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Prvního dne po sobotě,
za časného jitra, přišly k hrobu 
s vonnými mastmi, které 
připravily. Nalezly však kámen
od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, 
ale tělo Pána Ježíše nenašly.
A jak nad tím byly bezradné, 
stanuli u nich dva muži v zářícím 
rouchu. Zachvátil je strach 
a sklonily tvář k zemi. Ale oni
jim řekli: „Proč hledáte živého
mezi mrtvými? Není zde,
byl vzkříšen...“

(L 24, 1-6)
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Postní duchovní obnova s P. Petrem Šleichem, OCD

8. 3. – Jarní košíkářská dílna pod vedením Jany Váňové

5. 3. - Popeleční středa, mše sv. s udílením popelce
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...kdyby cca r. 1300 př.nl. nebyl pra-
zvláštním způsobem vysvobozen 
izraelský národ z egyptského pod-
ručí, kdyby se kolem roku 0 nenaro-

dil Ježíš zvaný Nazaretský, kdyby tento Ježíš (o kte-
rém či o jehož existenci se zmiňují i římští historici) 
nebyl kolem roku 33 ukřižován, kdyby Ježíš nevstal 
z mrtvých (a máme o tom svědectví jeho současníků), 
kdyby nám to nezapsali jeho následovníci první gene-
race: Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Kdyby k nám nepři-
šli věrozvěstové hlásající evangelium, měli bychom 
maximálně pohanské svátky jara či něco podobného.

Ale naštěstí všechna tato kdyby nenastala a náš 
národ se měl možnost potkat s křesťanstvím. A byly 
doby, kdy byl celý křesťanský. Velikonoce tedy nejsou 
žádným pohanským mysteriem ani obchodním tri-
kem, ale jednoznačnou vzpomínkou na události, 
které přinesly do našeho světa zcela novou dimenzi. 
Jakou? Novost spočívá v tom, že dobro už se nemusí 
dělat proto, že se to musí, že je na to zákon, ale 
proto, že si Bůh zamiloval lidi tak mnoho, že Ježíš za 
ně zemřel. Byl ochoten položit život, smrt přemohl 
vzkříšením a každého člověka pozval k účasti na 
tomto tajemství. Není většího aktu Lásky než dát svůj 
život pro druhé, které miluji. Velikonoce nás bohatě 
vyučují umění milovat uprostřed strhujícího a chví-
lemi velmi tvrdého Ježíšova příběhu. To, co Ježíš uči-
nil, není samo účelné znehodnocení vlastního života, 
ale zhodnocení života pro lásku a z lásky.

Možná bychom to mohli vzdáleně přirovnat k rodi-
čovské lásce. Kdyby se například maminka a tatínek 
starali o své dítě jenom proto, že musí a ne proto, že 
milují své dítko, kdyby rodiče počali dítě jen proto, 
aby nevyhynul rod nebo proto, že dítě je dobrý dopl-
něk do života jako náušnice či auto a ne z lásky, bylo 
by to samoúčelné a sobecké zneužití a znehodnocení 
jejich života i života dítěte. Ale činit tyto věci z lásky – 
to je naplnění a zhodnocení života, i když je nutné se 
uskromnit, a dokonce i kdyby to mělo stát vlastní život.

Exploze lásky do společnosti prvních staletí našeho 
letopočtu byla po velikonočním činu Ježíše Krista 
nezadržitelná, až nepochopitelná. Změna menta-
lity obrovská. A dodnes trvá tato síla evangelia (jen 
média o tom až na výjimky zpravidla mlčí). V krajích, 
kde je hlásáno v současnosti evangelium Ježíše Krista 
a kde ho lidé neznají, prožívají lidé stejnou proměnu 
a sílu, osvobození a probuzení lásky jako tenkrát.

V naší době takzvaní „lidé na výši – vzdělanci”, kteří 
často již o pravém poselství evangelia nic netuší (přes-
tože z mnoha jeho plodů žijí), udělali z lidí v oprav-
dové nouzi pomocí pseudocharitativních akcí nástroj 
k získání volebního hlasu místo opravdově a nezištně 
prokazované lásky apod. Bez Ježíšovy přítomnosti se 
jednoduše ve společnosti z evangelní lásky učinilo 
toto: „Lásku” mám, když z toho něco mám. Ale to 
je jen projev buď odporného obchodničení s lidským 
vztahem, nebo projev sprostého sobectví parazitují-
cího na lidských potřebách.

Mám jednu nabídku: přečtěme si znovu, o co vlastně 
jde v evangeliu (radostné zvěsti). Pokud se rozhod-
nete přečíst si v době postní či na Velikonoce z Bible 
Ježíšův příběh třeba v evangeliu podle Matouše, čtěte 
očima vnímajícíma lásku a ne očima historického kri-
tika! Opusťme předsudky a nechme na sebe působit 
Ježíšovu dobrotu, ze které nevyňal ani ty, kteří ho ohro-
žovali. Přál bych nám všem, abychom si prožili, inspi-
rováni velikonočními událostmi, nové osvobození od 
„musím“ k onomu „chci“, protože miluji. Bylo by 
skvělé, kdyby se nám postní doba stala časem projevu 
lásky a překonávání vlastního sobectví. Až se naučíme 
opět žít láskou, která je ochotná dát sama sebe všanc, 
objevíme opravdové štěstí. P. Michael Špilar

Velikonoce by nebyly, kdyby...

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin, s připomínkou veli-
konočních událostí si uvědomuji, jak moc je důležitá víra 
ve věčný život; máme skrze ni naději, že i my budeme po 
smrti dále žít, a to, po pro nás nutném očištění, v Božím 
království. Už nebudeme trpět nemocemi všeho druhu, 
nebudeme strádat bídou v jakékoli podobě a nebu-
deme „umírat“ touhou po Bohu, po naprostém přijetí 
a spočinutí u absolutního a dokonalého dárce milor-
denství a lásky. Chci uvést část homile svatého otce 
z 24. listopadu: „Prospěje nám přemýšlet o svých 
dějinách, hledět na Ježíše a z celého srdce mu opa-
kovat: ´Pamatuj na mne, až přijdeš do svého krá-
loství. Pamatuj na mne, protože se chci stát dob-
rým, ale nemám sílu, nemohu, jsem hříšník, hříš-
nice! Pamatuj však na mne, Ježíši.´ Slib, který 
dal Ježíš lotrovi, nám dává velkou naději. Říká, 
že milost boží je vždycky štědřejší než modlitba, 
která ji žádala. Pán dává vždycky více, než o kolik 
je žádán. Žádáš jej, aby na tebe pamatoval, a on 
tě přenese do svého králoství!“ Katka

SLOVO REDAKCE
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Jsou to chvíle, kdy na nás může padat určitý smu      tek. 
Vždyť smrt je smutná událost. A tak se zastavme 

v zamyšlení u momentu, kdy zemřel Kristův přítel 
Lazar. Je to moment, ve kterém můžeme pochopit, 
jak takovou situaci zvládal Syn Boží, Ježíš Kristus. 
U Lazarova hrobu se Ježíš projevil jako člověk: roz-
plakal se, sevřen v nitru bolestí. Asi také viděl svůj 
vlastní hrob. Zároveň se projevil jako Bůh, když moc-
ným slovem volá Lazara z hrobu ven; volá ho zpět do 
života. Obě polohy, jak ta lidská, tak i ta božská, jsou 
motivovány opravdovou láskou.

Láska je obrovskou Boží silou, která všechno pro-
měňuje, proniká, pozvedá a nakonec přemáhá i smrt. 

Kdybychom si položili závažnou otázku: Proč 
Ježíš vzkřísil Lazara, co bylo tím zásadním důvo-
dem? Chtěl ohromit svědky kolem, aby jim uká-
zal svou moc? Chtěl definitivně vyprovokovat své 
protivníky, kteří se po tomto zázraku rozhodli jej 
zabít? Nebo tím chtěl ukázat na to, že on sám 
vstane z mrtvých? To všechno se jistě v důsledcích 
projevilo, ale to nebylo to hlavní. Hlavním motivem 
zázraku bylo zjevení lásky a moci lásky. 

Když si všimneme celého Ježíšova života a jeho 
jednání, pak vidíme, že s velikou láskou se skláněl 
ke každému člověku. Nekonal jen to, co se nazývá 
povinností. Lidí mu bylo líto, měl s nimi soucit; on je 
miloval a z lásky je uzdravoval. Zrovna tak vzkříšení 
Lazara je dílem veliké a pravé lásky. Kristus Lazara 
miloval, byl mu přítelem a chodil do jeho domu, 

proto měl v srdci velikou bolest, když Lazar zemřel. 
Vždyť u něho, Marie a Marty měl kus pozemského 
domova. Dokonce zaplakal. Je to jedna z dvou udá-
lostí, kdy Ježíš pláče. Druhou byla zkáza Jeruzaléma.

Vidíme, jak zde vyniká lidský prvek Ježíšovy 
lásky. A ta je silnější než smrt. Je nesmírně důležité 
všimnout si Ježíšovy otázky, kterou položil Martě, 
protože ji klade i nám. „Věříš tomu, že tvůj bratr 
vstane? Teď, ne až na konci věků?“ Nesmrtelnost 
je záležitost právě tohoto okamžiku. Kdo uvěří 
v Ježíše, kdo se pro něj rozhodne, ten udělá první 
krok k životu. Pro něho už není smrt. V tom smyslu 
vstala z mrtvých Marta dřív než její bratr Lazar. 

A to platí i pro nás. Kdo uvěří a začne milovat, ten 
přešel ze smrti do života. Pro něho už nic neznamená 
smrt fyzického těla, protože ví, že v Kristu žije a fyzic-
kou smrtí jen přejde do života věčného. Kdo věří, neu-
mře na věky! Taková je moc a síla Boží lásky. Právě tato 
láska se projevila v Kristově zmrtvýchvstání.

Ježíšova láska byla tak silná, že se nezalekla ani 
krutého mučení, ani strašného kříže, ani chladného 
hrobu. Láska byla tak silná, že prolomila i skálu veli-
konočního jitra. Od tohoto okamžiku je už vítězem 
jen život. Ať je také naší jedinou a důležitou sna-
hou láska silnější než smrt! V této lásce prožijme 
velikonoční svátky!

Aby radost z Kristova vzkříšení zářila z našeho 
nitra po celý život, to vám všem i sobě přeje

 Váš jáhen Pavel Urban

láska
je obrovskou
Boží silou
Jistě všichni víme, že Velikonoce jsou 
nejdůležitějším svátkem nás křesťanů. 
Jsou to události Svatého týdne, chvíle 
bolesti, ale také chvíle radosti, které 
prožíváme v blízkosti Ježíše Krista.
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ZPRÁVY
z KCMT

■ Koncerty a kulturní akce (nejen pro farníky). 
Sháníme osoby, které by si vzaly na starost prak-
tické činnosti při organizaci těchto akcí: uvítat 
příchozí, uvést hosta, na závěr poděkovat hostu. 
Případně uvítáme i tipy a kontakty na interprety 
za přijatelné ceny. Bylo by dobré, kdyby pro-
gram farnosti nespočíval jen na pár lidech. A je 
to o bohatosti i kvalitě.  Potřebujeme lidi ochotné 
se zapojit do příprav a pomoci tyto akce perso-
nálně zajistit. 
■ 29. března – dobrovolnická sobota. Od 
9.00 do 13.00 hodin. Pracovat se bude, jak 
u sv. Františka, tak v KCMT. Čeká nás práce na 
zeleni, okna, úklid okolo objektů, oprava zídky za 
KCMT,… To, co bude ještě dalšího konkrétního 
na práci, upřesním ještě před akcí.
■ 16. dubna – odpoledne v Central parku pro-
běhne akce pro děti, mládež a rodiny, kterou 
organizuje město „O velikonocích“. Byli jsme 
pozváni, abychom představili křesťanské veliko-
noce. Hledáme zájemce ochotné vystoupit např. 
s nějakou písní, pantomimou, případně rozdávat 
lidem letáčky o velikonocích. A hlavně modliteb-
níky za to všechno. 
■ Květná neděle – pomůže nám někdo sehnat 
ratolesti na průvod? Ozvěte se prosím mně, aby-
chom věděli s čím počítat.

■ Na Bílou sobotu uvítáme pomoc s občer-
stvením na agapé po vigílii, a to jak na faře, tak 
i v KCMT. Každá dobrota a ruka vítána. 

■ 17. května – dobrovolnická sobota. Bližší 
upřesníme. 
■ 25.–28. května – BURZA OBLEČENÍ pro cha-
ritu Broumov. Tentokráte bude opět ve Velké klu-
bovně KCMT. Velice naléhavě sháníme lidičky, 
kteří by zajistili službu, ať již při příjmu, nebo 
potom při výběru a balení. Když bude více lidí, 
tak bude mít akce hladší průběh. Pomůže, i když 
přijdete třeba jen na hodinu nebo dvě. Ozývejte 
se prosím mně a domluvíme vše potřebné. 
■ NOC KOSTELŮ – 23. května. Všichni, kteří 
jsou ochotni se přidat a pomoci s organizací, jsou 
srdečně zváni na přípravné setkání ve středu 
2. dubna po mši svaté tj. cca v 19.30 v KCMT.

Děkuji, že jste dočetli až sem. Připomínám, že 
jsem otevřená nápadům, postřehům a připo-
mínkám.

Požehnanou postní dobu pro vás a vaše 
rodiny!

Vlasta Hamalová 
koordinátorka

dobrovolníků a programu

dobrovolníci, dobrovolnice, dobrovolníčata
Přicházím s dalšími prosbami o pomoc a to nejen na březen, ale i s výhledem 
na další měsíce. Vezměte si prosím kalendář a posuďte, zda je ve vašich časo-
vých, fyzických a jiných možnostech pomoci. Mezi nabízenými akcemi najdete 
i akce pastoračně misijního charakteru.

Milí farníci,
po více než dvou letech odcházím z KCMT a dou-
fám, že jsem svou prací zde přispěla k lepšímu 
a bohatšímu provozu v KCMT. Poděkovat tak chci 
za dobrou a plodnou spolupráci všem, se kte-
rými jsem zde pracovala. A to jak kněžím, tak 
všem pastoračním asistentům, i všem ostatním 

z farnosti a okolí, se kterými 
jsem přišla do kontaktu. Tato 
farnost je živá a má ohromný 
potenciál. Co je však největší 
radostí, že v současné chvíli far-
nost i svůj potenciál využívá 
a směřuje správným směrem.

Děkuji tedy všem za milou společnost, za 
všechny modlitby a přeji si, abyste si s novou 
paní ředitelkou dobře rozuměli.

Marie Kazmarová
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Tentokrát příběh péče začíná telefonátem prak-
tické lékařky. V našem rajónu se v průběhu posled-
ních měsíců objevilo pár nových praktických lékařů 
a nám se s nimi podařilo navázat dobrou spolu-
práci. Zmíněná mladá paní dok-
torka je jednou z nich. Tentokrát 
se na nás paní doktorka obrací 
s prosbou, abychom převzali péči 
u paní K.

Klientka bydlela v rodinném 
dvojdomku s manželem, dce-
rou a její rodinou. Manželům 
bylo 85 a 91 let. Klientka byla až 
do nedávna aktivní a plně sobě-
stačná. Pán stále ještě aktivně 
pracuje ve svém oboru, přestože 
práci dělá převážně z domova. 
Do zaměstnání ale na několik 
hodin týdně dochází. O man-
želku se láskyplně staral, ale bylo 
na něm vidět, že ho její zdravotní 
stav velmi trápil. Celá rodina vždy působila velmi 
semknutým dojmem a všichni její členové se do 
péče o paní K. aktivně zapojovali. 

Zdravotní stav paní K. se před několika týdny 
velmi zhoršil. Klientka několikrát zkolabo-
vala, zhubla 5 kg, nepřijímala potravu a teku-
tiny, jevila známky nedostatečného zavodnění. 
Rodina zavolala praktickou lékařku, aby se přišla 
na paní K. podívat. Paní doktorka nejprve pro-
sazovala hospitalizaci, kterou ale rodina svorně 
odmítla. Jako druhou alternativu paní doktorka 
doporučila naší péči a zavolala naší vrchní sestru. 

Naše sestřičky do domácnosti začaly dochá-
zet denně, aby paní K. zkontrolovaly a podaly 
jí infuzi. Péče byla poměrně náročná, protože 
paní K. si v prvních dnech opakovaně vytrhávala 
zavedenou kanylu. Sestřičky se nejprve pokou-
šely kanylu zavádět znovu a znovu. Nakonec se 
ale domluvily, že nejbezpečnější způsob aplikace 
infuze je normálně napíchnout jehlu a u paní K. 

celou dobu infuze sedět, držet jí ruku a rozpty-
lovat ji rozhovorem. Zhruba po týdenní péči se 
zdravotní stav paní K. zlepšil. Klientka začala zase 
jíst i pít a vrchní sestra začala s paní doktorkou 
domlou vat omezení infuzní terapie. Díky každo-
dennímu píchání do rukou už pomalu nebylo 
kam infuzi podat a aplikace tak pro klientku 
začaly být bolestivé.

Následující neděli odpoledne hlásí službu 
mající sestřička změnu. Paní K. se zase zhoršila. 

Nejí ani nepije, má nízký tlak, jen 
leží a není schopná vstát z lůžka. 
Ještě v průběhu nedělního odpo-
ledne se domlouvá změna péče 
a ke klientce nastupuje i naše 
asistenční služba. Sociální pra-
covníci se naštěstí byli na paní K. 
podívat už při zahájení zdravotní 
péče, a tak byli schopni reagovat 
prakticky okamžitě.

V pondělí, na základě dopo-
ručení sestřiček, dcera volá paní 
doktorku, ta opět navrhuje hos-
pitalizaci. Rodina ji ale opět 
odmítá. Paní doktorka tedy ordi-
nuje infuze i nadále a sestřičky 
pokračují v léčbě. Současně do 

rodiny začaly docházet naše asistentky, všichni 
dohromady trávíme u klientky 5 hodin denně. 
V úterý dopoledne zaměstnanci hlásí další zhor-
šení zdravotního stavu, je zjevné, že paní umírá. 
V úterý odpoledne volá rodina, že paní K. právě 
zemřela. 

Péče byla sice krátká, jen necelé tři týdny, ale 
umožnili jsme rodině, že poslední dny mohla 
strávit pohromadě. Pro nás to byla zase jed-
nou velice příjemná zkušenost. Tato rodina totiž 
opravdu držela pohromadě, o klientku se starali 
úplně všichni. Spolupráce s nimi byla výborná, 
za možnost pracovat v podobných podmínkách 
jsme vždy velice vděčni.

Děkujeme moc za dary, které se sešly při sbírce 
na první postní neděli. Vybrali jsme neuvěřitelných 
32 351 Kč, které jsme obratem použili k dofinan-
cování mzdových nákladů v měsíci březnu.

Přeji vám všem požehnaný duben. 
Eva Černá

zprávičky
 z Farní charity

Připravuji infuzi
– vak s parenterální

výživou
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Když jsem hledala slova útěchy, oslovila mě homi-
lie papeže Františka o milosti dobré smrti na www.
radiovaticana.cz. Papež se v kázání při mši v Domu 
sv. Marty zamýšlel nad tajemstvím smrti a vyzval, 
abychom prosili Boha o tři milosti: zemřít v církvi, 
zemřít v naději a zanechat po sobě odkaz křesťan-
ského svědectví. 

Papež v homilii komentoval první liturgické čtení 
(1 Král 2,1-4,10-12), které vypráví o smrti  Davida, 

který odešel po životě stráveném ve službě svému 
lidu. Zdůraznil tři věci. Za prvé, že David zemřel 
„v lůně svého lidu. Žil svoji příslušnost k Božímu lidu 
až do konce. Hřešil sice a sám se označuje za hříš-
níka, ale nikdy se z Božího lidu nevyčlenil.“

Za druhé, pokračoval papež: „David zemřel klidně, 
v pokoji, vyrovnaně, v jistotě, že odchází ke svým 
předkům. Toto je milost,“ zdůraznil. „Milost zemřít 
v naději, ve vědomí, že na druhé straně nás oče-
kávají, že na druhé straně také pokračuje domov, 
pokračuje rodina. Nebudeme sami. O tuto milost 
musíme prosit, protože víme, že v posledních chví-
lích života nastává boj a duch zla chce svoji kořist.“ 

Nakonec uvažoval papež o odkazu, který David 
zanechal. „Vyskytují se mnohá pohoršení, jde-li 
o dědictví v rodinách, a způsobují rozdělení. David 
však zanechal čtyřicetiletou vládu a pevný, silný lid. 
Lidové rčení praví, že každý muž má po sobě v životě 
zanechat syna, zasadit strom a napsat knihu. To je 
nejlepší odkaz,“ řekl papež a položil otázku: „Jaký 
odkaz zanechám já těm, kteří přijdou po mně? 
Odkaz života? Učinil jsem tolik dobra, že mne lid 
bude chtít jako otce nebo matku? Zasadil jsem 
strom? Předal jsem život, moudrost? Napsal jsem 
knihu? David zanechává svému synu toto dědictví 
a říká: „Chovej se statečně a dokaž, že jsi muž. Dbej 
na povinnosti vůči Hospodinu, svému Bohu, choď po 
jeho cestách a zachovávej Jeho zákony.“ 

„Toto je odkaz: je to křesťanské svědectví zane-
chané druhým. A někteří z nás zanechali velký 
odkaz. Pomysleme na svaté, kteří žili evange-
lium s takovou silou, že nám zanechali jako odkaz 
životní cestu a způsob života. Tyto tři věci se mi 
vybavují v srdci při četbě o Davidově smrti: prosit 
o milost zemřít doma, zemřít v církvi; prosit o milost 
zemřít v naději, s nadějí a prosit o milost zanechat 
hezký odkaz, lidský odkaz, odkaz tvořený svědec-
tvím našeho křesťanského života. Kéž nám všem 
svatý David vyprosí tyto tři milosti.“ 

Kamarád zemřel na své faře. Ve farnosti, kde 
ho měli všichni moc rádi. Zemřel uprostřed církve, 
v naději na setkání s Bohem. A také po sobě zane-
chal odkaz dobrého křesťanského života.

On tyto tři milosti dostal, kéž je získáme i my.
Petra Staňková

O MILOSTI DOBRÉ SMRTIOOO MMILO

V lednu nám zemřel kamarád
P. Jan Kmoníček – Kněz – Zpovědník.
Člověk, který křtil naše děti. Člověk,
kterému jsme se svěřovali se  svými
smutky i bolestmi, ale také spolu 
s ním sdíleli radosti našeho rodinného
života, úspěchy dětí, vztah s Bohem.
Bylo mu 51 let...

P. Jan Kmoníček
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Ve středu 26. února, v podvečer 99. výročí 
narození svého tatínka, upořádala paní dr. 
Anna Sochorová, naše farnice, setkání při pří-
ležitosti vzpomínky na tohoto u nás nepříliš 
známého umělce.

Rodák z Krhové u Valašského Meziříčí (1915–
2007) neměl za minulého režimu pro svůj zása-
dový postoj na růžích ustláno. Výstava, kterou jsme 
v galerii Nová síň (pod názvem Poutník po krajinách 
lidské duše) mohli ve dnech 18. 2. až 3. 3. spatřit, 
ukazuje všestrannost tohoto malíře. Kromě portrétů 
jsou zde krajiny z Prahy a okolí, ale i z kraje Ústí 
nad Labem, kde hostoval na popud svého bratra – 
sochaře Emila Solaříka. Nezapomínal samozřejmě 

ani na rodné Valašsko. Další významnou součástí 
jeho tvorby jsou zátiší. Věnoval se i malbě na por-
celán, které se vyučil v dílně svého otce. 

Inspiraci čerpal i ze svých zahraničních cest po 
Itálii, Chorvatsku a Švýcarsku, kde měl i několik 
výstav. Jeho obrazová tvorba postupně končí v 60. 
letech. Když nemohl malovat pro výstavy a galerie, 
tvořil alespoň grafické listy.

Žák Maxe Švabinského se nedržel jednoho stylu 
a rád experimentoval. Jeho dílo ovlivnil expresionis-
mus, kubismus i postimpresionismus.

Jak řekla jeho dcera, paní Anna Sochorová, 
významná část jeho díla je uchována v galerii ve 
Švýcarsku, kam byl také po sametové revoluci 
pozván. 

Vzpomínka na

akademického malíře

Karla Solaříka
Foto: Jaroslav Kučera

Dcera Karla Solaříka Anna Sochorová s vnučkou

Vernisáž 18. 2. 2014 – ředitel galerie Josef Achrer 
s kurátorem výstavy MgA. Liborem Kalábem

Vernisáž výstavy 18. 2. 2014
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Z velkých obrazů s křesťanskou tématikou je pro 
naši farnost významný oltářní obraz, který mistr 
Solařík vytvořil pro kostel sv. Františka z Assisi na 
pražském Chodově v letech 1953–54. 

Koncem svého života shrnoval své životní 
postřehy a věnoval se psaní. Na oslavě naroze-
nin zazněl také výběr z jeho esejí, které uchovala 
jeho dcera. Dokazují, že to byl člověk přemýšlivý, 
který dokázal vystihnout podstatu měnícího se 
světa. Jeho slova jsou pro nás v mnohém poučná 
a také varovná: „Zahoďte všechny počítače, mag-
netické záznamy do hlubokého moře, zapomeňte 
na ně a začněte žít opět v lidských měřítkách svého 
vědění, se svou lidskou pamětí, která dovede vybí-
rat z množství balastu, a pracuje lidským rozumem, 
ve kterém je všechno poznání minula, duší i srd-
cem. Oddychnete si a budete žít opět lidsky, v lid-
ské úměrnosti, budete opět vše prožívat a přesta-
nete být jen nemyslícím skladištěm vědomostí…“ 

Mluvené slovo v podání Jaroslava Olšanského 
a Jiřího Staňka se střídalo s hudbou z rodného 
kraje umělcova – Valašska (kterou se snažila zahrát 
a zazpívat za vydatné podpory přítomných poslu-
chačů rodina Bartoňova). Slavnostní a důstoj-
nou ozdobou večera bylo houslové vystoupení 
Magdaleny Mašlaňové a Marie Fuxové, které 
zahrály skladby Bohuslava Martinů, Georga Philippa 
Telemanna a Jeana-Marie Leclaira.

A na závěr ještě pár slov umělcových:
„Požadavky mějme jen k sobě samému. 
Prosby vznášejme ke svým bližním.
Díky vznášejme jen k Bohu za to, že jsme tady.
Tělo věnujme práci, ať staví z reality.
Rozumu přiřkněme povinnost dohledu.
Srdce plné citů nechť při tom všem vzlétá do oblak 
a tam vysní si zlaté zámky iluzí.“ Tomáš Bartoň

Poutník po krajinách

lidské duše
Jistě výstižný název výstavy z díla akad. malíře 

Karla Solaříka. Osobně jsem to tak prožíval, když 
jsem se zúčastnil zahájení výstavy. Celá akce byla 
otevřena za zvuku krásných melodií. Ať už v prove-
dení lidového zpěvu nebo také nesmírně působivým 
houslovým vstupem. Uvědomuji si, jak blízko k nám 
křesťanům má právě tento umělec. Když se zahle-
díme nejen na jeho obrazy, ale také i do presbytáře 
našeho kostela sv. Františka z Assisi. I tam si každý 
všimne krásné fresky sv. Františka, která zdobí boho-
služebný prostor. Zvláště v této době, kdy i náš sou-
časný pape ž František nám všem přibližuje hodnoty 
tohoto světce, patrona naší farnosti.

Karel Solařík svým dílem oslovuje a otevírá lidské 
duše. Určitě bude jeho dílo inspirací i pro budoucí 
generace. Jeho dílo je stále živé, plné optimismu a 
křesťanské naděje. Děkuji těm, kdo nám umožnili 
trochu pochopit dílo a život Karla Solaříka.

Jáhen Pavel Urban

Vzpomínka 26. 2. 2014 – Houslové duo v podání 
Magdaleny Mašlaňové a Marie Fuxové

Vzpomínka 26. 2. 2014 – čtení z myšlenek Karla 
Solaříka (Jarda Olšanský, Jirka Staněk)

Vzpomínka 26. 2. 2014
– valašské písně v podání rodiny Bartoňovy
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Maškarní
masopustní

den
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P. Vladimír se narodil na Podkarpatské Rusi v ro ce 
1934 jako jediný syn chorvatského inženýra a ukra-
jinské učitelky. Před maďarskou okupací v roce 1939 
utekla celá rodina ke známým do Československa, 
kde se usadila v Rakovníku. Jako svůj první hluboký 
zážitek setkání s Bohem uvedl P. Vladimír účast na 
mši sv. v místním v řeckokatolickém kostele. Ačko-
li jako malý chlapec ničemu pořádně nerozuměl, byl 
obřadem úplně uchvácen. Tak později i tento záži-
tek z dětství sehrál svou roli při volbě životního po-
volání. Dále P. Vladímír s úsměvem vzpomínal, jak ho 
to jako malého chlapce táhlo na kazatelnu a také jak 
ho přemohla zvědavost a ve své neznalosti přijal Tělo 
Páně bez předchozí přípravy.

Po studiích na střední škole vstoupil P. Vladimír 
do pražského kněžského semináře a po vysvěce-
ní v roce 1957 sloužil nějaký čas na arcibiskupské 
konzistoři v Praze a také v pohraničí. Dále působil 
jako kaplan na Smíchově u sv. Václava odkud pře-
šel do spořilovské farnosti, pod kterou tehdy náš 
kostel sv. Františka patřil. Jak již bylo řečeno výše, 
v 60. letech hrozila kostelu demolice. P. Vladimír se 
však o chystaných záměrech včas dozvěděl a spo-
lečně s chodovskými a spořilovskými farníky se po-

kusil odvrátit hrozící nebezpečí. Farníci se po čtyři-
cet dní a nocí bez přestávky modlili růženec a cho-
dili se zapisovat a vyjadřovat svůj nesouhlas do ná-
vštěvní knihy na Staroměstské radnici, kde se ten-
krát konala výstava plánů na výstavbu Jižního Měs-
ta. Tímto odvážným postojem, který měl v době to-
tality svá rizika, se místním farníkům a P. Vladimíro-
vi podařilo kostel uchránit a silnici Türkova odklonit 
ve směru, který známe dnes. Bohu díky...!

 
Jirka Staněk, Pepa Karhan

Foto: Jarda Hodík

„Kostelu sv. Františka
hrozila demolice...“,
vzpomíná bývalý kaplan
spořilovské farnosti
P. Vladimír Filipovič

Možná asi víte, že náš kostelík sv. Františka tu dnes nemusel stát. Koncem 60. let se to-
tiž uvažovalo o tom, že plánovaná přípojka k dálnici povede přímo přes kostel, který by 
tak skončil v demolici. V té době u nás sloužil mladý kněz P. Vladimír Filipovič, který vel-
kou měrou přispěl ke změně původních plánů a tím také k zachování kostela. Díky panu 
Bartoňovi jsme zjistili, že P. Vladimír, dnes již skoro 80letý pán, bydlí v pražských Holešo-
vicích, a tak  jsme se pokusili domluvit si s ním  setkání. Ke společnému rozhovoru jsme se 
sešli v jeho oblíbené indické restauraci na Václavském náměstí, kde nám P. Vladimír vyprá-
věl svůj zajímavý životní příběh.
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Dnes manželství trvá průměrně 40 let, což 
je více než dvojnásobně déle než před sto 
lety. Udržet fungující vztah po takovou dobu 
opravdu není snadné. Co dělat, aby manžel-
ství vzkvétalo a nestalo se něčím, před čím 
(nebo z čeho) by člověk raději utekl? O tom 
byla právě přednáška ThLic. Mgr. Jaroslava 
Lormana ThD., jáhna, manžela a otce čtyř dětí.

Zamilovanost je pomíjivý stav, který se člověku při-
hodí a děje se samospádem. Je to krásné, ale nako-
nec pomine. To, co by mělo v manželství přetrvat, 
je láska. Autonomní láska, která se napájí sama ze 
sebe. Dva lidé si před Bohem slíbili, že si zachovají 
lásku, úctu a věrnost. A pokud tedy tuto lásku chtějí 
udržovat, musí na tom oba zapracovat. Musí si věřit 
na život a na smrt... až do smrti. Musí se o tento ide-
ální stav snažit. J. Lorman zdůrazňuje, jak je ošidné 
a nebezpečné začínat si se lží (nebo jen se „lžič-
kou“ či s milosrdnou lží). Vztah se v takovém pří-
padě nemůže plně a pravdivě vyvíjet, v nepravdivém 
svazku se roztáčí spirála úpadku. Jak se pozná, že 
manželství nefunguje a míří k neradostným koncům? 
Podle amerického psychologa Johna Gottmana se 
při neshodách objevují tzv. čtyři jezdci apokalypsy: 

výčitky (přehnaná kritika manžela/manželky), obra-
nářství (nepřiznat svou chybu, ale vinu svalovat na 
druhého), pohrdání a kamenná tvář (angl. stone-
walling – když člověk vůbec nereaguje na druhého, 
nedívá se mu do očí atp.).

Problémem je, když člověk volí útěk ze vztahu – do 
práce nebo do virtuálních světů, které svou vysně-
ností jsou tak lákavé. Takto roztočený vír odcizení 
pak může končit, když ne přímo rozvodem, tak 
například tzv. mentálním rozvodem (s druhým se již 
nepočítá, není už pro něj prostor, vztah končí).

Co se nabízí jako východisko, jakým způsobem 
řešit konflikty, ke kterým nutně a nevyhnutelně 
v každém manželství dochází?
•  Měly by převládat pozitivní projevy a emoce 

nad těmi negativními.
•  Naučit se kompromisům, ale tak, aby neustu-

poval pořád jen jeden.
• Umět poprosit o odpuštění.

Takové maličkosti, ze kterých se rodí láska. Měli 
bychom se o ně stále snažit, i když se to někdy 
nedaří. Neboť ve vztahu k manželovi/manželce se 
ukazuje i náš vztah k Bohu, jeho láska k nám.

  Manželé Jarošovi

Manželství dělají malé okamžiky lásky 
aneb Trvale udržitelná láska

Jaroslav Lorman – Zastavení u Matky Terezy 24. února 2014
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Tento rok obnovujeme ideu Klubu dárců naší 
farnosti, protože bychom o ně rádi systematicky 
pečovali. Jsme přesvědčeni, že pravidelní dárci 
nejsou pro farnost důležití jen po finanční stránce, 
ale stávají se vedle dobrovolníků aktivními farníky, 
kteří chtějí brát činnost farnosti včetně Komunitního 
centra za své. Ze strany farnosti je pak potřeba pří-
slušné dárce dobře informovat o financích farnosti, 
aby šlo opravdu o oboustranný vztah.

Cílem Klubu dárců je zvýšit počet pravidelných 
dárců z 25 (do toho počítáme ty, kteří buď posílají pra-
videlně každý měsíc, nebo čtvrtrok, kterých je šest, i ty, 
kteří přispěli jak v roce 2012, tak v roce 2013) na pár 
desítek. Z jiných podobně fungujících farností víme, že 
jde opravdu o nízká čísla. Do Klubu dárců automaticky 
oslovíme právě tyto přispěvatele, dále pak všechny, co 
přispěli v minulých dvou letech minimálně 1000 Kč, 
a ty, kdo projevili zájem o dosud nefunkční Klub přá-
tel KCMT. Doufáme však, že se řady rozšíří i o další far-
níky, kteří tímto budou chtít podpořit činnost farnosti 
a její další udržitelný rozvoj.

Podmínkou Klubu dárců je vyplnit přihlášku (papí-
rově nebo na webu) a darovat ročně minimálně 1000 
Kč. Touto hranicí nijak nechceme odradit ty, kteří 
mohou darovat méně, protože každá koruna je 
zde potřebná. Hranici stanovujeme pouze proto, 
abychom mohli o Klub dárců smysluplně pečovat. 
Jde o částku, s kterou si již může fyzická osoba náro-
kovat odpočet z daní, a navíc jde o méně než 100 
Kč měsíčně. Členství je možné i pro právnické osoby, 
kde však je hranice stanovena na 2000 Kč. Doposud 
nás podporují dvě právnické osoby. Právě nejvíce pro 
ně je určená možnost získat členství věcným darem 
nebo poskytnutou službou.

Na každý rok bychom rádi určili hlavní cíle Klubu 
dárců, aby již předem bylo určeno, na co peníze 
jdou. Letos se rozdělí vybraná částka rovným dílem 
mezi nutné opravy a rekonstrukce kostela sv. 
Františka a mezi pořízení zatemnění v sálu KCMT.

Pokud máte zájem přidat se do Klubu dárců, 
vyplňte, prosíme, přihlášku buď papírovou, která 
bude k dispozici v obou sakristiích, nebo on-line na 
www.kcmt.cz. V případě dotazů se obraťte na Petra 
Frieda osobně nebo na fried@kcmt.cz.

Děkujeme a těšíme se na společné úsilí na lepším 
fungování farnosti. Tým farnosti

KLUB DÁRCŮ

Nedá mi to, abych nezareagovala na nápad 
našeho pana faráře propojit víc farníky, kterých 
od té doby, co stojí KCMT, dost přibylo a více 
méně se známe-neznáme. Je to dobrý nápad.

Připomněla se mi doba před nějakou tou desít-
kou let, kdy jsem začala chodit na mše sv. do kos-
tela sv. Františka a měla zpočátku nepříjemný pocit, 
že jdu do uzavřené společnosti. Bylo to v době 
„totáče“, takže nedůvěra Chodováků k neznámé 
tváři byla pochopitelná.

Teď už se žádných špiclů nemusíme bát. Ale pro 
někoho z nás, kdo začal chodit do farnosti, nevyhle-
dává anonymitu a chtěl by navázat kontakt s farníky, 
bývá často překážkou nedostatek odvahy. O neděli 
po bohoslužbách je velice hezký pohled na skupiny 
lidí, kteří se znají a srdečně se mezi sebou baví. Vždy 
ale při tom pomyslím na to, zda neodchází člověk, 
který by také rád zapadl do té veselé společnosti, 
ale má strach někoho oslovit, aby snad neobtěžoval.

Nyní tedy má možnost vhodit svůj lístek do kra-
bice a vzít si jiný. Je ale také možné, že se někdo 
neodváží ani toho. Jsi-li někdo takový, nabízím 
„první pomoc“ – rozhovor.

Krista – telefon: 272 940 267, 733 112 844

Nebojme se oslovit
jeden druhého...

Milí farníci!
Bohužel bylo před časem 
v člán ku s pros bou o příspěvek na opravu so-
chy sv. Izidora v Chodově uveřejněno chybné 
číslo účtu. Moc se omlouváme a prosíme znovu 
o zaslání jakékoliv fi n. částky, a to na č.účtu:

221 804 264 / 0300
Účet je určen výhradně pro opravu tohoto po -
mníku. Pán Bůh zaplať. Obč. sdružení Chodov 

Poškozená
socha
sv. Izidora
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CO BYLO A CO BUDE?
Lyžařský/ snowboardový
výcvik o jarních prázdninách

SPORTOVNÍ PROGRAM
Prázdninový týden s KSK Praha tradičně patřil 

výuce lyžování a snowboardingu. Sněhová situace 
a umístění útulné chaty Jitřenka přímo na sjezdovce 
způsobily, že jsme po všechny dny trénovali na sjez-
dovkách skiareálu Pec pod Sněžkou. Na konci týdne 
nám vedení skiareálu vyšlo vstříc a umožnili nám ve 
vyhrazené části sjezdovky Javor uspořádat závody 
ve slalomu a přehlídku nabytých dovedností. A tak 
jsme závodili tam, kde jinak trénují i soutěží speci-
alizované závodní oddíly.

 

ZÁBAVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Večery na Jitřence patřily filozofii. Formou her, 

experimentů, rozboru filmových ukázek a diskusí 
jsme se dotkli šesti stěžejních filozofických témat: 
co je to filozofie, co je to pravda, co je to čas, co je 

to já, co je smyslem lidské existence. Doufám, že se 
to povedlo. Cílem bylo, ve všech uvedených téma-
tech, dobrat se zjištění, že se přes filozofii dají zdů-
vodnit základy našeho křesťanského učení. Kdyby 
nás, filozofy amatéry, někdo vzdělanější nachy-
tal v našich konstrukcích na neznalostech, tak se 
můžeme alespoň radovat, že ani jeho konstrukce 
nemohou vyvrátit obsah naší víry. A také jsme se 
pokusili ukázat, že se věřící ocitají ve veliké výhodě, 
protože body, jež jsou řešením zmíněných témat, 
jsou pevným odrazovým můstkem k radostnému, 
rozumnému a užitečnému životu.

JARNÍ PRÁZDNINY
oddílu skautek Sněhová vločka

Skautský oddíl Sněhová vločka prožil krásné 
jarní prázdniny spolu s oddílem Mayů v Háji pod 

co BYLO

Lyžák / Vítězové

Přehlídka
nabytých

dovedností,
oblouky v pluhu

Kryštof, vítěz kategorie 
mladší žáci ve slalomu

Lyžák / Experiment s časem

Skautky z oddílu
Sněhová vločka na běžkách
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Klínovcem. Měly jsme nádherné počasí s minimem 
sněhu, díky čemuž jsme mohly hrát hry na lou-
kách a v lesích. Na sjezdovkách bylo však sněhu 
habaděj a podmínky pro lyžování fantastické. Na 
běžkách jsme také párkrát byly. Celkově vše pro-
běhlo skvěle. Celým pobytem nás provázela naše 
celoroční hra podle knížky Narnie. Spolu s dětmi 
Petrem, Zuzanou, Edmundem a Lucií jsme zažívaly 
různá dobrodružství při cestě přes Narnii na Aslanův 
vrch a holky při ní prokázaly dostatek odvahy a fun-
gující kolektiv.

DOBRODRUŽNÝ TÁBOR 
s dvacetiletou tradicí
VZKAZ OD VIKINGŮ

Cítíš-li se dostatečně silným a odvážným, chceš 
zažít zajímavé dobrodružství a je ti mezi 8-15 roky, 
neodkládej přihlašování na náš letní tábor a vyplň 
přihlášku na našich stránkách: http://kskpraha.
org/tabor.php nebo její papírovou verzi, ať s Tebou 
můžeme počítat.

Tábor je v termínu:
19. 7.–2. 8. 2014 u Lejčkova.

Pro získání bližších informací a přihlášky můžete 
navštívit internetové stránky www.kskpraha.
org/tabor.php, nebo nás kontaktovat na e- mail 
taborksk@gmail.com 

Těšíme se na Vás v létě,
Vítek Zahradník, hlavní vedoucí

tel. 724 362 736
Lucka Skrčená, zástupce hl. vedoucího

tel. 721 770 421

Nejbližší sportovní akce 

So 26. 4.   (týden po Velikonocích)
jednodenní lyžování na ledovci

So  3. 5.  jednodenní voda pro pokročilé
Ne 11. 5.  odpolední vodácká akce KSP

pro začátečníky a mírně pokročilé
So 24. 5.  celodenní akce KSP pro každého

Nejbližší kulturní příležitosti
BACHOVY PAŠIJE podle JANA – příprava
Víkendové soustředění

So–Ne 5. 4.–6. 4. pro nejmenší jen od 15.00 do 
17.00 oba dny, pro starší a dospělé celý den 
Generálka So 12. 4. 14.30
Prosba o pomoc dobrovolníků
Moc prosíme o pomoc s přípravou a realizací:
• starší aktéry, muzikanty, zpěvačky a zpěváky, 
• dobrovolníky pro:
 – pedagogický dozor,
 – zatemnění a dekorace,
 – instalaci a obsluhu scénické techniky
 – pořadatelskou službu

BACHOVY PAŠIJE podle JANA představení
Ne 13. 4. 17.00 – sraz 14.00 hod.

MINIARTFEST – Út 13. 5. od 17.00 hod.
Příležitost prezentace pro amatérské umělecké 
soubory, prosíme o pomoc s oslovováním souborů 
ve vašem okolí.

co BUDE

VEDOUCÍ ODDÍLŮ A KROUŽKŮ

• Skautský oddíl a tábor kluků
 Jarda Diki Šrámek, tel.: 605 974 863,
 jarda.diki@seznam.cz
• Farní dobrodružný tábor
• Skautský oddíl a tábor skautek
 Vítek Zahradník, tel.: 724 362 736,
 taborksk@gmail.com
 Lucie Skrčená, tel.: 721 770 421
 L.Skrcena@seznam.cz
• Sport a kultura
 Jarda Olšanský, tel.: 603 256 411
 jarda.olsansky@kskpraha.org

Vikingové v KCMT
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MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

Připravuje Charles Tvrzník

■ Veronika byla laskavá, pozorná žena, která pros-
 tě nesnesla pohled na utrpení, a přišla na pomoc. 
Bůh dal ženám zvláštní poměr k životu, aby ho tvo-
řily, chránily, uchovávaly. Odtud ta jejich schopnost 
sloužit až do konce a nehrozit se umírání. Veronice 
nevadilo, jak jsem vypadal a s kým jsem byl veden. 
Byl jsem potřebný. (Petr Piťha)

■ Svatý Augustin nazývá kritika „nenapravitelným 
člověkem“. Nenapravitelnými lidmi jsou ti, kteří 
nevěnují pozornost svým vlastním hříchům a zamě-
řují se na hříchy druhých. Nehledají, co by se mělo 
změnit, nýbrž to, do čeho by se mohli „zakousnout“. 
A jelikož nemohou omluvit sami sebe, jsou vždy při-
praveni obviňovat ty druhé! (papež František)

■ Nemluv špatně o člověku. Sedí v tobě a tajně 
naslouchá. (Stanislav Lec)

■ Dlouho musí žít, kdo se chce stát člověkem.
                                                     (Saint-Exupéry)

■ Buďte živým výrazem Boží dobroty: dobrotou 
v obličeji, něhou v očích, láskou v úsměvu, laska-
vostí v pozdravu... (Matka Tereza)

■ I dnešní křesťanští manželé mají misijní poslání 
pro ty rodiny, které nevěří nebo nežijí podle přijaté 
víry. „Křesťanská rodina svým příkladem a svědec-
tvím... poskytuje světlo těm, kteří hledají pravdu.“ 
(Lumen Gentium č. 35 – J. Schrötter)

■ Dnes už se hněvám opravdu jen na sebe – pro 
své hříchy. (sv. Augustin)

■ Bůh není nucen dělat, co dělá...Co dělá, dělá 
proto, že to chce dělat... Od Božího ANO, NE se 
můžeme distancovat. Můžeme nenávidět, co Bůh 
miluje, milovat, co nenávidí, ujímat se toho, co 
zavrhuje, zavrhovat, čeho On se ujímá. Ale pak je 
to jen naše hříšná vůle! (Karl Barth)

■ Modlitební inspirace: Prosíme, Pane, za víru, 
která by nám učinila Tebe tak jistým a přítomným, 
jak jistý a přítomný jsi byl Mojžíšovi, když s Tebou 
rozmlouval. Prosíme za víru, která by se dovedla 
spolehnout na Tvé zaslíbení: „Já jsem vždy s Vámi.“

■  Z kpt. 6: 
Někteří křesťané – jak se zdá – žijí ve stylu postní 
doby bez Velikonoc. Chápu, že radost se nepro-
žívá stejným způsobem ve všech životních eta-
pách a za všech okolností, které jsou někdy tvrdé. 
Přizpůsobuje se a přetváří a vždycky zůstává 
alespoň paprskem světla, který se rodí z osobní 
jistoty, že jsme nekonečně a nade vše milováni. 

■  Z kpt. 46: 
Církev, která vychází, je církví otevřených dveří. 
Vycházet ven k druhým a vydávat se na periferie 
lidstva neznamená bezhlavě a beze smyslu běžet 
do světa. Častokrát je lepší zpomalit krok, odlo-
žit neklid, pohlédnout druhým do očí a naslou-
chat jim, anebo odložit naléhavé povinnosti 
a doprovodit toho, kdo zůstal na kraji cesty.

Připravila Jana Friedová

Exhortace
papeže Františka
Radost evangelia

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
• PÍSEK, HOLAŠOVICE (památka UNESCA)
• zámek KRATOCHVÍLE, LOMEC (poutní mše sv.)
Tato místa navštívíme při našem zájezdu v sobotu 
3. 5. 2014. Odjezd je v 7.00 hod. od Komunitního 
centra (metro Háje). Cena 350,- Kč.

Přihlášky u ing. Řivnáčové tel.: 774 877 495

Jako každý rok, tak i letos se uskuteční Tradiční 
křížová cesta na Petřín. Letos termín připadá na 
6. dubna, na 5. neděli postní. Sraz je ve 14.30 na 
náměstí před kostelem Panny Marie na Stra-
hově. Srdečně jste všichni zváni na tuto cestu 
krásným prostředím Petřína. Jáhen Pavel

Křížová
 cesta
 na Petříně

(Všichni z Pastorační rady dostali 
tuto knížku jako dárek a úkol ji prostudovat.)
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Květná neděle 13. 4. 8.00 mše sv. s žehnáním ratolestí
  20.00 mše sv. 

Úterý Sv. týdne 14. 4. 18.00 mše sv.
  17.00–20.00 příležitost ke svátosti smíření 

Zelený čtvrtek 17. 4. 17.00 mše sv. na památku ustanovení Eucharistie 

Velký pátek 18. 4. 17.15 pobožnost křížové cesty
  18.00 velkopáteční obřady 

Bílá sobota 19. 4. 14.00–17.00 tichá adorace
  20.00 mše sv. – vigilie vzkříšení 

Zmrtvýchvstání Páně  20. 4. 8.00 mše sv. 

Velikonoční pondělí  21. 4. 8.00 mše sv. 

Květná neděle 13. 4. 9.30 mše sv. s žehnáním ratolestí
  11.00 mše sv. s žehnáním ratolestí 

Středa Sv. týdne 16. 4. 18.00 mše sv. (po mši sv. adorace a možnost
   svátosti smíření do 19.30) 

Zelený čtvrtek 17. 4. 18.00 mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
  19.30–0.00 tichá adorace 

Velký pátek 18. 4. 11.00 pobožnost křížové cesty
  17.00 velkopáteční obřady 

Bílá sobota 19. 4. 21.00 mše sv. – vigilie vzkříšení 

Zmrtvýchvstání Páně 20. 4. 9.30 mše sv.
  11.00 mše sv. 

Velikonoční pondělí 21. 4. 11.00 mše sv.

Bohoslužby – Velikonoce 2014
Kostel sv. Františka z Assisi / Praha – Chodov

Komunitní centrum Matky Terezy / Praha – Háje

POSTNÍ ZPOVĚDNÍ DEN / středa 9. 4. 2014 v KCMT / 16.00–20.30 – v případě potřeby 
vydržíme i déle. Ke zpovědím jsou pozvání také kněží: Jan Kotas, Jakub Sadílek, Petr Šleich, Zbignew 
Ponichtera, Aleš Opatrný. Zkusme si udělat čas – P. Ladislav, P. Michael 
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M C  D O M E Č E K / Y M C A  P R A H A  –  P R O G R A M  V  D U B N U

Více informací na www.mc-domecek.cz.

■   1. 4. / 10.00 – Povídání o biobavlně, přednáška s besedou. Lektor: Jana Klímová.
Co to je organická bavlna, proč je dobré se do ní oblékat a dopřát ji zejména dětem. Bude 
rovněž možnost si biobavlnu osahat, porovnat různé materiály či si prohlédnout oblečení pro miminka 
v bio kvalitě. Maminky si z přednášky odnesou malý biobavlněný dárek. Vstupné 50 Kč včetně vstupu 
do herny. (Jana Klímová www.narodilosenam.cz)

■   3. 4. / 18.30 – Večery o výchově. Povídání, diskuse, sdílení. Každý první čtvrtek v měsíci. Vstup 50 Kč.
■   5. 4. / 14.00 – Velikonoční dílna: Dospělí a děti od 10 let si vyrobí velikonoční věnec, ozdobnou misku 

či závěs na dveře, budou si rovněž moci zkusit zdobení vajec tzv. děrováním. Souběžně proběhne díl-
nička pro malé od 3 let. S sebou vyfouklá vajíčka (na děrování nejlépe bílá), ostatní dekoraci zajistíme. 
Vstupné: 80 Kč tvořící dospělý účastník nebo dítě nad 10 let; 40 Kč tvořící dítko od 3 let. Nutno přihlá-
sit do 28. 3. v MC Domeček nebo na e-mail mcdomecek@seznam.cz.

■   8. 4. / 10.00 – Výhry a prohry u předškoláků: Přednáška. Základní charakteristika předškoláka. Hra/výhra/
prohra a její přijetí. Práce se sebevědomím dítěte. Posilování kamarádství mezi dětmi. Rozlišování mezi lží 
a fantazií. Lektor: PhDr. Ilona Špaňhelová. Přihlášky předem do 31. 3. v MC Domeček nebo e-mail mcdo-
mecek@seznam.cz. Vstupné 70 Kč včetně vstupu do herny. Platba při přihlášení nebo přes účet.

■   15. 4. / 10.00 – Rovněž Ty jsi Úchvatná. Tajemství ženské duše aneb „Kým jsem před Bohem i před 
sebou?“ Povídání, diskuse, sdílení. Každé 3. úterý v měsíci. Vstupné 50 Kč včetně vstupu do herny.

■   22. 4. / 10.00 – Rodinný rozpočet: Přednáška. Jak hospodařit s penězi, jak si sestavit a vést roz počet 
domácnosti, jak ušetřit např. na dovolenou apod. Lektor: Mgr. Ivan Kolář, poradce a vedoucí Občanské 
poradny Praha 1. 

■   Otevřená Herna – Po–Pá 9.00–12.00, v úterý rovněž 15.30–17.30. Ve čtvrtky je herna vyhrazena pro 
děti od 0 do 18 měsíců.

PORADNY

■   Po 9.00–10.00    Laktační poradna. Poplatek 100,– Kč.
Nutno objednat na tel. 604 572 712 nebo email: faiereisl@chello.cz

■   Út 9.30–11.00   Poradna efektivního rodičovství, zdarma.
Nutno objednat na tel. 608 708 786 nebo email: vlasta.hamalova@seznam.cz

■   St 17.30–19.30   Poradna přirozeného plánování rodičovství, zdarma.
Nutno objednat na tel.: 777 200 431 nebo email: ppr.por@seznam.cz

PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM

■ Po 10.00 Zpívánky, hravé zpívání od peřinky do školky. 
■ Út 9.15–9.45 Hrátky s angličtinou pro nejmenší (s rodilým mluvčím),
  10.00 čas na besedy a přednášky
■ každé 3. úterý v měsíci:  Ty jsi rovněž Úchvatná – Tajemství ženské duše aneb

„Kým jsem před Bohem i před sebou?“ – Povídání, diskuze, sdílení.
■ St 10.00 Zábavné cvičení rodičů a dětí od 18 měsíců.
■ Čt 10.00 Cvičeníčko pro nejmenší (6–18 měsíců).
■ každý 1. čtvrtek v měsíci / 18.30–20.00 – Večery o výchově.
■ Pátek  Dopoledne s babičkou a dědou (zlevněné vstupné pro prarodiče).
    10.00 Čas na pohádku.
  cca 10.30 Šikulové – tvořivá dílnička pro děti za pomoci rodičů.

POZVÁNKA  na prohlídku libeňského kostelíku sv. Vojtěcha a Libeňského zámečku. Sraz je 
v úterý 8. dubna 2014 ve 14.30 hod. před zámkem. Jedná se o dřevěný secesní kostelík ze začátku 20. stol. 
Bude s námi místní pan farář P. Sochor. Spojení: metrem na Palmovku a pak jednu stanici tramvají č. 3 nebo 
10 směr Kobylisy do stanice Stejskalova a vrátíte se asi 100 m. Srdečně zve ing. Z. Řeřicha a pan dr. Decker
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P R O G R A M  A K C Í  V  K O M U N I T N Í M  C E N T R U  M A T K Y  T E R E Z Y

I N Z E R C E  •  N A B Í D K A  •  P O P T Á V K A

■  Hledáme příležitostnou chůvu pro dva roztomilé chlapečky 1,5 a 5 u nás doma, Praha 4 – Háje, přes 
den pár hodin hlídání mladšího, nebo o víkendu či večer hlídání obou. V případě nočního hlídání zajis-
tíme odvoz domů. Požadujeme vztah k dětem a zkušenost s hlídáním, odpovědnost, spolehlivost, vzá-
jemné sympatie. Napište prosím něco o sobě a své finanční požadavky. kontakt: m.maronni@seznam.cz

■  Nabízím na půjčování malou, inteligentní, 11-ti letou fenku. Vhodné pro paní, která si nemůže 
dovolit mít vlastního pejska a touží po něm. Prosím, ozvěte se na tel. 721 848 734.

■  Vyučuji a doučuji angličtině žáky a žákyně základních škol. Docházím do rodin a vyučuji i u mne 
doma. Nejlépe v oblasti Chodova a Jižního Města, není podmínka. Tel.: 606 48 68 48.

■  Nabízím pomoc nemocným a osamělým • Anežka Králová, tel. 222 962 239, mob. 731 705 279.
■  Nabízím stavební práce, malování, údržbu • Martin Štark, tel. 720 588 758, stark.m@seznam.cz

Ž I V O T  F A R N O S T I  •  A K C E  •  S E T K Á N Í

■  14. 4. (pondělí) od 20 hod. v KCMT – setkání společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na duben: 
„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“ 
(Jan 13,34) – Jana a Viktor Fredovi, tel. 731 625 949

■  Biblická hodina s P. Součkem se koná každé úterý od 18.45 hod. na faře u sv. Františka z Assisi. 
■  Modlitební setkání maminek na mateřské dovolené se koná každou středu dopoledne od 9.30 

hod. do 11.30 hod. v Komunitním centru Matky Terezy, v suterénu, v klubovně číslo 13. V dubnu se 
maminky sejdou 2., 9., 16., 23. a 30. (2., 9. a 23. 4. s účastí kněze, od 9.30 hod. s možností svátosti 
smíření, potom sv. přijímání.). Srdečně zve Katka Friedová; tel.: 603 286 513. 

■  Setkání Život z víry se koná každou středu od 19 hod. ve farním sále u kostela sv. Františka. Srdečně 
zve jáhen Pavel Urban.

■  Páteční dopolední setkávání (nejen) pro starší – scházíme se každý pátek v 9 hod. na bohoslužbu 
slova v kapli KCMT a poté na společné posezení ve foyer. Setkávání koordinují Jana a Viktor Friedovi.

■    4. 4./18.30 Koncert HUDBY HRADNÍ STRÁŽE. Sál KCMT. Uvítáme příspěvek ve výši cca 100,- Kč. 
■    5. 4./14.00 Velikonoční dílna. Více info na www.mc-domecek.cz 
■    7. 4./19.00 Promítání fi lmu „JÁ JSEM“ – fi lm o zázraku Eucharistie. Velká Klubovna. (Vstup. dobr.) 
■  13. 4./16.30 Bachovy pašije ve tvořivém pojetí ochotníků z farnosti. (Vstup. dobr.) 
■  14. 4./16.00 Přednáška pro seniory – „Oběť našeho pána Ježíše Krista“ – Mgr. Pavel Urban 
■  24. 4./18.00 Mše svatá (nejen) pro skauty – svátek sv. Jiří. 
■  27. 4./18.00 Koncert Evy Henychové. (Vstup. dobr.) Uvítáme příspěvek ve výši 70,- Kč . 
■  28. 4./19.00 Zastavení u Matky Terezy / „Poselství Božího milosrdenství“.

Při svatořečení sestry Faustyny Kowalské 30. 4. 2000 v Římě řekl papež Jan Pavel II.: „Bůh si vyvolil tuto 
prostou, nevzdě lanou, ale statečnou a bezmezně jemu důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání: 
Nést světu poselství Milosrdenství.“ V čem toto poselství spočívá a co to pro nás znamená, o tom pro-
mluví P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

■  Modlitba Křížové cesty v postní době vždy  středa 17.30 v kapli Matky Terezy
pátek 17.30 kostel sv. Františka.

■  Postní obnova – Vede P. Petr Šleich, OCD. Téma: Biblické postavy jako učitelé víry a mod-
litby aneb Abrahám, Jákob, Mojžíš, Elijáš – Kdy: každý čtvrtek: 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4. 
V 18.45–19.30. Kaple bl. Matky Terezy. S sebou doporučujeme Bibli včetně Starého Zákona.
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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
KANCELÁŘ KCMT – HÁJE
U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
tel: 242 485 826
e-mal: kancelar@kcmt.cz
ÚŘEDNÍ HODINY KNĚZE
Středa 16.00–17.30

FARNÍ KANCELÁŘ – CHODOV
Na Sádce 1296/18
tel: 272 934 261
e-mail: kancelar@kcmt.cz
ÚŘEDNÍ HODINY KNĚZE

Pátek 16.00–17.30
V jiném termínu
po předchozí dohodě

Možnost svátosti smíření vždy 30 minut před bohoslužbou nebo kdykoliv po dohodě

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

**1. neděle v měsíci v 9.30 speciálně pro rodiny s dětmi

  Kostel sv. Františka Kaple bl. Matky Terezy

 Pondělí  – – 

 Úterý 18.00 –

 Středa –  18.00 

 Čtvrtek –  18.00

 Pátek 18.00 –

 Sobota 8.00 – 

 Neděle 8.00, 20.00* 9.30**, 11.00

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

od 16.00 hod.
možnost svátosti smíření

K O N T A K T Y  •  I N F O R M A C E
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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: Garamond, a.s. Praha

Ú M Y S L Y  A P O Š T O L Á T U  M O D L I T B Y  / 1. všeobecný / 2. misijní / 3. národní

Příští uzávěrka bude 15. dubna 2014  Náklady na 1 výtisk 12 Kč fchodoviny@gmail.com

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

  ☎/mob. e-mail

 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 (administrátor) 272 934 261, 603 151 265  farar@kcmt.cz

 P. Ladislav Souček (farní vikář) 242 485 828, 603 932 427 cernymost@yahoo.com

 Pavel Urban (jáhen) 272 911 264

 Václav Šebek (past. asistent) 242 485 830, 734 547 021 spravce@kcmt.cz

 Jaroslav Olšanský (past. asistent) 603 256 411 Jaroslav.Olsansky@intax.cz

 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

1.  Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření
a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.

2.  Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch,
kdo zakoušejí utrpení a nemoci.

3.  Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému
pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci.


