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„Hospodin je světlo mé

a moje spása, koho bych se bál?

Hospodin je záštita mého života,

z koho bych měl strach?“

   Žalm 27, 1
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4. 12. / Derniéra výstavy Petra Ettlera „Krajina a horizonty“

14. 12. / Adventní koncert – Lýdie Havláková a hosté

7. 12. / Adventní koncert – Musica Rustica „Přišli jsme k vám na koledu“

11. 12. / SIRIRI – Zastavení u Matky Terezy s Ludmilou Böhmovou 

Fotografie na obálce: Jaroslav Hodík 
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Když mi nesmírně laskavě Kat-
ka připomněla, abych něco na-
psal do Fchodovin, říkal jsem si 
na první nástřel: chce to něco 

k novému roku a pak „přišel Bůh“ a, obrazně řeče-
no, mi znovu připomněl (no trochu do mne kopl), 
že ne já, ale možná chce něco říci On, a můj zrak 
v tu chvíli padl na následující text.

1. Korintským 1,9-13: „Věrný je Bůh, který vás 
povolal do společenství se svým Synem, na-
ším Pánem Ježíšem Kristem.  Prosím vás, brat-
ří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abys-
te všichni byli svorní a neměli mezi sebou 
roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty 
smýšlení i přesvědčení. Dozvěděl jsem se totiž 
o vás z domu Chloé, bratři, že jsou mezi vámi 
spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já 
se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Pe-
trovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? 
Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli 
pokřtěni ve jménu Pavlovo?“

Zkuste ho přijmout tak, jak mi ho Bůh položil na 
srdce. Jako výzvu. Ano, přijal jsem ten text jako výzvu, 
která směřuje dopředu. Jako výzvu k odpuštění upro-
střed nás, jako výzvu nehrabat si každý na svém pí-
sečku, nestřežit si svoje teritorium, ale naopak zvát do 
něj bratry a sestry, kteří možná mají jen ostych, nebo 
nejsou tak průrazní, nebo tu nejsou tak dlouho. Přijde 
mi to jako volání být na jednu stranu velkým spole-
čenstvím, ale na druhou stranu nekonkurenčním or-
ganizmem mnoha malých „buněk“, které spolu spo-
lupracují na celku, abychom nebyli anonymní.

Chci poděkovat všem, kdo zvláště v tomto du-
chu ve farnosti fungovali, chci poděkovat všem 
květinářům a květinářkám, kostelníkům a kostel-
nicím, akolytům, úkliďákům, muzikantům, minis-
trantům, katechetům, čtenářům, všem, kdo měli 
odvahu sdílet Boží slovo s ostatními, všem, kdo 
měli odvahu oslovit někoho neznámého, kdo si ně-
čeho všimli, že je to třeba, a udělali to. A tak dál…

A moc prosím do nového roku: žijme jako povo-
laní do společenství s naším Pánem Ježíšem Kris-
tem a dělme se o toto společenství jeden s dru-
hým, i s bratry a sestrami zatím mimo toto spole-
čenství, přestaňme se bát jeden druhého i tohoto 

světa, neboť náš boj není boj s tímto světem ani boj 
jeden s druhým, ale s nepřítelem, který boří vzta-
hy a uvádí do samoty a opuštěnosti, který hraje 
na to, abychom se nesetkávali kolem Krista, ani je-
den s druhým. Který hraje na to, abychom jen kon-
zumovali, abychom nespolupracovali, aby každý 
z nás dělal vše sám anebo jen podle svého.

Přeji nám všem do celého roku mnoho otevře-
nosti Duchu Božímu, Božího požehnání a to, aby 
se na nás Bůh oslavil. P. Michael

N A  S L O V Í Č K O . . .

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
v adventním čase mě oslovily verše z Lukášova 
evangelia z pasáže o narození Ježíšově, kde anděl 
říká pastýřům: „Nebojte se, hle zvěstuji vám ve-
likou radost, která bude pro všechen lid. Dnes 
se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě 
Davidově…“ Jako by najednou vše bylo vyřešeno, 
už konečně je to tady. Žijeme v čase, kdy známe 
řešení na naše problémy. Tím řešením je Ježíš. Ne-
musíme se bát o svou spásu duše, a dokonce naši 
spásu můžeme prožívat už v pozemském bytí. Je 
to radost, kterou On dává, vnitřní pokoj. Nebo-
jme se mu každý den nového roku znovu a znovu 
odevzdávat, důvěřovat Mu. Vždyť on je Bůh, Syn 
Toho, o kterém čteme v J 3,16-17 „Neboť Bůh 
tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby 
svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“

Bože, nikdy nebude dost našich díků a  chval, 
za to, co jsi pro nás udělal a za to jaký 
jsi. Odpusť nám, naši malou víru, důvěru 
a touhu po Tobě. Chceme tento rok prožít 
ve spojení s Tebou, odevzdáváme se Ti, Ty 
jediný jsi náš Bůh, Ty jediný nás dokonale 
znáš, a i když jsme nevěrní, Ty zůstáváš 
věrný. Miluješ nás stále, čekáš na nás, až 
Ti otevřeme svou náruč a necháme se Te-
bou obejmout. Bez Tvé milosti toho nejsme 
schopni. Prosíme, provázej nás tímto novým 
rokem, ať vše, co přijde, prožíváme s Tebou 
a pro Tebe. Amen. Katka

...aby se na nás Bůh oslavil
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Stojíme na prahu velkého tajemství nového 
roku. Lidé si dávají různá předsevzetí a často 
i prorokují, jaké to v tom novém roce bude. Ale 
my křesťané víme: nový rok bude lepší, než 
byl starý, jestliže my budeme lepší, než ve sta-
rém roce. A ještě jedno určitě víme: nebudeme 
v něm sami. Bude s námi Ježíš Kristus a jeho 
matka Panna Maria.

Církevní učitel Řehoř Veliký napsal před pat-
nácti stoletími moudrá slova: „Člověk jde životem 
od jednoho začátku k druhému začátku, až dojde 
k tomu začátku, který už nemá konce.“ Každý 
den je novým začátkem. A v každém začátku 
můžeme prožívat určité napětí a obavy. Co tenhle 
den, co tenhle rok zase přinese? Jaké obtíže, pro-
blémy a překážky nás čekají? Co nového a nezná-
mého se na nás přihrne? Ale on tak docela nový 
a neznámý ten zítřek zas nebude. Minulost není 
tak docela minulá. Je uložena v naší paměti. Jde 
s námi dál v našich vzpomínkách a zkušenostech. 
Co jsme včera a v roce minulém prožili, je zapsáno 
ve vráskách naší tváře. Vytváří to naši podobu, naši 

osobnost. Budeme se i po Novém roce stejně cho-
vat ke své rodině, se stejným přístupem budeme 
vykonávat svou práci, své aktivity. Stejně nám 
bude ten člověk sympatický a ten druhý zase 
protivný. A přece do těch nových dnů vyhlížíme 
s novou dychtivostí a s novým očekáváním.

Dvě věci nám mohou přispět, abychom do 
budoucnosti hleděli klidněji. Je to jednak důvěra 
v Boha a jednak důvěra v sebe. Naše důvěra v Boha 
vychází z vědomí, že celé dějiny světa a všeho lid-
stva jsou časem spásy, jsou už vykoupené Pánem 
Ježíšem. A my se kdykoliv můžeme do ochrany Boží 
utíkat. Můžeme prosit o sílu, abychom všechno, co 
přijde, zvládli, vydrželi, unesli. A Bůh svou pomoc 
prosícím neodmítá. Ježíš je s člověkem všude tam, 
kde je víra, kde se mu důvěřuje.

A druhá opora našeho života? Vedle důvěry 
v Boha máme právo důvěřovat také sobě. Máme 
právo důvěřovat, že máme v sobě víc síly a schop-
ností než si uvědomujeme. Jde jen o to, aby-
chom své síly dokázali používat pravým způsobem 
a v pravou chvíli.

Jistě, že jsou před námi důležité úkoly. Podle 
toho v jakém věkovém stadiu se nacházíme. Jestli 
jsme mladí, v produktivním věku nebo již ve sta-
diu stáří. Jestli jsme zdraví nebo nemocní. Každý 
máme jiné podmínky a jiné prostředí. Ale jako křes-
ťané máme společný úkol: přinášet do této společ-
nosti Ježíše Krista, víru v Boha. A k tomu je před 
nás postaven konkrétní úkol. V Praze budou měst-
ské misie. Městská misie Prahy si klade za cíl zvěs-
tovat radostnou zvěst evangelia Pražanům. Určitě je 
to nesmírná výzva pro každého křesťana zapojit se 
a podle svých možností být aktivní. Ať už je to mod-
litbou, pomocí, finanční podporou. Pán Ježíš nás 
potřebuje, abychom byli nástroji v tomto nádher-
ném díle. Nechme se zapálit pro Krista. On nás volá: 
„Pojďte za mnou… Pojďte a uvidíte!“ (Jan 1,35-
39) Ti dva učedníci v úryvku slyšeli a šli za Ježíšem. 
Až když vyjdeme za Ježíšem, můžeme uvidět, kam 
vede cesta.

Všichni jsme vybízeni k aktivitě a ke konkrétní 
činnosti. Tolik lidí na nás čeká, tolik lidí potřebuje 
naši pomoc, naši modlitbu. Svěřme Bohu své životy, 
úkoly a rodiny.

Přeji vám hodně zdraví, klidu a pohody,
ale hlavně život Bohu milý.

Váš jáhen Pavel Urban

Z A M Y Š L E N Í  J Á H N A  P A V L A

„  POJĎTE ZA MNOU…
POJĎTE A UVIDÍTE!“
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ZPRÁVY
z KCMT

 Milí farníci,
v úvodu mám pro vás radostnou zprávu: střecha 
nad sálem Komunitního centra je již kompletně 
opravena, máme novou funkční hydro izolaci 
s desetiletou zárukou a snad již opět provozu-
schopný sál. Během předvánočního dobrovolnic-
kého dne se podařilo znovu zprovoznit elektrické 
vedení u skleněných osvětlovacích trubic, které 
zatékající voda přerušila. Dalším úspěchem dob-
rovolnického dne je i oprava venkovního osvět-
lení zvonice KCMT. Velmi děkuji všem zúčastně-
ným za pomoc.

Zároveň bych vám na závěr kalendářního 
roku, kdy příspěvek píši, chtěla poděkovat za 
veškerou podporu, kterou naší farnosti posky-
tujete, ať už formou modlitby, investice vašeho 
času a práce, ale také za vaši účast na duchov-
ních, kulturních a společenských programech, 
které farnost nabízí. Díky ní naše kostely žijí, 
můžeme sem my i nově příchozí přijít načerpat 
duchovní podporu, navzájem se sdílet a nabízet 
dál radostnou zvěst, třeba také tím, že pozveme 

svoje přátele na nějaký farní program. Těm z vás, 
kteří v roce 2014 darovali farnosti finanční pro-
středky, během ledna vystavíme potvrzení pro 
účely daňového odpočtu. 

Vyřizuji vám pozdravy od našeho správce pana 
Šebka, který je v domácím léčení, a ke své rehabi-
litaci přistupuje velmi aktivně. Po dobu jeho pra-
covní neschopnosti má technické záležitosti pro-
vozu KCMT na starosti pan David Mrázek, díky 
jehož všestrannému talentu se zase mnoho věcí 
podařilo posunout dopředu. 

Z lednového programu bych ráda připo-
mněla Českou mši vánoční J. J. Ryby a dvě zají-
mavé přednášky, jednu o vzniku a vývoji vesmíru 
s RNDr. Michaelem Prouzou v rámci Zastavení 
u Matky Terezy a další o Svaté Zemi s PhDr. 
Tomášem Láněm.

V pátek 6. února vás srdečně zveme na farní 
ples. Vstupenky si od 2. lednové neděle budete 
moci každou neděli zakoupit v obchůdku nebo 
v pracovních dnech v kanceláři KCMT. 

Přeji vám všem požehnaný nový rok, ať vám 
přinese jen to dobré!

 
Karina Juráková,

ředitelka KCMT

Vstupujeme do nového roku...
Jeho vstup je provázen obavami. Zdá se nám, že se nemůžeme na 
nic spolehnout.
Boží slovo nás ujišťuje: „Bože, ve tvých rukou je všechen čas.“ Také 
Ježíš nám dává záruku své pomoci: „Já jsem s vámi až do završení 
tohoto světa.“ Nová situace světa nás žádá, abychom prohloubili 
svou víru a spolehli se, že Bůh má v rukou nás i situaci světa, a že 
všechno uspořádá k našemu dobru. Rok otevíráme slavností Matky 
Ježíšovy. Slavností té, která nad námi rozprostírá svůj mateřský plášť. Ona je naší matkou 
a stále se přimlouvá u svého Syna v náš prospěch. Vždyť osud a spása nás všech jí leží na 
srdci. Jako tolikrát v dějinách ochránila naši zemi od neštěstí, věříme, že i tento rok zaku-
síme její péči a radost, že je naší Matkou.

Slovo P. Řehoře Vojtěcha Marečka z knihy „Bohu nejprve buď slouženo“
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PŘED TŘICETI LETY
9.–10. LISTOPADU 1984

PROMLUVILA K VĚŘÍCÍM
V NAŠI ZEMI MATKA TEREZA

„Budu se
za vás modlit,
abyste rostli
v lásce...“
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V neděli 9. a v pondělí 10. listopadu jsme si při-
pomněli třicet let od okamžiku, kdy tehdej-

ší Československou socialistickou republiku navští-
vila bl. Matka Tereza. Během své návštěvy promlu-
vila 9. listopadu k věřícím shromážděným v kostele 
sv. Ignáce v Praze a o den později zavítala do Brna, 
kde byla opět přijata v někdejším jezuitském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Za její návštěvu jsme po-
děkovali při mších svatých. V Brně byla při ponděl-
ní mši svaté také odhalena pamětní deska připomí-
nající návštěvu bl. Matky Terezy v tamním kostele. 
Přinášíme podrobnější vylíčení jejího pobytu v Praze.

Na organizaci cesty Matky Terezy do ČSSR po-
čátkem listopadu 1984 se podílel biskup Pavol Hni-
lica. Její cestu měla krýt sedmidenní návštěva kar-
dinála Františka Tomáška. Nakonec Matka Tereza 
přicestovala na tři dny v doprovodu řádové sestry 
Mary Moniky Gomes. Obě byly ubytovány v Kněž-
ském domově na Ječné ulici č. 2 v Praze. Dne 
9. listopadu se Matka Tereza účastnila mše svaté 
v 17.30 v kostele sv. Ignáce, kam ji doprovázel bis-
kup Matoušek. Mši slavil otec Jiří Skoblík a zúčast-
nilo se jí na 1 600 věřících.

Vyjádřila naději, že i u nás budou
podmínky pro misijní činnost

Ačkoli nebyla návštěva Matky Terezy nijak hláše-
na, kostel byl tak plný, že věřící stáli i na stupních 
bočních oltářů. Po skončení obřadu odešla Matka 
Tereza do Kněžského domova v Ječné ulici, kde se 
shromáždili věřící skandující: „Ať žije Matka Tere-
za!“ Věřící pak ještě měli možnost se s Matkou Te-
rezou pozdravit. Na závěr asi půlhodinového setkání 
je otec Skoblík pozval také na ranní mši dne 10. lis-
topadu v 6.15 hodin, na které bude opět příto mna 
i Matka Tereza. Mše se zúčastnilo zhruba šest set 
osob a Matka Tereza po ní odcestovala do Brna.

Byla to taková malá manifestace
P. Jiří Skoblík, který tehdy působil při koste-

le sv. Igná     ce, vzpomíná na návštěvu Matky Terezy: 
„K Ignáci ji poslal pan biskup Tomášek, protože to 
byl tehdy centrální kostel, báječně dostupný dopra-
vou: tramvají, autobusem, a tehdy ještě i trolejbu-
sem a už i metrem. Byla to ohromná akce. Režim 
v té době byl, řekněme, slabý, nebo sledoval něja-
kou jinou politiku – v 50. letech by to totiž bylo na-
prosto nemyslitelné – tak se při této akci na všechno 
přivíraly oči. Mlčeli ke všemu, co se tam tehdy dělo, 
i když to byla taková malá manifestace. Mše, na kte-
ré byla účastna, proběhla velice krátce, já jsem teh-
dy ani dlouze nekázal, protože mi bylo jasné, že lidé 
chtějí především slyšet ji a nikoli mě.“ ▲ ▲ ▲
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– Popis pobytu Matky Terezy v Brně naleznete na: (http://tisk.cirkev.cz/z-domova/pred-triceti-lety-navstivila-matka-tereza-brno/.
–  Promluvu, kterou bl. Matka Tereza pronesla při své návštěvě v Brně, si můžete poslechnout na (http://www.jesuit.cz/akce/Mat-

ka_Tereza_Brno_1984.mp3) anebo přečíst na(http://www.jesuit.cz/akce/Matka_Tereza_Brno_1984.pdf).
–  Fotografi e zachycuje promluvu Matky Terezy v brněnském kostele. Další archivní fotografi e z návštěvy Matky Terezy si může-

te prohlédnout zde: (http://www.jesuit.cz/galerie.php?id=182).
–  Fotografi e ze slavnostní mše sloužené 10. listopadu v brněnském kostele si můžete prohlédnout ve fotogalerii na(http://www.

jesuit.cz/galerie.php?id=183).
– Odhalení pamětní desky v Brně (http://www.campianus.eu/aktuality-2014.htm)

M A T K A  T E R E Z A  V  P R A Z E

„Mějme krásné, čisté, upřímné srdce, abychom mohli Pána 
Ježíše co nejvíce milovat. Písmo svaté nám říká, že nás Bůh 
tak miluje, že nám poslal svého Syna Pána Ježíše. A Ježíš 
podstoupil tuto cestu z nebe, stal se malým dítětem. Stal se 
jako vy, stal se jako já, aby nám přinesl tu krásnou zprávu, že 
Bůh je láska, že nás miluje. A že on chce, abychom se navzá-
jem milovali tak, jako On miluje každého z nás. A když se podíváme na kříž, poznáváme, jak nás 
Ježíš miloval. A když se podíváme ke svatostánku, vidíme, jak nás nyní miluje. A chce, abychom 
se my milovali tak, jak on miluje každého z nás.

Není důležité, kolik toho uděláme, ale kolik lásky vložíme do toho, co děláme. Není důležité, ko-
lik dáváme, ale kolik lásky dáme do toho, co dáváme. A tak vy, kteří žijete v tomto krásném Čes-
koslovensku, kteří jste byli vychováni ve víře, buďte živými příklady věčné Boží lásky. Mnoho synů 
a dcer této země zvěstuje tuto zvěst v mnoha zemích jako misionáři. Budu se za vás modlit, abys-
te rostli v této lásce více a více. A čím více porostete v této lásce, tím více porostete ve svatosti.

A jak se naučíme milovat? Kde tato láska začíná? Doma. A jak začíná? Společnou modlit-
bou. Protože rodina, kde se všichni společně modlí, drží pohromadě. A jestliže budete držet 
pohromadě, budete se milovat tak, jak nás Kristus miloval. A nejkrásnějším dárkem, který ro-
dina může dát, je dát Bohu svou dceru nebo syna. Jsme misionářky lásky. Máme sestry, bratry 
a kněze, kteří jsou misionáři lásky. A svůj život zasvěcujeme především tomu, abychom pěsto-
vali Boží lásku mezi nejchudšími. Lidé, kteří jsou ničí, kteří jsou zapomenuti, kteří nikoho nema-
jí, kteří nevědí, co je lidská láska. A pro tyto lidi chceme být Boží láskou a záchranou.

Náš život je velmi úzce spojen s Eucharistií. Protože Ježíš se stal chlebem, aby uspokojil 
zástup hladovějících po Něm. A On se stal chlebem těm nahým bez domova, a tam zase my 
můžeme uspokojovat jeho lásku. A aby bylo snadnější ho milovat, říká nám: „Cokoli jste 
jednomu z nejmenších učinili, mě jste učinili.“ „Jestliže někomu dáte sklenici vody pro mne, 
děláte to pro mne.“ A nyní znovu, kde vlastně prožíváte Boží přítomnost? Na prvním místě 
v domovech. Cokoli učiníte někomu v rodině, děláte pro Ježíše.

Jak úžasná je Boží láska k nám! Aby nám usnadnila navzájem se milovat tak, jak Bůh miluje 
nás. Budu se za vás modlit, abyste rostli v této lásce, jeden k druhému. A vy se také modlete 
za nás, abychom mohli růst v lásce k nejchudším z chudých. Prosím vás o modlitbu, aby naše 
sestry mohly jednou přijít i sem a přinášet lásku těm nejchudším. A v této radosti z lásky 
budeme růst ve svatosti, ke které nás Bůh stvořil. Bůh vám žehnej.“

Na základě archivních materiálů a svědectví pamětníků zpracoval Emanuel Vittek.
Redakčně upraveno a zkráceno. Fotky jsou z pražského setkání 1984

„Není důležité, kolik toho uděláme,
ale kolik lásky do toho vložíme...“

Slova, která pronesla Matka Tereza k věřícím
v kostele sv. Ignáce 9. listopadu 1984
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Vážení přátelé,
další rok je za námi. Když se za ním ohlédnu, tak 
jsme ho prožili ve velmi rychlém tempu. O naše 
služby je veliký zájem a naše Charita vykazuje stálý 
vyrovnaný nárůst pracovníků i klientů. Naše soci-
ální projekty mají o 3 a zdravotní sestry o 2 pracov-
níky víc než před dvanácti měsíci. Aktuálně se 34 
pracovníků stará o 144 klientů. Pokud se podaří, 
že se sejdeme v provozním zázemí všichni, tak 
doslova praská ve švech.

V roce 2013 jsme zavedli dvě nové služby: 
dovoz obědů a doprovod klientů k lékaři, nebo 
kamkoli potřebují. Obě služby jsou v současné 
době hojně využívány a obě naše auta jsou per-
manentně v pohybu. Často se stává, že nám 
jedno auto chybí a nemůžeme požadavky dal-
ších zájemců uspokojit. Někdy se složitě kombi-
nuje, jak a kde si auto předáme nebo se navzá-
jem vyzvedáváme a popovážíme. Snažíme se, aby 
auta byla optimálně využívána.

Našimi klienty jsou stále především senioři 
starší 80 let. Máme ale v péči i dvě děti, dva malé 
diabetiky a několik dospělých, kteří trpí chronic-
kým onemocněním nebo postižením. Z nemoc-
nic se nám do domácího prostředí dostávají kli-
enti s velmi vážnými zdravotními problémy, kteří 
mohou zůstávat doma jen díky vyspělé technice 
a domácí péči. I v minulém roce se nám opět 
podařilo několik klientů doprovodit až do konce.

V roce 2014 se nám také docela výrazně změ-
nili pracovníci. Někteří dlouholetí pracovníci ode-
šli do důchodu nebo ze zdravotních důvodů. Po 
několika měsících hledání se podařilo pracov-
níky najít, takže máme nové a ještě neopotřebo-
vané pracovní síly. Podařilo se nám sestavit velice 
dobrou partu lidí, která terénní práci dělá ráda. 
Taky máme radost, že se noví pracovníci schá-
zejí v našich kancelářích i mimo porady a další 
povinné akce. Provozní zázemí tak slouží jako 
místo pro setkání zaměstnanců, kde se napro-
sto neformálním způsobem sdílejí informace. 
Vždycky jsem si přála, aby zaměstnanci takto 

provozní zázemí využívali, a mám radost, že se 
to konečně daří.

První tři měsíce kalendářního roku jsou pro 
neziskový sektor každoročně náročné. Finanční 
prostředky získané z dotací a grantů v roce před-
chozím jsou vyčerpané a postupně se odevzdá-
vají vyúčtování. Zisk z prodeje služeb pokryje 
zhruba 60 % nákladů organizace.  Na začátku 
roku s napětím čekáme na vyhlášení výsledků 
prvních dotačních programů z Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Finanční prostředky sice dorazí 
až začátkem dubna, ale máme alespoň jistotu, že 
nějaké přijdou. Finanční deficit na počátku roku 
pokrýváme z finanční rezervy a darů, které se 
nastřádají během roku předchozího. V roce nás 
lehce postihly restituce. Z ústředí církve i Cha-
rity už zaznívá, že Charita prostředky z restitucí 
nedostane. Jenže dárci (obzvlášť ti mimo církev) 
se domnívají, že se momentálně topíme v peně-
zích a finanční prostředky nepotřebujeme. Takže 
nám příjmy z darů za předchozí rok opět výrazně 
poklesly.

Děkuji všem dárcům, kteří nás v roce podpo-
řili. Finanční situace je tradičně nejhorší v únoru 
a v březnu. Pokud byste chtěli a mohli přispět, 
posílejte své dary na účet 7450400257/0100, 
jako variabilní symbol použijte své datum naro-
zení ve tvaru DDMMRRRR. Se všemi dárci, kteří 
nám věnovali dar v roce 2014, potřebuji uzavřít 
darovací smlouvu. Budeme smlouvy postupně 
připravovat a budeme vás kontaktovat.

V naší Charitě se uvolní místo koordinátora 
zdravotních služeb. Hledáme zdravotní sestru, 
která by měla o uvedenou pracovní pozici zájem. 
Požadavky: způsobilost k výkonu zdravotnické 
profese bez odborného dohledu, vysokoškolské 
vzdělání, praxe v domácí péči nebo vedoucí pozici 
ve zdravotnictví výhodou. V případě zájmu zašlete 
svůj životopis na: kancelar@charitapraha4.cz

Boží požehnání, zdraví a radost
Vám i Vašim blízkým v novém roce 2015

za zaměstnance Farní Charity
přeje Eva Černá

zprávičky
 z Farní charity



10 Z P R A V O D A J  F A R N O S T I  C H O D O VR O Z H O V O R

■ Pane doktore, pracujete ve Fyzikálním ústa-
vu Akademie věd. Nejvíce se zabýváte astro-
částicovou fyzikou a významným projektem 
v tomto oboru je Observatoř Pierra Augera 
v Argentině. Mohl byste nám přiblížit, co má 
společného argentinská observatoř s Fyzikál-
ním ústavem?

Nejprve bych asi měl vysvětlit, co to vlastně je as-
tročásticová fyzika. Tento obor právě spojuje ten 
v úvodu zmíněný mikrosvět a makrosvět – na zem-
ském povrchu stavíme obrovské detektory, pasti na 
nejenergetičtější částice z vesmíru, které vznikají ve 
vesmírných dálavách, nejspíše poblíž černých vele-
děr v jádrech vzdálených galaxií.

Nejvýkonnější současná past na tyto rekordně 
energetické částice funguje v Argentině a byla na-
zvána podle francouzského fyzika Pierra Augera, 
jednoho z průkopníků oboru. Jde o nákladný ex-
periment, na kterém se podílejí vědci z celého svě-
ta. Fyzikální ústav se na projektu podílí od jeho po-
čátků, formálně jsme se přidali už v roce 1998, 

první části observatoře v Argentině začaly fungo-
vat už v roce 2001, observatoř byla zcela dokonče-
na v roce 2010. Celkem se na provozu observato-
ře podílí přes 500 vědců z více než 60 institucí ze 
17 zemí světa. Podíl českých fyziků je jistě nezane-
dbatelný, kromě Fyzikálního ústavu AV ČR pracu-
jí na projektu též vědci z pražského Matfyzu a olo-
moucké Univerzity Palackého, celkem je nás asi 25. 

■ Jaký je váš přínos ke vzniku této observato-
ře a jejímu fungování?

Já sám jsem se k projektu přidal v roce 2001, 
když jsem na Fyzikálním ústavu zahájil svoje doktor-
ské studium. Většina našich příspěvků se nedá přičí-
tat jednotlivci, ale spíše celému týmu. Čeští fyziko-
vé včetně mne se soustřeďují na řízení a optimalizaci 
provozu observatoře a na kalibraci detektorů. S tím 
souvisí i přesné zkoumání okamžitého stavu atmo-
sféry; za tímto účelem jsme na observatoři postavili 
malý robotický dalekohled nazvaný FRAM – můj po-
díl na realizaci tohoto zařízení byl asi nejvýraznější.

RNDr. Michael Prouza, Ph.D. se zabývá jak částicovou fyzikou, tak astronomií 
a astrofyzikou, zjednodušeně řečeno mikrosvětem a makrosvětem. Zeptali jsme 
se na několik málo témat z obsáhlé a nevyčerpatelné oblasti výzkumu vesmíru.

Vztah vědy a víry?
 Tyto oblasti se skvěle doplňují
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■ Byl jste na Observatoři Pierra Augera osob-
ně? Jednou čí vícekrát?

Pokud dobře počítám, byl jsem zatím v Argenti-
ně celkem 14krát. Poprvé v roce 2001, naposledy 
v roce 2010. Poslední dobou jsem svoje zahraniční 
cesty omezil, protože máme čtyři malé děti, což se 
s delším zahraničním cestováním moc dobře neslu-
čuje. Nejvíce času jsem v Argentině strávil v letech 
2004–2007, kdy jsme stavěli výše zmíněný robotický 
dalekohled FRAM a kdy jsem absolvoval řadu dvou-
týdenních směn při řízení provozu jedné ze součástí 
observatoře, takzvaných fluorescenčních teleskopů.

■ Dalo se tušit na začátku vašeho studia, kam 
a jakým směrem se možnosti bádání a pozná-
vání vesmíru posunou? Co vás z vědy zajíma-
lo nejdříve a čím vás oslovila astronomie a as-
trofyzika?

Tím, že se v současnosti zabývám astronomií 
a částicovou fyzikou, se mi vlastně splnil můj dětský 
sen. Pod dojmem četby několika populárních knížek 
(Milan Bauman – Záhady pro zítřek, Josip Kleczek – 
Vesmír kolem nás) asi během čtvrté třídy základní 
školy jsem se rozhodl stát astronomem. Bylo mi jas-
né, že musím napřed dobře zvládnout matematiku, 
tak jsem chodil do matematické třídy na pražském 
gymnáziu Christian a Dopplera, a pak už jsem si na 
Matfyzu vybral při studiu fyziky jako svojí specializa-
ci astronomii a astrofyziku. Čili to moje rozhodnu-
tí pro astronomii bylo dosti rané, dál jsem si za ním 
tvrdohlavě stál a naštěstí všechno klaplo podle mých 
představ. Díky tomu jsem mezi těmi šťastnými, které 
jejich práce mimořádně baví.

 
■ Kosmické záření je jedním z klíčových té-
mat vašeho vědeckého zájmu. Jak lidé vlastně 
toto záření objevili? Jaké procesy ve vesmíru 
vedou k jeho vzniku?

Nejenergetičtější částice, které k nám přilétají 
z ves   míru, tedy kosmické záření, byly objeveny už 
před více než 100 lety. Bylo to těsně po objevu radio-
aktivity, která rovněž produkuje vysoce energetické 
částice. Tehdy se předpokládálo, že když se dostane-
me dál od zdroje radioaktivity, tedy od Země, tak by 
měl tok takových částic slábnout. Za pomoci šplhá-
ní na věže, například Eiffelovu, a následné měření za 
pomoci balónů, se ale ukázalo, že mnoho částic ne-
vzniká na Zemi, ale přilétá z vesmíru – bylo tak ob-
jeveno kosmické záření a založena částicová fyzika. 

V současnosti se domníváme, že nejenergetičtěj-
ší kosmické záření vzniká patrně v nejbouřlivějších 
místech ve vesmíru – poblíž černých veleděr v já-
drech galaxií.

■ Zažíváte úžas nad událostmi, které ve ves-
míru probíhají, nebo už je to pro vás rutinní 
každodenní práce?

Jakýkoli pobyt pod temnou oblohou posetou 
hvězdami je pro mne stále svátkem a při svojí práci 
stále zažívám úžas nejen nad pozoruhodnými jevy 
ve vesmíru, ale zejména nad tím, že jsme vůbec 
schopni jim porozumět.

■ Jaký je podle vás vztah vědy a víry?
V tomto ohledu se plně shoduji se svým školite-

lem Jiřím Grygarem, který vedl jak moji diplomovou, 
tak moji dizertační práci. Mám za to, že se tyto ob-
lasti vůbec nevylučují, ale naopak skvěle doplňují. 
Jak jsem zmínil, zkoumání vesmíru z vědeckého hle-
diska Vás vede k úžasu nad tím, jak mo udře je v něm 
vše zařízeno, jak obrovské množství jeho parametrů 
je precizně vyladěno tak, že umožňuje existenci inte-
ligentního života na Zemi. A víra pak pro soukromý 
život doplňuje a vysvětluje, proč by tomu tak mohlo 
být, proč to třeba není náhoda. Moje osobní odpo-
věď pak je, že jsem – zas podobně jako můj školitel 
Jiří Grygar – praktikujícím katolíkem.

Za rozhovor děkuje
Martina Jarošová

Jedna s observatoří Pierra Augera v Argentině

Zveme vás na setkání a povídání
s RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D.
na téma „Vznik a vývoj vesmíru,

skrytá látka a temná energie“
15. 1. 2015 v 19.00 hodin v klubovně KCMT 
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MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

■  Co já s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je vý-
rok Hospodinův; jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv 
o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. (Jr 29,11)

■  Být Božími přáteli znamená milovat s důvěrou 
a oddaností. To se týká nejen Boha, ale i našich bliž-
ních. Nemůžeme přece mít Krista bratrem a souse-
da nepřítelem, když i on je náš bratr. Miluj a bude 
v tobě přebývat Bůh! (Ludvík Černoch)

■  Když slyším Tvá přísná slova, Pane, že se nemám 
hněvat, vyznávám, že snadno podléhám hvěvivosti. 
Vidím, jak tím druzí trpí, nejbližší i vzdálení. Přemoz 
mě svou láskou, Pane, ať otevřu dokořán své srdce 
Tvému vlivu a neotročím hněvu. Dej mi, prosím, ješ-
tě dnes sílu a odvahu ke smíření. (Sešli světlo své)

■  Duchovní jednohubka Maxe Kašparů: Z pohle-
du kvality života je menší újmou přežívat bez víry 
v Boha, než v Boha věřit a žít, jako by nebyl.

■  V Evropě jsme my Češi přece už dávno doma! Za 
vlády Karla IV., krále českého, ale i římského císaře, 
byla Praha hlavním městem střední Evropy. Uměl-
ci putovali na pozvání vladařů a vytvářeli všude svá 
nádherná díla... Vždy jsme měli bližší vztahy s ev-
ropskými národy než s východními. (Jan Rybář)

■  Na koncertě někdy tleskáme a chceme, aby 
umělci něco přidali. Od televize se nemůžeme 
utrhnout, z hospody nebo ze setkání s přítelem 
se nám nechce, dobrého jídla si přidáváme, jen na 
mši hlídáme hodinky... Kdo řekne, přečteme si ješ-
tě něco ze slova Božího. (Václav Vacek)

■  Pokud se upneme k určitým představám 
o Bohu, pak budeme mít stále znovu podnět k rep-
tání. V zásadě tím Boha popíráme. Chtít Bohem 
disponovat, to je ateismus mnohem horší nežli ten, 
co sami kritizujeme... Kořenem křesťanské víry je 
poslušnost. (Karl Barth)

*Rád bych, aby moji vnukové mohli hrdě předvá-
dět přátelům ze zahraničí pražské architektonické 
počiny, jako já těm svým dnes ukazuji Müllerovu 
vilu, kostel Nejsvětějšího srdce Páně a Tančící dům.

(Miloš Rejchrt)

V lednu jsou noci ještě dlouhé a dny krátké, proto 
přicházíme s nabídkou knih, které vám mohou tyto 
chvíle zpestřit a obohatit.

ĎÁBEL NEMÁ MATKU / Nicky Cruz
„Tato kniha je vzkazem – ne, výkřikem – k církvi: Pro-
buďte se! Ďábel je v tomto světě, skutečný a činný, 
a my bychom udělali dobře, kdybychom porozu-
měli tomu, co činí, dřív než bude pozdě. Potřebu-
jeme získat znalosti o jeho moci a stejně tak potře-
bujeme získat znalosti o ještě větší moci, která je 
nám dostupná, moci činit dobro, máme-li v boji proti 
nadzemským duchům zla, který tu probíhá věrně 
sloužit Bohu. A obávám se, že pokud nezískáme tyto 
znalosti včas, může Ďábel ovládnout celý svět. Už 
teď se dostal daleko ažaž. V této knize po ctivě a do 
hloubky prozkoumáme ďáblovy taktiky a podíváme 
se, jak zlo působí….“ Ďábel je horší, než si myslíte, 
ale Bůh je mnohem, mnohem větší. Nicky Cruz se 
stal díky svým životním zkušenostem a pochopení 
pro osudy jiných legendou. Umí podávat náročná 
témata srozumitelně a důstojně.
Kniha vyšla v nakladatelství TRITON, cena 200,- Kč

ÚCHVATNÁ / John a Stasi Eldredge
O této knize napsala výstižně sestra Veronika 
z Komunity Blahoslavenství toto: „Krása je syno-
nymum vztahu, lásky, smyslu a podstaty bytí … 
Krása Bohem jinak vložená do ženy a jinak do 
muže, aby společně tlumočili krásu člověka stvo-
řeného k Božímu obrazu… V Bohu jsme úchvatní, 
jsme úchvatné … Věřím, že prostřednictvím této 
knížky Bůh už mnoha ženám (ale i mužům) pomohl 
nebo pomůže objevit a zdravit tuto krásu do nás 
vloženou, krásu, která je věčná…“.
Kniha vyšla v nakladatelství NÁVRAT, cena 220,- Kč

BERÁNEK / další příběhy k prvnímu
svatému přijímání – Jan Twardowski
Tato drobná knížečka s citem přibližuje dětem 
neviditelný svět víry a i lidské srdce s jeho dobrými 
a zlými sklony. Ukazuje dětem, jak mít rád druhého 
člověka a i jak se starat o svou duši a jak pracovat 
na vztahu s Pánem Ježíšem.

Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství,
cena 159,- Kč

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K
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Život v Chrámě

Včera večer byla má duše osvícena viděním: 
docela mladičké Marie, Marie nejvýš dvanác-

tileté. Její malý obličej už není zaoblený, jak je to 
obvyklé v dětství, ale už lze v jeho načrtnutém 
oválu uhodnout rysy ženy. Ani vlasy už nepadají 
rozpuštěné ve svých lehkých vlnách na šíji, ale 
jsou spleteny do dvou těžkých, světlounce zla-
tých copů – připadají jako by byly smíchány se 
stříbrem, tak jsou světlé – s ramen sestupujících 
až k bokům. Tvář je zamyšlenější, zralejší, byť je 
to dosud tvář dítěte, krásného a čistého dítěte. 
Je oděna celá v bílém. Šije v docela maličké míst-
nůstce, maličké a docela bílé. Otevřeným oknem 
je vidět velkolepou ústřední budovu Chrámu se 
všemi schodišti, malými nádvořími, portály a za 
zdmi hradeb město s ulicemi, domy, zahradami 
a docela vzadu vrchol Olivové hory.

Maria šije a polohlasně zpívá.
Nevím, zda je to posvátný zpěv:
V hloubi mého srdce jak v čirém zrcadle vody
objevuje se a třpytí hvězda.
Je ve mně stále od mého dětství
a sladce a s láskou mě vede.
Je to píseň v hloubi mého srdce,
ale odkud tam vůbec přichází?
Ó, člověče, ty o tom nic nevíš.
Přichází odtud, kde svatý přebývá.
Hledím na svou jasnou hvězdu
a nic jiného si nepřeji,
byť by to bylo sebesladší a sebedražší.
Pro mne je jen její něžný hlas,
jen ten je pro mne vším.
Ty jsi mě, Hvězdo, snesla s nebeských výšin
do jednoho mateřského klína.
Ty nyní žiješ ve mně, už nezastřena.
Vidím tě, slavný obraze Otcův.
Kdy mě poctíš, abych byla
pokornou služebnicí Spasitele?
Sešli s Nebes, sešli nám Mesiáše.
Přijmi, ó, Svatý Otče, oběť své Marie. „
Maria zmlkne, usměje se a povzdechne 

a pak poklekne k modlitbě. Její malá tvář je 
samo světlo. S pohledem pozvednutým k nád-
hernému blankytu krásného letního nebe jako 

by k sobě přitahovala 
všechno světlo a byla 
jím ozářena. Či lépe, 
jako by zevnitř nějaké 
skryté světlo vyza-
řovalo jas a zažíhalo 
nepatrně narůžovělý 
sníh její pleti a dále 
se šířilo na věci i na 
slunce, ozařující zem, 
a žehnalo jí a slibo-
valo samé dobro.

Po modlitbě pak Maria vstane, ale na její tváři 
setrvává jas extáze. V té chvíli vstupuje stará Anna 
Fanuelova. Zastaví se zaraženě či aspoň překva-
pena Mariiným vzezřením. Zavolá na ni: „Maria,“ 
a dívka se k ní s úsměvem obrátí, už jiná, ale stále 
tak krásná; pozdraví: „Anno, pokoj tobě.“

„Modlila ses? Ty nikdy nemáš dost modlitby?“
„Modlitba by mi stačila. Ale já mluvím 

s Bohem. Anno, nedovedeš si představit, jak 
blízko ho u se   be cítím. Víc než blízko: ve svém 
srdci. Nechť mi Bůh odpustí podobnou pýchu, 
ale já se nikdy necítím sama. Vidíš? Támhle v tom 
Domě ze zlata a sněhu za dvojitou Oponou se 
nalézá Nejsvětější. A nikdy žádné oko mimo oko 
veleknězovo nemůže spatřit Oltář smíření, na 
kterém spočívá Boží sláva. Ale já nepotřebuji při 
vší úctě své duše pohlížet na tento dvojitý vyší-
vaný Závěs, kterým hýbají zpěvy panen a levitů... 
Samozřejmě na něj pohlížím! Neobávej se, že 
bych na něj nehleděla s úctou jako dcera Izraele. 
Neobávej se, že mě zaslepuje pýcha a vede mě 
k myšlenkám, které ti právě sděluji.

Hledím na něj a není pokorného služebníka 
Božího lidu, který by hleděl na Dům svého Pána 
pokorněji než já, která jsem přesvědčena, že 
jsem ze všech nejbezvýznamnější. Ale co vidím? 
Závěs. Co si představuji za Závěsem? Svatostá-
nek. A co ve Svatostánku?

Zato když svůj pohled zaměřím do hloubi 
svého srdce, vidím Boha, jak září ve své slávě 
lásky a říká mi: „Miluji tě“ a já mu říkám: „Miluji 
tě“ a rozplývám se a obnovuji se při každém 
úderu svého srdce v tomto vzájemném políbení...

Marie Valtorta: Život Panny Marie
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28. 11. /  Výprava se zdobením věnce

Měly jsme sraz jako na obyčejnou schůzku. Při-
šla i Sardinka a Dominika, se Sardinkou jsme na-
cvičovaly divadlo, pak jsme pomohly Lucce připra-
vit pórkovou polévku, byla výborná, pak jsme šly 
dolů a zahrály si hru na Medvídka Pú. Potom jsme 
šly spát do hudebny. Příští den jsme měly k snída-
ni křupky a už byly hotové svíčky, které jsme ve-
čer dělaly. Pak jsme vyrazily: měly jsme za úkol, aby 
nám deset lidí namalovalo motýla pro elfy. Jedno-
ho z těch motýlů dokonce namalovala holčička, 
která nikdy motýla ještě nemalovala. Nějací lidé na 
nás byli však moc oškliví, když jsme je prosily, aby 
nám nakreslili motýla. Nakonec jsme šly do lesa, 
natrhaly jsme pruty a z nich udělaly kolečka. Pak 
jsme dorazily k dřevěnému altánku a tam jsme vě-
nečky obalily novinami a potom zelenými fáborky. 
Nakonec jsme tam daly jehličnaté větvičky a bylo 
skoro hotovo. Byla strašná zima a tak se Drápko-
vi udělalo blbě, našla si domeček mezi keříky. Pak 
jsme šly zpátky a v klubovně jsme ty věnečky ozdo-
bily, hrály si na vraha a potom jsme šly domů. Vý-
prava se nám líbila. Zapsala Tička

21. 11. 2014 / Akce ,,Moje cesta“

Sešly jsme se u kostela v 15.45. Jely jsme metrem 
a tramvají na Výstaviště Holešovice, kde jsme šly na 
výstavu Moje cesta. Tam jsme si vyzkoušely jízdu na 
vozíku. Taky jsme si vyzkoušely jít do autobusu po-
slepu. Mohly jsme si zahrát florbal na vozíku a stol-
ní tenis pro slepé, mohly jsme si zahrát i košíkovou 
pro vozíčkáře. A mohly jsme i vylézt na horolezec-
kou stěnu poslepu. Také jsme byly v bezbariérové 
koupelně, kuchyni a pokoji. Bylo to super.

Zapsala Múmie

Mikulášská nadílka v KCMT

Mikulášskou nadílku připravily společnými silami 
farnost, KSK Praha a Kulturní centrum Zahrada. Mi-
kulášská je totiž již po několik let propojena s celo-
městskou oslavou svátku svatého Mikuláše na Praze 
11. Mikuláš sestoupí s nebe po stráni kopečka za ko-
munitním centrem a osvětlen našimi osvětlovači se-
stupuje na prostor za centrem. Tam zklidní čerty, kte-
ří předvádějí fireshow, pozdraví přítomné a vydá se 
na jeviště uvnitř našeho sálu. Za Mikulášem se valí 
600 až 700 lidí. Aby se neumačkali, pohotově je or-
ganizuje naše pořádková služba ve věkovém rozpětí 
14 až 65 let. Pan farář na jevišti Mikuláše i návštěvní-
ky KCMT přivítá a Mikuláš návštěvníky pozve na jeviš-
tě k předání dárků. Děti postupně klouzačkou sjíždí 
do labyrintu cesty do nebe, kde řeší nejrůznější úkoly 
jako je lovení ryb, rozjímání v poustevně, telefonování 
do nebe. Nebeskou branou pak vchází na ozářené je-
viště, kde se osobně seznámí s Mikulášem a farní an-
dělé jim předají dárek od Mikuláše. Po rozdání dárků 
Mikuláš vyjde skrz věž Komunitního centra na parko-
viště, kde zahajuje průvod Jižním Městem. 

CO BYLO A CO BUDE?
co BYLO

Z kroniky
   Sněhové vločky
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Mikulášskou letos za farnost a KSK Praha pomoh-
lo připravit asi 50 osob. Vše klaplo, návštěvníci od-
cházeli spokojeni a dětem zářily oči. Všichni dobro-
volníci prožili krásný pocit z toho, že udělali něco 
hezkého pro ostatní lidi z Jižního Města. Pro příští 
sezonu je jasné, že Mikulášskou musíme udělat zno-
va, abychom nezklamali očekávání všech, kteří ji již 
přijali jako pěknou tradici. Co bude třeba zlepšit, je 
management celé akce, do které by mělo vstupovat 
více koordinace schopných a více dobře informova-
ných dobrovolníků, kteří by se již od konce září při-
pravovali na úkolování ostatních dobrovolníků, kteří 
přijdou pomáhat až v den nadílky, a kteří by pomá-
hali se zajišťováním obsahu dárkových balíčků, textů 
pro komunikaci s návštěvníky, doprovodného pro-
gramu a ideálně i s vařením guláše.

Sportovky se zimními sporty
Naše sportovky zahájily tréninky zimních sportů. 

Začali jsme bruslením. Od začátku prosince je před 
OC Arkády na Pankráci ledová plocha. Zázrakem 
jsme z našeho skladu sportovních potřeb vyhraba-
li potřebné množství bruslí pro kluky a zbyly i dám-
ské brusle pro skautky, které vyrazily bruslit v sobo-
tu. Na leden chystáme základní výuku sjezdového ly-
žování a jízdy na lyžařském vleku v Chotouni u Jílo-
vého u Prahy. Na konci ledna pak využijeme pololet-
ních prázdnin na celodenní lyžování v Krkonoších.

Jednodenní lyžování o pololetních
prázdninách, pátek 30. ledna
Děti nejdou do školy v pátek 30. ledna. Aby si za-
městnaní rodiče nemuseli brát dovolenou, nabízíme 
pro děti hodnotný program na zdravém vzduchu 
s kvalifikovanými instruktory lyžování. Pro omezený 
počet zájemců máme i lyže a lyžáky k zapůjčení. Vy-
zkoušet si je však bude nutné předem. Na pololetky 
je třeba se přihlásit předem u Jardy, nejlépe mailem.

Patnáctý ročník Bachových Pašijí
podle Jana – nácvik od 6. ledna
V lednu začneme již po patnácté se zkoušením 
dramatizace Bachových pašijí podle Jana. Potřebu-
jeme k tomu od ledna jak dětské herce, tak organi-
zátory a pedagogicky naladěné dobrovolníky, kos-
týmery, švadleny, scénické techniky, zpěváky a in-
strumentalisty.

Zkoušky na pašije od 6. 1. 2015 každé úterý
od 17.00 v KCMT, dramatická část
od 19.00 v KCMT, hudební část
Organizace pašijí: při poradách v KCMT každou 
středu od 19.30.                

Lyžařský a SNB výcvik o jarních prázdni-
nách v Peci pod Sněžkou 22. 2. až 1. 3.
Chata Vébrovky je již pro nás připravena. Novinkou 
by měl být dětský vlek přímo u chaty a nově dovy-
bavený skiareál Pec pod Sněžkou. Stále zbývá pár 
volných míst pro děti i dospělé. Přivítáme zájem-
ce o funkci sportovního instruktora. Hlaste se, 
prosím u Jardy Olšanského (kontakt uveden níže).

KONTAKTY NA VEDOUCÍ AKTIVIT:
Sport a kultura, Bachovy pašije
– Jarda Olšanský, tel.: 603 256 411
jarda.olsansky@kskpraha.org

Oddíl a tábor vlčat – Jarda Diki Šrámek
tel.: 605 974 863, jarda.diki@seznam.cz

Oddíl a tábor skautek – Lucie Skrčená
tel.: 721 770 421, l.skrcena@seznam.cz

Sportovky – Marek Stehlík, sportovky@post.cz 

Celoroční činnost
■ SPORTOVKY
čtvrtky od 17.00 / sraz u věže KCMT.
Během cyklu lyžařských tréninků je třeba se pře-
dem informovat o aktuálních změnách. U KCMT 
se sejdeme v 17.00 i ve čtvrtek 8. 1. po vánoč-
ních prázdninách, kdy upřesníme průběh cyklu ly-
žařských tréninků.
• Lyžování v Chotouni bude v pátky od 16.00, 
sraz u věže KCMT (je nutné nahlásit účast předem 
Jardovi). S sebou je třeba mít vhodné oblečení, ru-
kavice, přilbu, lyže, lyžáky, hole.
Děti do 140 cm platí 170,- Kč, ostatní platí 
200,- Kč. V ceně je doprava do Chotouně a zpět 
a jízdné na vlecích na 2 hodiny. 
■ Sněhová vločka, skautský oddíl děvčat
• pátky od 14.00 – mladší
• pátky od 15.45 – starší
Nové školačky jsou v oddíle vítány. Oddíl přivítá zá-
jemce o spolupráci ve vedení.
■ Oddíl Skauti sv. Jiří
• středy od 17.00 – nováčci jsou vítáni

co BUDE
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dobrovolníci, dobrovolnice, dobrovolníčata

D O B R O V O L N Í C I

START! Začínáme, je tu nový rok! Věřím, že má 
Pán pro nás připravené určitě roztodivné věci 
a zážitky. Nechejme se překvapit. 

Rádi bychom poděkovali těm, kteří pomáhají, 
kde se dá s tím, co je vidět a i s tím, co moc vidět 
není. Zvu proto všechny dobrovolníky v neděli 
18. ledna v 15.00 na neformální vánočně-novo-
roční setkání do KCMT. Účast na něm není 
povinná, je to takový malý dárek pro vás od nás. 

Samozřejmě nás i letos bude čekat nejen 
zábava, ale i práce „jako na kostele“. Aktuálně 
si můžete zapsat do diářů tyto termíny:
■ 6. února – FARNÍ PLES – je třeba nachystat 
sál, vyzdobit stoly, připravit tombolu, být v šatně, 
úklid a spoustu dalších věcí a činností. Pokud 
byste měli čas přispět svou pomocí, tak se hlaste 
u paní Marie Macounové na tel. 602 972 887. 
■ 12. února – VEČER, PRO TEBE, PRO MNE, 
PRO NÁS – netradiční večer pro manželské 
páry s večeří. Potřeba pomoci – připravit a nazdo-
bit stoly, nosit jídlo na stůl. Určitě bychom uvítali 
i od mládežníků pomoc s hlídáním dětí (doma), 
aby se mohli zúčastnit i rodiče s menšími dětmi. 

Zájemci o pomoc hlaste se u mne. Pokud budete 
mít zájem se jako pár tohoto večeru zúčastnit, 
tak si můžete vstupenku na tento večer zakou-
pit i u mne od půlky ledna. Cena bude upřesněna. 
■ 14. února – Masopustní veselice – hledáme 
ochotné lidičky, kteří by mohli vyrobit velkou masku 
do průvodu. Hledáme i pomocníky na organizaci 
a přípravu soutěží pro soutěžní týmy, porotce na 
vyhodnocování masek, přípravu a výzdobu sálu, 
hudbu na masopustní průvod, přípravu pohoštění. 
Bylo by dobré se ozvat mojí osobě do půlky ledna, 
abychom se mohli sejít, domluvit si podrobnosti 
a rozdělit si úkoly. 

Termíny dobrovolnických sobot se zatím vyví-
její, ale určitě budou v tomto prvním pololetí dvě. 
Čekat nás také NOC KOSTE LŮ, DNY VÍRY, DEN 
DĚTÍ, ….

Těším se, že společnými silami uděláme hodně 
práce pro Boží království a naše farní spole-
čenství.

Vlasta Hamalová
koordinátorka dobrovolníků

a programu

Milé dobrovolnické dušičky naší farnosti

Pozvání na kurzy pro maminky
   Rodinné centrum Praha pořádá od konce ledna v KCMT dva kurzy

pro maminky na rodičovské dovolené.

✔  Kurz „Spokojeně na mateřské“ provází maminky obdobím, kdy se maximálně věnují dětem 
a často jim nezbývá čas na sebe a na manžela. To vede k nesouladu a nespokojenosti všech.

   Dotkneme se otázek, které toto období často provázejí. (Kde brát energii, co potřebují děti, 
jak přijmout zásahy babiček do výchovy, společný čas s manželem…) Kurz bude vždy v úterý 
dopoledne a je i s hlídáním dětí.

✔  Kurz „Máma se vrací do zaměstnání“ je určen pro ty, které zvažují návrat do práce. První 
část se věnuje tomu, jak připravit svoji rodinu na tak závažnou změnu, v druhé se naučíme, jak 
napsat správně životopis, uspět u pohovoru, vyjednat si podmínky a práci si udržet. Kurz bude 
vždy ve středu dopoledne.

   Oba kurzy trvají osm týdnů a vedou je lektorky s psychoterapeutickým výcvikem a praxí v práci 
s rodinami, vdané ženy, maminky několika dětí.

Více informací a přihlášky na www.rodinnecentrum.cz nebo na tel: 602 972 887.
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M C  D O M E Č E K / Y M C A  P R A H A  –  L E D E N  2 0 1 5

■ 8. 1. /18.30–20.00 – Školní zralost. Seminář. Jak 
poznat, že je dítě připravené na vstup do školy a jaké 
dovednosti by mělo zvládnout? Jak můžeme dětem 
vstup do školy usnadnit a v jakých případech je vhod-
ný odklad školní docházky? Cena 100 Kč. Přihláš-
ky na e-mail mcdomecek@praha.ymca.cz, platba na 
místě. Přednášející: Mgr. Lucie Zavřelová, pedagog.
■ 13. 1. /10.00 – Úvod do Montessori pedagogi-
ky. Přednáška s besedou. Základní principy a pravi-
dla Montessori pedagogiky. Jak pracovat s pomůc-
kami a jak vytvořit stimulující prostředí pro své dítě.
Lektor: Mgr. Monika Fischlová.
■ 20. 1. /10.00 – Komunikace ve vztahu. Naučte 
se hovořit jazykem lásky vašeho partnera. Povídání, 
diskuse, sdílení. Podkladem je kniha „Pět jazyků lás-
ky“ G.Chapmana. Každé 3. úterý v měsíci.
■ 27. 1. /10.00 – Péče o dutinu ústní u dětí. Před-
náška s besedou. Jak pečovat o zoubky, jaké jsou pří-

činy vzniku zubního kazu, význam fl uo-
ridů, jaké sladkosti jsou k zubům šetrné 
aj. Přihlásit se můžete v provozní době v MC Dome-
ček, nejpozději do 20. ledna. Cena je 80,- Kč včetně 
vstupu do herny a malého dárku, platba při přihláše-
ní. Omezený počet účastníků. Přednášející: Martina 
Říhová, zubní laborant.
■ 30.1./15.30–17.30 – Babymasáž. Povídání o dět -
ské masáži a cvičení. Cena 350 Kč včetně olejíčků. 
Přihlášky a informace na e-mail: marikova.pavla@se-
znam.cz nebo na tel.: 724 033 060 (fi tMami). 
Otevřená Herna:  
•  vstup je 50 Kč za dospělou osobu, dopolední 

program v ceně.
• každý všední den 9.00–12.00
• v úterý rovněž 15.30–17.30
•  ve středy je herna pro děti od 0 do 18 měsíců
• v pátky je zlevněné vstupné pro prarodiče

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

■  Jsem 45letá žena na invalidním vozíku a hledám paní nebo studentku na pomoc v domácnosti a na pomoc 
při sebeobsluze, tzn. pomoc s toaletou, hygienou apod. Bydlím na Praze 4, blízko OC Chodov. Pomoc potřebuji 
spíše odpoledne nebo k večeru, po předchozí domluvě. Jsem schopna zaplatit 60,- Kč/hod. Mobil: 774 997 662.

■  Hledáme hodnou paní na občasné hlídání 5leté dcery (vždy podle domluvy). Vhodný přivýdělek k důchodu 
(70 Kč/hod). Věřící rodina. Tel.: 723 240 710, e-mail: salvap@post.cz

■  TĚSNĚNÍ OKEN. Provádím montáž silikonových těsnění do drážky. Dlouhá životnost. Úspora topení až 20 %. 
Tomáš Rus, tel. 765 910 301.

■  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, údržbu • Martin Štark, tel. 720 588 758, stark.m@seznam.cz

■  Základní škola Parentes v Dobřejovicích Vás srdečně zve na zápis dětí do 1. třídy, který proběhne 20. 1. 
2015 od  14.00 hod. Těsíme se na vás. Více na www.zsparentes.cz.

 1. 2. Štěpánka Sofie Priharová
 2. 2. Oliver Lukáš Ťupa
 9. 2. Magdaléna Murinová
 2. 3. Tomáš Jirásek
 22. 3. Amálie Furianová
 23. 3. Dorota Herzová
 19. 4. Pavel Augustin Banďouch
 20. 4. Michaela Horálková
 24. 4. Lilien Anna Čadilová
 27. 4. Ester Marie Křížová
 8. 6. Jakub Belošovič

Seznam pokřtěných v roce 2014  23. 7. Matyáš Papuča
 26. 7. Anna Marie Marta Hrabánková
 30. 8. Kateřina Gabriela Jana Marie Soukupová
 5. 9. Stella Jana Bumbová
 6. 9. Jan Marek Hanzlík
 20. 9. Vojtěch Václav Čížek
 21. 9. Apolena Terezie z Avily Skalická
 21. 9. Rozálie Klára Skalická
 21. 9. Magdaléna Trávníčková
 19. 10. Jaroslav Jiří Lenk
 25. 10. David Kristián Chelm
 9. 11. Štěpán Musil
 16. 11. Eliška Dvořáková
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Ž I V O T  F A R N O S T I  •  A K C E  •  S E T K Á N Í

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

■  12. 1. / pondělí / od 20 hod v KCMT – setkání společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na leden:
„Ježíš jí řekl: ´Dej mi napít.´“ (Jan 4,7) • Jana a Viktor Friedovi – tel. 731 625 949

■  Biblická hodina s P. Součkem – každé úterý od 18.45 na faře u sv. Františka z Assisi. 

■  Modlitební setkání maminek na mateřské dovolené se koná každou středu dopoledne od 9.30 do 
11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františka z Assisi. V lednu se sejdeme 7., 14., 21. a 28. (7. a 21. s účastí 
kněze; možnost sv. zpovědi a 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 v lednu opět pokračuje. Zveme každý pátek od 9 hod. 
na bohoslužbu slova se sv. přijímáním v kapli KCMT a poté na společné posezení ve foyer. Kontakt: Jana 
a Viktor Friedovi.

 4. 1. 18.00 JAKUB JAN RYBA Česká mše vánoční – koncertní provedení v sále KCMT.

 12. 1. 16.00  Přednáška klubu křesťanských seniorů „Svatá země“ – velvyslanec PhDr. Tomáš Láně, 
(klubovna KCMT).

 15. 1. 19.00  Zastavení u Matky Terezy: „Vznik a vývoj vesmíru, skrytá látka a temná energie“
RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (klubovna KCMT)

 6. 2. 20.00 FARNÍ PLES v KCMT

Prosinec – leden Výstava o prací organizace SIRIRI v Africe

Leden – únor  Výstava dětských prací na téma „Rodina mi dává kořeny i křídla“.

Farní ples nám dává příležitost se společně setkat jiným způsobem 
než obvykle. Není to jen příležitost si zatančit, ale především je to 
čas posedět a popovídat s přáteli, seznámit se se sousedy,
přiložit ruku ke společnému dílu.

Je to další malý krok k budování našeho farního společenství.

Pro ty, kdo netančí a chtěli by spolu posedět, budou stoly 
i v klidnějších místech KCMT.

Pokud nám můžete pomoci s organizací, prosím, ozvěte se
na tel. 602 972 887 nebo na e-mail macoun_praha4@quick.cz.

Lístky se budou prodávat od ledna v kanceláři, v obchůdku 
i v kostele sv. Františka.

Těšíme se na Vás! Za organizátory Marie+Pavel Macounovi

Pozvání na farní ples
Milí spolufarníci, přijměte pozvání na náš letošní ples,
který se bude konat 6. 2. 2015 od 20.00 v sále KCMT.



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:
Po–st 8.30–14.00, čt 16–17.30
Úřední hodiny kněze:
Středa 8.30–10.30, 16.00–17.30

FARNÍ KANCELÁŘ CHODOV
Na Sádce 1296/18
Tel: 272 934 261
E-mail: kancelar@kcmt.cz
Úřední hodiny kněze:
Pátek 16.00–17.30

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
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Příští uzávěrka bude 15. ledna 2015             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

 David Mrázek (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

Ú M Y S L Y  A P O Š T O L Á T U  M O D L I T B Y

  Kostel sv. Františka Kaple bl. Matky Terezy

 Pondělí  – – 

 Úterý 18.00 –

 Středa –  18.00 

 Čtvrtek –  18.00

 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

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

od 16.00 hod.
možnost svátosti smíření

bohoslužba slova
se sv. přijímáním

(V jiném termínu po předchozí dohodě)

1.  Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně 
usilovali o mír ve světě.

2.  Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu,
znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým. 

3. Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli. 


