš milovaný syn dcera, možná ti nejde vše, ale jsi 
náš milovaný. Postavme se s autoritou za přiroze-
nost jednoho i druhého a začněme ji pravdivě hájit.

P. Michael

...Snášejte se
navzájem v lásce
a usilovně hleďte

zachovat jednotu Ducha, 
spojeni svazkem pokoje.

(Ef 4,2-3)
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Milí čtenáři Fchodovin, zdravíme vás na začátku no-
vého školního roku. Věříme, že jste prázdniny prožili 
podle svých představ a snad i lépe. Možná si vzpome-
nete na jeden úryvek z Lukášova evangelia, který se 
četl během léta. Je to z 11. kapitoly. „Proste, a bude 
vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám 
otevřeno. …Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dě-
tem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá 
Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ Když jsem dří-
ve četla tento úryvek, říkala jsem si, je dobré, že můžu 
o něco prosit. Ale už jsem si nebyla jistá, že to do-
stanu. Takže jsem ho ani nevnímala nějak radostně. 
Letos při nedělním kázání jsem slyšela výklad, který 

mě ale radostí naplnil. Odpovědí Pána na naše pros-
by je dar Ducha svatého. Problémy, za jejichž vyřeše-
ní prosíme, mohou zůstat, ale my díky Duchu sva-
tému dostaneme sílu je nést, moudrost, pokoj a ra-
dost. To my se proměníme. Do nového školního roku 
vám přejeme, ať v každé prosbě a modlitbě potkáte 
Toho, který dává sám sebe. Kéž na všechny naše pros-
by a hledání dostáváme Ducha svatého, který jak říká 
svatý otec František: „…neosvobozuje od problémů, 
 nýbrž osvobozuje uprostřed problémů, je nabízen 
každému z nás. Je to pokoj, který se podobá neustá-
le klidné hlubině moře, které je na povrchu zmítáno 
vlna    mi.“ (promluva z 9. 6. 2019) Za redakci Katka

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé, 
vítejte po všech prázdninových cestách zpět ve 
farnosti a nahlédněte do programu, co nás tento 
měsíc čeká. Po delší době vás opět pozveme do 
kina v sále KCMT, nyní na velmi hluboký a inspi-
rativní dokument o současném papeži Františkovi, 
který v jiných kinech neuvidíte. Krásným zážitkem 
bude koncert muzikálových a operetních melodií 
v podání souboru Karamelija. A nezapomeňte při-
jít i na Zastavení u Matky Terezy, které bude tento 
měsíc věnováno dezinformacím v současné novi-
nářské praxi. Zahájíme novou sezónu odpoledních 
tančíren a v prostorách KCMT budeme obdivovat 
obrazy paní Věry Vyčítalové z naší farnosti. 

V září zahajují činnost pravidelné volnočasové akti-
vity, na některé z nich je nutné se předem přihlásit. 
•  Náboženství pro děti začne 18. září společnou 

mší sv. – prosíme vás o odevzdání přihlášek nej-
později do 8. září.

•  Kurzy cvičení (nejen) pro seniory s fyzioterapeu-
tkou Erikou Tremlovou pokračují opět v pondělí 
v čase 9.15–10.15 a 10.30–11.30.

•  Kurzy SEN – keramika pro seniory pod vedením 
Jany Domšové se bude konat stejně jako v minu-
lém roce v pondělí dopoledne. Přijďte si vyzkou-
šet práci s hlínou, s hrnčířským kruhem, budou 
vítány i vlastní nápady, co byste si chtěli vytvořit. 

•  Keramické kurzy pro děti – z důvodů časové vytí-
ženosti paní Domšové nyní hledáme novou lek-

torku kurzů pro děti. Pokud se podaří, otevřeme 
dětské kurzy od října. 

•  Dětská schola – děti zpívají při mši sv. vždy 
1. neděli v měsíci v KCMT, scházejí se ráno v 8.30.

•  Výtvarnou dílnu „Tvoříme pro radost“ nabídneme 
dětem zase 1x měsíčně, pokud to bude možné, 
vždy první středu v měsíci. 

•  Taneční škola Astra otevírá nové kurzy tance 
pro dospělé, vždy v pondělí a úterý v KCMT (od 
30. 9.), více informací najdete na www.astra-
praha.cz/tanecni-kurzy-praha.
Pravidelná setkávání zdejších farních společenství 

nebo schol najdete na webu. Kdybyste měli nějaký 
nápad na další aktivity, co bychom mohli ve farnosti 
společně podnikat pravidelně nebo jednorázově, co 
byste uvítali, do čeho byste se rádi zapojili, nene-
chávejte si ho pro sebe, podělte se o svůj nápad na 
adrese: kancelar@kcmt.cz. 

Závěrem ještě zopakuji velký apel do vlastních far-
ních řad. Kavárna Cafe Terezie urgentně hledá nové 
zaměstnance, jinak nebude možné kavárnu oteví-
rat tak často a v takovém rozsahu jako doposud. 
Koordinaci kavárny po P. Michalovi nyní přebírá Jan 
Radil, který má s provozem nejen v Cafe Terezie, ale 
i v kavárnách velkých světových řetězců dlouhodobé 
zkušenosti. K této možnosti realizace a přivýdělku 
se můžete přihlásit na e-mailu: janradil@centrum.
cz, případně na: kancelar@kcmt.cz. Milovníci kávy, 
sladkostí a kvalitního občerstvení, příznivci vzájem-
ného setkávání, povídání a stmelování, nenajdete 
ve svých diářích čas a ve svém srdci chuť se zapojit?

 
Přeji vám požehnaný a klidný začátek školního roku. 

Karina Juráková, ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT
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V září si připomínáme jednu z nejvýznamněj-
ších postav českých dějin: Vratislavova syna, 
knížete Václava. 

P
odrobné zkoumání ostatků přemyslovských kní-
žat přineslo zajímavé poznatky. Byli vyšší robustní 

postavy, měli krevní skupinu B, podle zubů umírali 
v mladém věku: Bořivoj 35 let, Spytihněv a Vratislav  
kolem 40. roku. Jejich lebky vykazují stopy po zra-
nění, dá se tedy předpokládat, že umírali v boji. I na 
lebce Václavově jsou stopy zranění, ale vyhojeného. 
Zkoumání zjistilo, že Václav zemřel asi čtyřicetiletý; 
tedy o deset let starší, než se jeví z vyprávění legend. 
To jednak zřejmě řeší spor o datum Václavovy smrti: 
je to rok 935. Také je pochybné, co říká legenda, 

že v době otcovy smrti byl nezletilý, muselo mu být 
kolem dvaceti let. Jak to asi všechno bylo? Jistě zají-
mavá otázka. Předpokládáme-li, že Vratislav padl 
v boji, pak jeho dospělý syn určitě neseděl doma, 
ale bojoval po boku svého otce. Otec v boji zemřel 
a syn byl těžce zraněn, proto se několik let nemohl 
ujmout vlády. Zatím vládla jeho matka Drahomíra, 
žena nesmírně ctižádostivá a energická, ale příliš 
závislá na svých rádcích. To byli lidé své doby, příliš 
primitivní, než aby mohli pochopit politickou realitu. 
Byli to pohané. Jediné zaměstnání hodné pána je boj 
a v míru lov a samozřejmě pitky po lovu a silné řeči.

V dlouhé době léčení dozrál v mysli Václavově plán, 
strategie jeho vlády. Viděl zemi, kde se mluví jednou 
řečí, ale kde stále někdo s někým zbytečně bojuje. To 

Svatý Václave,

 oroduj za nás...

▲ ▲ ▲
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pak dává záminku německému králi, aby vojensky 
zasahoval. Jak pohnout lidi, aby se domluvili a sjed-
notili? Jedině budou-li žít jako křesťané. Tomu je bude 
učit slovem i příkladem. Bude se starat o poddané 
jako o svoje děti a bude hledat dobré vztahy se svými 
sousedy. A začne stavět chrám, takový, aby mohl 
být chrámem biskupským. Potom půjde do Říma 
a požádá papeže o samostatné biskupství. Tak se 
země zbaví německého vlivu, bude v ní žít jednotný, 
silný národ, který budou muset všichni respektovat.

Určitě to byly smělé plány a kníže Václav věděl, že 
uskutečnění bude záležitost dlouhodobá a nesmírně 
těžká, vždyť i bratr Boleslav má k tomu své výhrady. 
Václav pevně věří v Boží pomoc, v proměnění člověka. 
Jako plody země a lidské práce se ve mši svaté pro-
měňují v Tělo a Krev Kristovu, tak Bůh každé lidské 
úsilí o dobro může proměnit ve skutečnost. Odtud asi 
pramení nádherný vztah Václavův k obětním darům. 

Bezprostředním popudem, aby se ujal vlády, 
bylo zavraždění babičky Ludmily, ke kterému došlo 
na popud kněžny Drahomíry. Ta se zajímala víc 
o politiku než o domácnost, a tak děti vychová-
vala babička, proto není divu, že ji měly děti raději. 
Drahomíra žárlila, a proto Ludmila dobrovolně 
odešla na svůj hrad Tetín, aby nedávala záminku 
k roztržkám. Ale i tam ji pronásleduje zloba snachy 
Drahomíry. Její dvořané vniknou do hradu a zardousí 
kněžnu Ludmilu jejím závojem. Jak často i v dnešní 
době vidíme ty různé problémové vztahy. Vztahy, 
kde chybí porozumění, dobro i vzájemná láska.

Prvním Václavovým činem bylo, že zbavil matku 
i její špatné rádce účasti na správě země. Pak se sna-
žil svým životem prakticky ukazovat, jak má vypadat 
křesťan, jak si lidé mají odpouštět, jak se mají mít mezi 
sebou rádi. Václava mrzí, že se v některých věcech 
nemůže shodnout s bratrem, např. ve vztahu k císaři. 
Boleslav chce bojovat s císařem. Václav je přesvědčen, 
že je nutné s císařem vyjít po dobrém. Je snad možno 
s ním vyhrát nějakou bitvu, ale nikdy není možno si jej 
podrobit. Nač tedy mají umírat lidé a chudnout země. 
Bratr také kritizuje jeho přílišnou shovívavost k různým 
provinilcům a je třeba mu dát za pravdu: na některé lidi 
platí opravdu jen tvrdá ruka. Vidíme tady, jak některé 
sourozenecké vztahy jsou náročné i v dnešní době. 
Jak často majetek rozděluje rodiny, jaké nesváry vzni-
kají v rodinách. Jak sobectví, láska k penězům a maje-
tek vítězí. Boleslav toužící po moci byl lehce přemlu-
ven svými rádci, aby se svého bratra Václava zbavil, 
aby byl zavražděn. Ráno 28. září jde Václav do kostela. 

Vůbec netuší, že dnes bude sám obětí. Potkává bra-
tra, který na jeho pozdrav vytasí meč. Václav mu meč 
vytrhne, ale to už se na Boleslavův pokřik sbíhají vra-
hové. Václav se chce zachránit v kostele, ale zachycuje 
jen kliku dveří. Na prahu kostela je Václav probodán 
kopím a meči. Boleslav na to hledí a v uších mu zní 
bratrova poslední slova: „To ti Bůh odpusť, bratře…“

Václav umírá jako Kristus, odpouští svým vrahům. 
Po třech letech tělo Václavovo je převezeno do Prahy 
a pohřbeno v chrámě, který začal budovat. Je to 
ojedinělý případ v naší historii, že Boleslav uznává 
svou vinu a dovolí veřejnou rehabilitaci. Ukazuje to 
nejen na nesmírnou popularitu, kterou musel mít 
v zemi kníže Václav, ale i velikost Boleslavovu, který 
se ukázal být hodným oslovení „bratře“.

 Dá se říci, že Václav se opravdu ujal vlády v zemi 
až po své smrti. Přenesení jeho těla z  Boleslavi do 
Prahy bylo jako veřejná kanonizace. S  jeho jménem 
chodili Čechové do boje, jeho podoba je na mincích 
a pečetích. Národ si uvědomoval svou velikost; má 
nyní přímluvce u Boha a nikdo mu už nesmí vytý-
kat pohanství. Svatováclavský chorál zaznívá vždy při 
významných událostech, i husité jej zpívali při volbě 
Jiřího z Poděbrad. Vládu Václavovu v zemi zřetelně 
vyjádřil Karel IV. Když dal zhotovit korunovační kle-
noty, nařídil, že koruna bude trvale patřit svatému 
Václavovi, protože on je králem země. Každý sou-
časný král ho jen zastupuje, proto si smí korunu na 
slavnostní příležitosti jen vypůjčit. Jistě všichni víme, 
jak jdou dějiny našeho národa, tak se stále náš lid 
obrací na svého patrona, ochránce naší vlasti. 

Učme se od svatého Václava odpouštět těm, kteří 
nám ublížili, porozumět těm druhým lidem, i když 
mají jiný názor, i když s námi nesouhlasí. Učme se té 
důvěře, kterou měl svatý Václav k Bohu. Jak nám to 
krásně vyjadřuje mezizpěv mše svaté k svátku svatého 
Václava. – „Tvá je Hospodine, velikost a moc, – 
nádhera, lesk i vznešenost, – neboť tobě patří 
všechno na nebi i na zemi. – Tobě Hospodine, 
přísluší kralovat, – ty jsi svrchovaně povýšený 
nade vším, – od tebe je bohatství a velebnost. – 
Ty vládneš nade vším, – v tvé ruce je síla a moc, 
– z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.“

Potom jistě bude platit i pro nás lidi dnešní doby: 
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milo-
srdenství. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni 
budou nazváni Božími syny.

Svatý Václave, oroduj za nás, za naše rodiny, za 
náš národ… Váš jáhen Pavel Urban
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•  Můžete nám, otče Františku, něco říci o sobě,  
odkud pocházíte, kde jste se narodil…?

Narodil jsem se v Kolíně v roce 1991, vyrůstal 
v Nové Vsi u Kolína, jsem nejstarší ze čtyř sou-
rozenců, mám sestru a dva bratry. Pocházím ze 
tří čtvrtin věřící rodiny, tatínek je totiž konvertita, 
pokřtěn byl v dospělosti. Naše rodina vděčí za 
mnohé P. Vladimíru Mikulicovi, rodiče se potkali 
v rámci jeho aktivit s mládeží v Kolíně, kde půso-
bil jako kaplan. Od tří let jsem ministroval a kolem 
kostela se motal spíš v Nové Vsi. Od roku 1993 pra-
coval můj tatínek jako stavební technik na vika-
riátu v Kolíně a jeho kancelář byla na faře, trávil 
jsem tam nějaký čas a seznamoval se s kněžským 
životem. Po maturitě na gymnáziu jsem byl rok 
na VŠ Palackého v Olomouci, během toho roku 
u mě dozrálo rozhodnutí vstoupit do semináře, 
byť začátky se datují už dříve.

•  Takže jste se daleko nestěhoval…
Ano, bylo to kousek, z kláštera dominikánů do 
konviktu.

•  Kolik vás tam bylo?
Začínali jsme v celkovém počtu 25. Ten rok nás 
skončilo asi 21 a ke svěcení nás došlo deset.

•  Jak na život v konviktu vzpomínáte?
Na samotný konvikt mám jen pár vzpomínek. Ale 
zásadnější byl pro mě život v semináři.

V sobotu 22. 6. 2019 z rukou kardinála 
Dominika Duky přijali čtyři bohoslovci 
pražské diecéze kněžské svěcení. Jedním 
z nich je i P. František Čech, který dostal 
umístěnku do naší farnosti. Rozhovor s ním 
tedy nenechal na sebe dlouho čekat a i vy 
si teď můžete o něm něco více dozvědět.

▲ ▲ ▲

  Nebojím se
hledat inspiraci
 v nekostelním
   prostřed í ...“

”

Ze soustředění
orchestru ARCHI

Momentka z výletu
na Monte cassino
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•  V jakém roce jste přišel studovat do Prahy?
V roce 2012 jsem nastoupil do semináře, kde jsem 
byl tři roky do roku 2015, pak jsem byl poslán, abych 
dokončil svá studia v Římě. Tam jsem byl tři roky.

•  Kdy jste měl jáhenské svěcení?
Svěcení bylo 8. září 2018 v katedrále v Praze a svůj 
jáhenský rok jsem strávil ve farnosti sv. Vojtěcha na 
Novém Městě a také jako asistent pedagoda na ZŠ 
sv. Voršily, pomáhal jsem také s formací ministrantů 
P. Benediktu Hudemovi, který u sv. Vojtěcha působí.

•  Na co se těšíte ve službě u nás?
Asi na nový typ farnosti, z domova znám středně 
velké město a vesnici, teď jsem působil v centru 
Prahy a nyní mě čeká sídliště. To bude pro mě 
úplně nové prostředí. Na to se těším, co to se 
mnou udělá.

•  Máte zkušenosti s formováním mládeže?
Nějaké zkušenosti jsem nabral během působení 
na ZŠ u sv. Voršily, a i teď se budu mládeži věno-

vat, protože mě pan kardinál pověřil péčí o minis-
tranty v arcidiecézi.

•  Co to bude konkrétně obnášet?
Ze začátku přeberu model, který je doteď. Tzn. 
ministrantská setkávání v rámci diecéze, tábory, 
poutě do Říma, s tím, že bych chtěl rozjet formaci 
setkávání pro starší ministranty. Proto budu rád 
sbírat zkušenosti v naší farnosti s ministrantskou 
pastorací.

•  Znal jste někoho z farnosti než jste sem 
přišel?

Ne, ale velkou radost z mého umístění měla moje 
babička, která bydlí ve Vršovicích a má to sem blízko.

•  K jaké spiritualitě máte nejblíže?
Já se držím slov apoštola Pavla: „Všechno zkoumejte 
a dobrého se držte.“ Mám rád pestrou stravu, nějak 
se neomezuji, inspiraci nacházím u kapucínů, ve 
spisech církevních otců (2.–8. stol., ale i středově-
kých). To je základ a kde jsem, tak nasávám, co mě 

Z fotbalového zápasu Nepomucena
s ministranty (na fotografii bohoslovci,

sestra Bohdana a údržbář Martin)
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inspiruje na tom místě. Nebojím se hledat inspiraci 
v nekostelním prostředí.

•  Máte nějakou červenou niť, která se táhne 
vaším životem?

Velké téma je hudba, sepjetí se smyčcovým orches-
trem Archi v Kolíně, kde jsem 16 let hrál na housle 
a potom na violu. Na jednom soustředění se začala 
psát historie mého povolání a díky atmosféře tam 
jsem hodně získal a získávám dál.

•  Jaké máte oblíbené knihy?
Literatura patří k mým koníčkům, čtu úplně všechno, 
hodně fantasy literaturu a výživnou teologii. Např. 
Zaklínač od Andrzeje Sapkowského a sv. Augustina.

•  Jaké jsou Vaše oblíbené verše z Bible?
Jsou to Skutky 14,22: „Musíme projít mnohým utrpe-
ním, než vejdeme do Božího království.“ a Jan 1,50: 
„Uvidíš větší věci než toto.” Oba dva používám často 
v různých situacích a nezřídka s aspoň jemnou ironií.

•  Ještě k nám doléhá vůně prázdnin, tak se 
zeptám, kam jste jezdíval o prázdninách?

Dva týdny jsem o prázdninách často trávil v rámci 
projektu Antiochia, který se snaží o evangeli-
zaci v českých a moravských městech, především 
v Sudetech.

Otče Františku, děkuji vám za milý rozhovor, 
že jste si udělal čas a přeji Vám, ať v naší far-
nosti prožijete hezké chvíle, na které budete 
jednou rád vzpomínat.  Katka

Výlet s panem biskupem Václavem

Z oslavy
po kněžském svěcení

(Jiří Strach a bohoslovec
Tomáš Sixta)
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Na závěr jsem vybral povídání trochu osobnější 
jako poděkování svým rodičům…

Ježíš se posadil a učil zástupy:

Proč si děláte starosti se svým oblečením? 
Podívejte se na polní květiny: nepracují ani 
nepředou, a vidíte, ani Šalomoun ve své 
nádheře nebyl tak oděn jako kterákoliv 
z nich. Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu 
nepatrným polním kvítkům, která tu dnes 

jsou a zítra uschnou, nepostará se tím spíše 
o vás, malověrní?

A taky se netrapte otázkami: Co budeme 
jíst? Co budeme pít? Pohleďte na nebeské 
ptactvo: neseje, nežne, neshromažďuje do 
stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.“

„Jo, živí,“ povzdechla si Anna cestou z kázání. 
„Ale mým mákem a mými jahodami!“

Zde prosím laskavého čtenáře, aby chvilku počkal 
se svou kritikou, jako že co říká Ježíš, proti tomu se 
nereptá, že těch pár drobtů přece nestojí za řeč a že 
ptáci přece také musejí něco jíst. Zkusme se nejdříve 
na věc podívat z širšího kontextu.

Anička, jak jí všichni říkali, dcera Josefova 
z Hurychova rodu, bydlela v malé vesničce v Galilei 
a za manžela měla Jendu, syna Josefova ze 

Zindulkova rodu. Hospodin jim žehnal a obdaroval 
je devíti dětmi. Jenda byl stavař, což se velmi hodilo 
při neustálém přestavování jejich domečku pro při-
bývající potomky. Anna byla ženou v domácnosti, 
pokud ovšem do domácnosti zahrnujeme i chlévy 
a velkou zahradu. Pořídila si nejrůznější domácí zví-
řata a na zahradě pěstovala tolik druhů plodin, že 
ani nedokážu všechny vyjmenovat. Jen namátkou: 




Skoro tři roky jsme se společně toulali 
mezi řádky Bible, objevovali skrytá zákoutí 
a významy, promítali si biblické události do 
dnešní doby. Další pokračování už nechám 
na vás, za tu dobu jsme prošli jen malý 
kousek krajiny biblických příběhů, takže 
prostoru pro nové výlety je spousta. Když 
půjdete pomalu a budete se dobře dívat 
a naslouchat, určitě taky spatříte něco, čeho 
jste si dříve nevšimli, objevíte překvapivé 
souvislosti, budete se těšit z úžasné Boží 
moudrosti a laskavosti. A pokud budete 
mít chuť, můžete se s námi o své zážitky 
z putování podělit. Přeji vám šťastnou cestu.
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brambory, mrkev, salát, kopr, jablka, rybíz, buráky… 
A pak samozřejmě ten již zmíněný mák a jahody. 

A proč si cestou z kázání vzpomněla právě na tyto 
dvě plodiny? Protože patřily v jejím výživovém plánu 
k těm nejdůležitějším a zároveň nejzranitelnějším. 
Mák byl oblíbenou náplní do buchet a zároveň se 
jím sypaly nudle nebo bochánky, tradiční sobotní 
večerní pokrm. Z jahod se dělala marmeláda nebo 
se jedly jen tak či s cukrem a šlehačkou. Skoro by 
se dalo říci, že její děti byly jahodami odkojené.

A teď se pomalu dostáváme k jádru problému. 
Mák je oblíbenou potravou sýkorek. Je to jedno-
dušší než shánět hmyz, stačí dozrálou makovici 
někde dole naklovnout a pak jen chytat vypadáva-
jící máčky. Že většina spadne na zem? Co na tom, 
vždyť hned vedle je další makovice.

Na jahodách si rádo smlsne spousta ptáků i jiných 
zvířat, třeba kosi, drozdi, špačci, ale také slimáci 
a dokonce i kuny. (Ony ty kuny bohužel škodí 
i jinak. Mají rády také třešně a běda, pokud přes 
noc zůstane venku nějaká neposlušná slepice.)

Tady to vidíte. Kdyby Anička nechala všechna ta 
Boží stvoření, ať si berou, co hrdlo ráčí, těžko by těch 
svých devět hladových krků uživila. Vlastně jedenáct, 
přece musí počítat i sebe a Jendu.

A tak Anička s vydatnou pomocí Jendy prováděla 
nejrůznější ochranářská opatření. Makové záhony 
a rybízové keře schovávala do ohrad chráněných 
starými záclonami, na ovocné stromy umísťovala 
nejrůznější plašítka a neváhala vstávat ještě před 
rozedněním, aby zlikvidovala nenažrané slimáky.

Ale jinak měla samozřejmě přírodu a její obyvatele 
ráda. Každou zimu stálo před okny velké krmítko 
s ovšem, slunečnicemi, jablky či kostmi ze zabíjačky, 
na kterých si pochutnávali brhlíci, sýkorky, zvonci, 
kosi, vrabci, občas i strakapoudi a někdy i vzácnější 
dlasci, hýli či dokonce jikavci.

Na jaře pak měli ptačí kamarádi na zahradě při-
pravené budky a vlaštovky ve chlévě pod stropem 
prkýnka, aby si měli kde postavit svá hnízda a mohli 
taky na svět přivést potomky.

Myslím, že po tomto vysvětlení je Aniččin 
povzdech zcela pochopitelný. 

Na závěr je třeba dodat ještě jednu důležitou 
maličkost: pokud byste tenkrát cestou z kázání 
s Aničkou šli (já jsem to štěstí měl), všimli byste si, 
že se při tom usmívala.

Honza Zindulka
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

■ Milí bratři, vy se přece dobře vyznáte v zákoně, 
a tak víte, že se vztahuje pouze na živého člo-
věka… Dokud jsme si žili po svém, ovládal nás 
hlad po zakázaném ovoci, touha po tom, co 
zákon zakazuje; tím jsme si vysloužili smrt. Když 
jsme však s Kristem obrazně zemřeli, unikli jsme 
moci zákona. Nad naším nynějším životem už 
není autoritou mrtvá litera zákona, nýbrž Duch 
živého Krista. (Řím 7,5-6 Slovo na cestu) 

■ Často se vymlouváme: Dá se vůbec něco dělat? 
V Bibli čteme: „Celou noc jsme lovili a žádnou 
rybu jsme nevytáhli.“ Všechno je zbytečné, 
škoda energie. Vyzkoušeli jsme, co se dalo, 
a ani ve své rodině jsme neuspěli, také v zaměst-
nání naše snažení nevedlo nikam. Nedivme se! 
Pracovali jsme sami, bez Jeho pomoci a šlo 
nám tu jen o náš výsledek. Chceme-li uspět, je 
třeba zajet na hlubinu opravdového duchovního 
života. (Ludvík Černoch)

■ Do not let your hearts be troubled. Have faith 
in God. (John 14,1)

■ Ó Pane, přijď již a rozjasni noc. Pověz mé 
duši, že se nestane nic, jen to, co Ty dopus-
tíš – a že nic, co dopustíš Ty, není beznadějné. 
Ó Ježíši, který jsi stál mlčky  před těmi, kdoTě 
soudili, zadrž můj jazyk, dokud neuvážím, co 
a jak mluvit. (Sv. Brigitta)

■ S hráčstvím je to jako s drogou. S jídlem roste 
chuť. Někteří mu propadli pro silné závislostní 
potěšení, u jiných byla na začátku zoufalá, 
avšak marná snaha vybřednout ze své tíživé 
fi nanční situace. Samozřejmě bez práce a bez 
vlastního přičinění. Majitel každé loterie či sáz-
kové kanceláře to má předem moc dobře spo-
čítáno. Ale o tom sázkař nepřemýšlí. Je logické, 
že když jeden vyhraje větší sumu, je to vždy za 
cenu, že mnoho jiných bylo okradeno. Není to 
však ani trestné, protože sázkař se nechal okrást 
dobrovolně. (Marie Svatošová)
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Tábor u Manětína
Úterý 29. 7. 2019

Dnes ráno byla rozcvička a potom snídaně, pak 
byly služby a svačina. Po svačině se začal připra-
vovat slibový oheň. A pak byl oběd a polední klid. 
Pak byly etapky. A po večerním nástupu se slibo-
valo a já (Hašlerka), Copánek a Liška jsme ve slav-
nostním ohni spalovaly jméno na březové kůře, aby 
se nám říkalo naší přezdívkou. Pak jsme dostaly 
barety ke krojům. Zapsala Hašlerka

CO BYLO ......... A CO BUDE?
z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY SKAUTSKÉHO DÍVČÍHO ODDÍLU
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Dobrodružný tábor 
u Manětína 
Letos byl tábor postaven na stejné malebné louce 
jako loni, nedaleko Manětína. Společně jsme se 
přesunuli do světa fantastických zvířat a zažili jsme 

velká dobrodružství, při kterých jsme zdokonalili 
i své dovednosti, jak ty tábornické, tak ty každo-
denní. Několik krásných chvil jsme strávili i s naším 
sousedním táborem Sněhovou vločkou. Tábor jsme 
si moc užili a myslím, že i děti byly velice spokojené. 
Už se těšíme na potáborový sraz a na další léto! 
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Vodácký tábor
Začátkem srpna vodácký oddíl KSK Praha, z.s. 

pořádal tábor pro děti a mládež. Součástí tábora 
bylo táboření v přírodě i v kempech, splutí dvou řek, 
Bíliny a Ohře a navíc 200 metrů po Labi v Ústí nad 
Labem. Účastnici krom základních dovedností procvi-
čili i divokou vodu na peřeji Hubertus. Do tuhého šlo 
i na některých jezech. Účastníkům skládáme touto 
cestou poklonu. Zvolený týden nebyl nejštědřejší na 
hezké počasí, přesto podali účastníci skvělé výkony 
a zachovali si i výbornou náladu. (foto: Lenka)
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Potřebujeme nalézt Boha a jeho
nelze nalézt v hluku a neklidu.
Bůh je přítel ticha. Podívejte se,
jak příroda – stromy, květiny,
tráva – roste v tichu; podívejte se
na hvězdy, měsíc a slunce, jak se
pohybují v tichu… Potřebujeme ticho,
abychom se mohli dotknout duší.

                                          sv. Matka Tereza

Pozvánka na zájezd
Farnost sv. Františka z Assisi

a Sdružení křesťanských seniorů pořádá zájezd
na Chrudimsko: Chrudim, Žleby, Slatiňany, 

který se koná 19. 10. 2019.
Cena zájezdu je 300,- Kč.

Odjezd je z parkoviště u KCMT
na Hájích v 7.00 hod.

Návrat večer kolem 20. hodiny.
Přihlášky a placení zájezdu u Ing. Řivnáčové,

tel.: 774 877 495
(nebo jáhna Pavla Urbana – tel. 272 911 264)

Příprava na manželství
    Cyklus je otevřen nejen párům, které plánují 

svatbu, ale i těm, kdo se teprve rozhodují.  

Témata
   • obsah manželského slibu
   • pohled církve na manželství
   • psychologie muže a ženy, konfl ikty
   • osobní zralost, vztah k Bohu
   • intimní život, děti
   • materiální stránka rodiny
   • rodiče, přátelé, zaměstnání…

Jak a kdy?
   Konkrétní termíny si domluvíme na prvním 

setkání podle možností účastníků. Proto 
prosíme, ozvěte se co nejdříve.

Kontakt a bližší informace:
 priprava.na.manzelstvi@seznam.cz
 tel. 731 400 261, 272 929 001

Jana a Honza Zindulkovi 

co bude?

Kontakty na vedoucí aktivit

■  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

■  Dětský stanový tábor
Jakub Jarolímek (hlavní vedoucí)
tel. 736 452 995, www.ksktabor.cz

■  Vodácký tábor
Vašek Olšanský (hlavní vedoucí)
tel. 775 521 404, voda@kskpraha.org

■  Dětský dramatický kroužek
Eliška Brhlová, eliska.brhlova@seznam.cz

Dívčí oddíl Sněhová vločka
otevírá od září 2019 novou družinu 
pro děvčata ve věku 6–8 let.

Družiny se schází každý týden. Pravidelný pro-
gram probíhá buď v klubovně, která je v Komunit-
ním centru Matky Terezy nebo venku.

Oddíl patří pod skautské středisko Blaník. Na 
programu schůzek i výprav jsou hry, soutěže a nej-
různější zábavy navržené zpravidla s ohledem na 
rozvoj některé vlastnosti, dovednosti nebo fyzické 
kondice. Jedenkrát až dvakrát do měsíce je zařa-
zena sobotní nebo celovíkendová výprava do pří-
rody. O prázdninách jede celý oddíl na společný 
stanový tábor.

Oddíl VOSA nabízí program pro kluky od 7 let.

Oddíl VOSA plánuje první schůzku na úterý 17. 9. 
Na první schůzku jsou zváni kluci i rodiče, abychom 
společně domluvili základní intence programu v nad-
cházejícím školním roce. Plánujeme se scházet jed-
nou týdně. Věnovat bychom se měli sportům v pří-
rodě, vědě a technice.

vOSa  VŠESTRANNÝ ODDÍL
PRO KLUKY OD 7 LET
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Do Komunitního centra Matky Terezy uhodil v létě 
blesk. Když jsme potom ráno přišli do práce, zjis-

tili jsme, že veškerá technika je nefunkční. Kontrolky 
počítačů, tiskáren i wifi  sítě nám neblikaly na uvíta-
nou. Nešel zapnout dokonce a ni stoletý tlačítkový 
mobilní telefon mojí asistentky, který zůstal přes 
víkend ležet vypnutý ve skříni. Naštěstí jsem potře-
bovala o víkendu pracovat, tak jsem všechnu svoji 
techniku měla s sebou. Byla jsem proto jediná, kdo 
bez potíží nahodil počítač a přes mobilní telefon se 
připojil na internet.

Bylo to rušné ráno, ale po troše domlouvání se nám 
podařilo probudit počítače, tiskárny i naší interní síť. 
Dokonce i ten stařičký mobil po nakopnutí ze sítě 
začal zase chodit. Jen internet stále vzdoroval a pevné 
linky byly hluché. Kontrolovala jsem postupně cestu, 
kterou k nám internet v KCMT teče, až jsem skon-
čila v ústředně. Internet se nerozběhl ani po restartu 
modemu. Na pevných linkách máme dispečink našich 
terénních služeb a my zaměstnanci zase k vzájemné 
komunikaci nutně potřebujeme internet. Výpadek 
spojení je pro nás obrovská komplikace.

Okamžitě jsem telefonovala na T-Mobile, abych 
nahlásila poruchu. Odpoledne se ozvalo technické 
oddělení, že jim mám popsat, jaké kontrolky na 
modemu blikají. Když jsem jim sdělila, že jedna 
z kontrolek bliká červeně z telefonu se ozvalo: 
„A jejda, to je malér. Tak to já vás musím předat 
jinam. Ozveme se.“ Asi za hodinu telefonoval tech-
nik z jiného oddělení. Opět chtěl popsat kontrolky 
a nakonec pravil, že sem musí přijít technik. Pošlou 
ho, ale netuší, kdy se k nám dostane.

V úterý krátce po poledni mi zvoní telefon. Volá 
technik, že je u rozvodny, která je v pořádku. Jestli 
prý jsme v kanceláři, že by tu byl za pět minut. Byli 
jsme, tak jsme pána pustili do ústředny. Chvilku něco 
měřil a nakonec řekl, že linka funguje, ale modem 
zesnul a je potřeba ho vyměnit. Mám telefonovat na 
T-Mobile, protože on mění pouze modemy od O2. 
Hned prý na T-Mobile taky zavolá a nahlásí, co zjis-
til. Tak jsme znovu telefonovali, na call centru přislí-
bili, že modem obratem pošlou. Potom ještě operá-
torka potvrzovala, že přístroj byl expedován a pře-
dán k doručení fi rmě PPL.

Ve středu i ve čtvrtek jsme se vrhali ke každému 
autu s logem PPL, které kolem KCMT jen projelo. 
Nikdo pro nás žádnou zásilku neměl. Volala jsem 
proto znovu na call centrum, kde mi operátorka při-
slíbila, že zjistí podrobnosti, číslo zásilky a ozve se. 
Ale to se nestalo. 

V pátek naše trpělivost přetekla. Na T-Mobile ten-
tokrát z mého telefonu nejprve volala moje asis-
tentka. Byla tak nabroušená, že bych se jí snad bála 
i já. Tentokrát operátor telefonoval zpět asi za hodinu. 
Balík byl prý předán PPL k doručení v úterý, ale z cen-
trálního skladu doručovatelské fi rmy byl na sklad 
v Praze 4 převezen teprve ve čtvrtek. Sdělil mi číslo 
zásilky a s očividnou úlevou mi doporučil, abych začala 
pronásledovat pro změnu fi rmu PPL. Pár minut potom, 
co jsem zavěsila, volal řidič z PPL. Zajásala jsem, že 
modem je tu. Ten pán mě ale rychle vyvedl z omylu. 
Prý má u nás vyzvednout balík. Podivila jsem se, jaká 
zásilka by u nás měla být k vyzvednutí. Nikdo žádný 
svoz neobjednával. O balíku pro nás pan řidič nic 
nevěděl, ale ochotně mi dal telefon na jejich ústředí. 
Když se nám tam podařilo dovolat, zjistili jsme, že tam 
žádná zásilka pro naši Charitu není. Pracovnice dis-
pečinku PPL to kontrolovala nejen podle čísla zásilky, 
ale také podle adresy odesílatele, naší adresy, mého 
jména a telefonního čísla, zkoušeli jsme dokonce 
i soukromou adresu. Ještě jsem zkoušela na svém 
tabletu automatické vyhledávání zásilek, ale i tam sys-
tém hlásil, že zásilka nebyla nalezena. Žádná zásilka 
v PPL pro naši organizaci nebyla.

Volala jsem proto znovu na call centrum T-Mobile, 
tentokrát už jsem byla naštvaná i já. A já se opravdu tak 
snadno nevytočím. Pracovníci call centra už byli z celé 
situace zjevně zmatení. Překontrolovali jsme znovu číslo 
zásilky, ale to jsem měla napsané správně. Potom se 
operátoři chvíli radili, aby nakonec pravili, že věc pro-
šetří. Nakonec mne dorazili, když mi sdělili, že by mohli 
zjistit, na které pražské pobočce by modem mohli mít 
skladem. Mohli bychom si tam prý nový modem rovnou 
vyzvednout. Rozloučili se s tím, že se ozvou.

Máme pátek, konec pracovní doby. Telefony mlčí, 
internet nefunguje, modem nemáme a operátoři se 
neozývají. Nemohu než souhlasit s otcem Michaelem, 
té nedělní noci fakt do věže Komunitního centra 
Matky Terezy musel nabourat rohatej.

Děkuji všem, kteří podpisem podpořili petici za 
záchranu domácí péče. Podpisů se sešel dostatek, 
snad tedy Parlament naši žádost o navýšení ceny za 
služby domácí péče vyslyší.

Přeji vám klidný start do nového školního roku. 
Eva Černá

zprávičky
 z Farní charity
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Milí farníci, prázdninové dny jsou pomalu a jistě 
u svého konce. Doufám, že jste měli dostatek pří-
ležitostí k setkáním s přáteli a Hospodinem. Že jste 
mohli navštívit místa známá i neznámá. Ráda bych 
vám představila, na co se můžete těšit v nejbliž-
ších týdnech. A s čím případně bude třeba pomoci

Září je měsícem, kdy se slaví „chodovské posví-
cení“  a zároveň svátek patronky Komunitního cen-
tra Matky Terezy. Ve středu 4. 9. vás při této pří-
ležitosti zveme na „fi lmový večer“, kdy budeme 
promítat fi lm: Papež František: muž, který drží 
slovo. Následující neděli (8. 9.) můžeme pojmout 
opět „modrobíle“. Vzít na sebe něco v modrobílé 
kombinaci (barva sárí Matky Terezy) a vyjádřit tak 
přináležitost k ní i k sobě navzájem. 

Dalším dnem, který si poznamenejte do svých 
diářů, je 5. 10. FARNÍ DEN – u příležitosti poutní slav-
nosti sv. Františka patrona naší farnosti. Dopoledne 
v 10 hod. bude mše svatá a po ní následuje spo-
lečné setkání a bytí na faře a farní zahradě. Těšit se 
můžete na soutěže pro malé i velké a odpoledne na 
divadlo „Pohádka z budíku“ v podání Teátru Pavla 
Šmída. Bude potřeba pomoci: upéci něco na zub, 
udělat nějaký salát či přinést zeleninu, koupit chléb 
(proplatíme), připravit farní sál, pomoci zajistit pitný 
režim (káva, čaj, nealko, pivo), grilování, příprava 

ohně, příprava prostoru na divadlo, hry a soutěže 
pro děti, hraní na kytaru či jiný nástroj u ohýnku. 
Bez přiložení ochotných rukou a srdcí se to neobe-
jde. Prosím ozvěte se mi, s kým a čím mohu počítat 
na můj e-mail nebo telefonicky. 

Víkend 11.–13. 10. bude patřit duchovní 
obnově maminek dětí, které mají děti na nábo-
ženství v naší farnosti. Je to příležitost se vzájemně 
poznat, ale i se duchovně nadechnout. Více infor-
mací najdete na nástěnkách nebo k doptání u mne. 
Počet míst je omezen.

19. 10. DOBRODEN (8.30–12.30) – dobrovol-
nická sobota, kdy si vyhrneme rukávy a dáme se do 
práce. V KCMT i v kostele a u fary. Po létu je práce 
dost a dost. Práce bude uvnitř i venku (dle počasí). 
Po práci jste zváni ke společnému obědu v KCMT. 

V tomto školním roce také nabízíme edu-
kační divadelní představení v podání M. Dolinové 
a L. Ondřeje o úskalích etikety. Určitě nebude chybět 
představení Víti Marčíka a v adventu divadlo „Já to 
jsem“ V. Marčíka ml. s „Vánočním příběhem“, a to 
jak pro veřejnost, tak i speciálně pro školy. Prosím, 
řekněte o této možnosti ve svých školách. Moc nám 
tím pomůžete. 
Myslím, že pro začátek školní roku, je toho až dost. 
Pokud jste dočetli až sem a máte čas, chuť a mož-
nosti pomoci, tak budeme moc rádi. Ozvěte se mi 
prosím, abych věděla s čím a kým mohu počítat 
a měla časový prostor věci podle toho zařídit. 
Pobývání s Boží milostí každý den tohoto školního 
roku. Vlasta Hamalová,

koordinátorka dobrovolníků a programu

D O B R O V O L N Í C I  /  K N I H Y

dobrovolníci,
 dobrovolnice,

dobrovolníčata

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

■  YOUCAT na každý den KNA, Kč 289,-
365 citátů křesťanských osobností s krásnými foto-
grafi emi. Inspirace na každý den v roce. A také krás-
ný dárek, který potěší (nejen) mladé.

■  Pierre-Hervé Grosjean: Milovat doopravdy
KNA, Kč 189,-

Otec Grosjean zná mladé lidi velmi dobře, vždyť se 
s nimi setkává, naslouchá jim a doprovází je už celé 
roky. Ze své kněžské zkušenosti a svých přednášek 
vybral to nejlepší, aby je povzbudil a odpověděl na 
všechny jejich otázky týkající se budování opravdo-
vé lásky. Tato knížka není ani kázání o morálce, ani 
soubor nějakých pravidel. Obrací se na mladé lidi 

ve věku patnácti až dvaceti dvou let a předkládá 
jim k úvaze myšlenky, které mají napomoci jejich 
osobnímu růstu a připravit je na opravdovou lásku.

■  Dojčár Robert, Bajer Pavel:
Po proudu plavou jenom chcíplé ryby
KNA, Kč 249,-

Robert Dojčár je křesťan-konvertita a psychiatr. Roz-
hovor s ním přináší neotřelé úhly pohledu na pro-
pojení křesťanské víry a psychické stránky člověka.

Kniha dává nahlédnout do života jednoho muže 
ve středním věku, který se probíjí všednodenním 
životem, který hledá, co znamená být člověkem, 
manželem, otcem a křesťanem v dnešním světě.
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MC DOMEČEK  / YMCA PRAHA

■ DOPOLEDNÍ PROGRAM 
Do dopolední herny je vstup bez přihlášení – 
vstupné pro rodinu 50,- Kč/dopoledne, v pátek je 
pro doprovázející babičky a dědečky jen 30,- Kč/
dopoledne.
• Po + Út / 8.00–12.00 Školička Sluníčko (obsa -
zeno), • 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 + Čt / 
Angličtina Po / 16.45–17.30 (4–7 let), Čt / 4–7 
let  a 7–9 let, 17.05–17.55, • Út / 15.15–16.00 
Tanečky (děti 3–7 let), • 16.40–17.45 Věda nás 
baví (děti 4–7 let), • St / 15.30–16.20 MOTESSORI 
PRACOVNY pro děti od 1,5 roku do 3 let, 17.00–
17.45 ELKONIN, • Pá / KŘESŤANSKÝ KROUŽEK 
16.00–18.00 – vstup s přihlášením i bez. Pro 
informaci o volných místech na kroužcích nás 
kontaktujte. 

PRO DOSPĚLÉ  
• Po / 18.15–19.15 Angličtina, Út / 18.00–19.00 
Angličtina, Čt / 14.30–15.30 Francouzština
DOPROVODNÉ AKCE – sledujte náš a web a facebook
• Po / 16. 9.  19.00–20.00 Montessori pracovny 
– přednáška s praktickými ukázkami montessori 
pedagogiky – se zaměřením na děti ve věku 1,5–3 
roky. Přednáší lektorka Ing. Jana Lokvencová. 
Pokud váháte, zda navštěvovat kurz Montessori 
pracoven pro děti u nás v Domečku, doporučujeme 
přednášku navštívit. Cena: 100,- Kč.
• Út / 17. 9. 18:30–20:30 První pomoc u miminek 
a dětí do tří let.  Seminář se zkušenou lektorkou, 
která má několikaletou praxi u záchranné 
služby. Nutné předchozí přihlášení na e-mailu:  
apechackova@fi tmami.cz, Cena: 350,- Kč.

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

Bohoslužby, svátost 
smíření v naší farnosti

Svátost smíření, lidově nazývaná zpověď 
podle jedné své části, je po iniciačních svátos-
tech základní svátostí, která doprovází kaž-
dého aktivního věřícího v katolické církvi mini-
málně jednou do roka. Většinově je však sla-
vena v intervalu jeden až dva měsíce.

V našich kostelech se zpovídá kolem mší sva-
tých (kdy a kde je mše svatá se dozvíte v roz-
pisu bohoslužeb).
a)  Třicet minut před každou mší svatou se vám 

kněz snaží být k dispozici ke svátosti smí-
ření a to i v případě zástupu. To, kdy mše 
svatá je či není a tedy i zpovídání před ní, se 
řídí podle pořadu bohoslužeb toho kterého 
období: během roku či prázdninách a pod.

  Vyjímkou je ranní mše v 6.45 ve čtvrtek 
a nedělní mše v 11.00, kdy přede mší sva-
tou nejsme k dispozici. Pokud potřebujete 
slavit svátost smíření kolem těchto mší, počí-
tejte s tím, že to bude až po mši a nebo to 
nemusí být možné.

b)  Zpovídá se též každou středu od 16.00 
do 17.55 a pak po mši svaté až do 19.25. 
(Pozor!! Čas přede mší si pro jistotu zkontro-
lujte, zda nebyl odvolán v ohláškách neděle 
předcházejí středě, o kterou vám jde.)

c)  V pátek máte další příležitost: kromě obvyk-
lých třiceti minut přede mší svatou je mož-
nost ke svátosti smíření ještě po mši, během 
adorace do 19.25.

d)  Zpovědní časy jsou kněžími obsazeny podle 
toho, kdo má bohoslužbu s výjimkou středy, 
kdy přede mší zpovídá Michael a po mši 
František.
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■  9. 9. 2019 od 19.15 hod. v KCMT – setkání 
společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na 
září: „Proto se navzájem potěšujte a jeden 
druhému duchovně prospívejte.“ (1 Sol 5,11) 
Společenství je otevřené i novým zájemcům. Jana 
a Viktor Friedovi – tel. 731 625 949.

■  Modlitební setkání maminek (nejen) na ma -
teřské dovolené se koná ve středu dopoledne od 
9.30 do 11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františka 
z Assisi. V září se sejdeme 4., 11., 18. a 25. 9. 
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. První poprázdninové setkání se uskuteční 
2. října. Setkání je otevřeno pro všechny zájemce.

■  Páteční dopolední setkávání – od 6. září 
v 9 hod. se koná v kapli KCMT bohoslužba slova 
s jáhnem Pavlem Urbanem, po ní následuje spo-
lečné posezení ve foyer. Srdečně zveme i další 
zájemce, zejména vás, kdo jste doma sami, přijďte 
mezi nás. Jana a Viktor Friedovi.

■  4. 9. / 18.00 – mše svatá – výročí posvěcení 
kostela sv. Františka (r. 1938) a svátek Matky 
Terezy patronky KCMT. 

 •  19.30 – fi lmový večer: Papež František: Muž, 
který drží slovo (sál KCMT).

■  5. 9. / 17.00 – vernisáž výstavy obrazů Věry 
Vyčítalové (KCMT).

■  13. 9. / 20.00 – KONCERT – hudební koktejl s pří-
chutí lásky a vášně – Karamelija (KCMT).

■  17. 9. / 18.00–21.00 – podvečerní tančírna se 
skupinou „Hvězdný prach“. Vstupné 80,- pro 
jednotlivce; 150,- pro pár (KCMT).

■  18. 9. / 17.00 – zpovědní čas pro děti,18.00 
– mše sv. na zahájení katechetického roku.

■  19. 9. / 19.00 – Zastavení u Matky Terezy – Josef 
Pazderka, šéfredaktor Aktuálne.cz a bývalý zpra-
vodaj ČT s tématem: Fake news z pohledu 
novinářské praxe (KCMT).

■  5. 10. – FARNÍ DEN – Chodovská pouť – 10.00 
mše svatá – následuje společné agapé, hry, tábo-
rák, divadlo pro malé i velké (kostel sv. Františka 
na Chodově).

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

Ž IVOT FARNOSTI  •  SETKÁNÍ

Hledáme nové zaměstnance 
do kavárny na dohodu o provedení práce

• časová flexibilita
• baristické zaškolení

Kontakt:  Jan Radil, janradil@centrum.cz
Karina Juráková, kancelar@kcmt.cz, 
tel. 731 625 970

V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NABÍZÍME:
Pro dospělé:

•  Kavárna CAFÉ TEREZIE

•  Knižní obchůdek (otevřeno v neděli 9.30–12.30) 

•  Taneční škola Brožovský. Pondělí a úterý 
v KCMT – www.astra-praha.cz 

•  Cvičení nejen pro seniory 

•  Angličtina JMAK

•  Páteční bohoslužba sl ova (nejen) pro seniory 
s následným setkáním ( 9.00–11.00)

•  Keramika SEN pro seniory – pondělní dopo-
ledne. Jana Domšová – janadomsova@gmail.com 
nebo tel. 603 281 864 

Pro děti:

•  Výuka náboženství pro děti od 0–15 let.
www.kcmt.cz/zivot-farnosti.

•  Keramické kurzy pro děti začátek v říjnu. 

•  Dívčí skautský oddíl Sněhová vločka. Přihlášky 
a informace: Lucie Skrčená, L.Skrcena@seznam.
cz, tel: 721770421. 

•  Sportovky KSK – pro kluky. Křesťanský spor-
tovní oddíl.

Bližší informace najdete na www.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.

*2. neděle v měsíci ve 20.00 „studentská mše sv.“
** Během bohoslužby během roku probíhá katecheze dětí. Je připravena pro věk 3–7 let,

 v klubovně v suterénu. 1. neděli v měsíci v 9.30 – kázání kněze pro děti v kostele.

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. září 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 L ÁT U  M O D L I T B Y  /  Z Á Ř Í

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

 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. František Čech (farní vikář)  731 124 507 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

•  Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří 
a oceánů.

•  Národní úmysl: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha
i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
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