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...Ó vpravdě blahodárná noc,

která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.

Prosíme tě tedy, Bože, ať tato svíce,

ke cti tvého jména posvěcená,

stále svítí neslábnoucím jasem,

aby rozehnala temnotu této noci...

(velikonoční chvalozpěv – exsultet)
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Dovolím si k Veliko-
nocům přepsat příběh 
alegorie na Velikonoce, 

který by nám mohl pomoci pocho-
pit hloubku Boží lásky k nám v Kris-
tu projevenou.

Pastor George Thomas, který v malém městeč-
ku v Nové Anglii vedl svůj sbor, přišel jednou v jed-
no velikonoční nedělní ráno do kostela a nesl re-
zavou, zkřivenou starou ptačí klec, kterou položil 
vedle kazatelny. Více lidí v údivu nadzdvihlo obo-
čí, když pastor začal mluvit. Říkal, jak se včera pro-
cházel po městě a uviděl naproti chlapce, který nesl 
tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chla-
dem a strachem. Zastavil ho a zeptal se: „Co to tam 
máš, synku?“ „Jen pár starých ptáků,“ odpověděl. 
„Co chceš s nimi dělat?“ zeptal se pastor. „Vzít je 
domů a hrát si s nimi, „ odpověděl. „Budu je dráž-
dit a vytrhávat jim peří, aby se porvali. Vsadím se, že 
se dobře pobavím.“ „Ale dřív nebo později jich bu-
deš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš po-
tom?“ „Ale, mám i pár koček,“ řekl malý chlapec. 
„Rády si na nich pochutnají, dám ty ptáky jim.“ Pas-
tor na moment ztichl. „Kolik chceš za ty ptáky, syn-
ku?“ „Coo??!!! Na co by vám byli, pane? Jsou to 
jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají – a vůbec ne-
jsou pěkní!“ „Kolik?“ znovu se zeptá pastor. Chla-
pec si ho přeměří, jako by byl blázen a říká: „10 do-
larů!“ Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. 
Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako blesk.

Pastor zvedl klec a nesl ji na konec aleje, kde 
byl strom a malý trávník. Položil ji na zem, otevřel 
dvířka a klapáním na mřížku klece přesvědčil ptáč-
ky, aby vyletěli. Pustil je na svobodu. To vysvětlilo 
přítomnost klece na kazatelně. Potom pastor začal 
vyprávět tento příběh:

Jednoho dne mluvil Ježíš s Ďáblem. Satan se prá-
vě vrátil z Rajské zahrady a škodolibě se vychlou-
bal: „Tak, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. 
Nastavil jsem past, starou návnadu, věděl jsem, že 
neodolají. Mám je všechny!“ „Co s nimi budeš 
dělat?“ zeptal se Ježíš. Satan odpověděl: „Chaa, 
budu si s nimi hrát! Budu je učit, jak se ženit a roz-
vádět, jak se mají nenávidět a škodit si, naučím je 
pít, kouřit a proklínat. Naučím je, jak vynalézt puš-

ky a bomby a navzájem se zabíjet. 
Už se těším na tu zábavu!“ „A co 
uděláš potom?“ zeptal se Ježíš.“ 
„Zabiju je!“ hrdě se vypnul Satan. 
„Kolik za ně chceš?“ zeptal se Je-
žíš. „Snad bys ty lidi nechtěl?! Není 
v nich ani špetka dobra. Když si je 
vezmeš, budou tě jen nenávidět. Po-
plivají tě, budou tě proklínat a zabi-
jí tě! Určitě je nechceš!“ „Co za ně 

chceš?“ zeptal se znovu. Satan se podíval na Ježí-
še a zakřenil se: „Každou Tvou slzu a všechnu Tvou 
krev!“ Ježíš řekl: „Máš to mít!“ a zaplatil. Pastor 
zvedl klec, otevřel dveře a odešel od kazatelny.

Je to zvláštní příběh. Samozřejmě, že Bůh Ďáblovi 
nic nedluží. Ale tvoje i moje cena, kterou za nás Bůh 
zaplatil, je úplně stejná. Život Kristův je naše cena. 
Je to dokonce cena i těch, kdo jsou okolo, kdo bydlí 
na stejném patře, kdo bydlí naproti přes park. Je to 
cena za každého, koho potkáš v metru. A oni svojí 
cenu neznají a vyjadřují ji oblečením, společenskou 
prestiží, penězi, automobily… P. Michael

n a  s l O V í č k O . . .ž i V O t  f a r n O s t i

SloVo ReDAKCe

Ježíši, jsi to Ty, kdo ke mě dnes přichází a je 
živý? Jsi to Ty, kdo šel cestou, na které byl mu-
čen, bičován, po které vláčel těžký kříž, pa-
dal pod ním a zase těžce se zvedal? Jsi to Ty, 
kdo byl na něj přibit, umíral a přitom říkal slo-
va o odpuštění? Jsi to Ty, jehož mrtvé tělo ulo-
žili do hrobu? Jsi to Ty, kdo říkal Marii v zahra-
dě třetí den po své smrti: „Neboj se.“ ? Jsi to Ty, 
který i mě tady a teď říká stejná slova: „Neboj 
se.“? Opravdu jsi to Ty? Mohu se Ti plně dát 
a plně důvěřovat Tvé dobrotě? Vytrpěl jsi to vše 
i kvůli mě a pro mě? Proto, abych Tě mohla vi-
dět a mluvit s Tebou, slyšet Tvůj hlas, dotýkat se 
Tě? Jsi to Ty, kdo chce, abych se s Ním setkávala 
každý den? Jsi to Ty, kdo nabízíš pokoj a radost, 
která jen tak nemizí? Jsi to Ty, kdo mě učí mi-
lovat i ty, kteří mě kritizují? Jsi to Ty, kdo chce, 
abych měla v srdci touhu po Tvém Otci – pra-
vém a jediném Bohu? Jsi to Ty, kdo mě zná nej-
lépe, ví,čemu všemu jsem schopna podlehnout 
a přesto za mnou stojí a nezříká se mě? Ano, 
vím, jsi to Ty! Díky, Ježíši!  Katka

10. 3.
„Moravské pašije“

Teátr Víti Marčíka

13. 3.
Křížová cesta
na Petříně

8. 3.
Vystoupení

tanečního kroužku

paní Simonové

Klec
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Milí přátelé,
pokud se ohlédnu za minulým měsícem, těší nás 
hojná účast na divadelním představení Moravské 
pašije, přestože ho pan Vítek Marčík v KCMT za-
hrál již podruhé. Dopoledne toto představení vidě-
ly také 4 třídy dětí z blízké základní školy. 

Díky Bohu se podařilo již definitivně vyřešit mno-
haleté zatékání do suterénní klubovny a minulý 
měsíc jsme tak mohli uskutečnit dlouho plánovaný 
přesun klubovny skautského oddílu Sněhová vloč-
ka a Křesťanského sportovního oddílu VoSA do 
jiné, mnohem větší místnosti. Snad vás všechny po-
těší zpráva, že v uvolněném prostoru hned napro-
ti Velké klubovny již brzy vznikne farní knihovna.

Děkujeme vám za vaše dary na úpravu venkov-
ního prostoru a zeleně kolem našich kostelů; z vý-
těžku z prodeje výrobků z levandule, vypěstované 
na střeše KCMT, jsme koupili dvě lavičky a stojan na 
kola. Pokud nám lavičky nebudou ničit vandalové, 
mohlo by jich být v budoucnu před KCMT ještě více. 
Doufám, že v době, kdy čtete tyto řádky, už budou 
lavičky na svém místě, budete na nich moci spoči-
nout a užít si paprsky prvního jarního sluníčka.

Vyšli jsme vstříc požadavku Městské části a do-
časně umožnili prodejcům při farmářských trzích 
konaných každé pondělí a středu před KCMT par-
kovat na části venkovního parkoviště před budo-
vou. Vinou technicko – administrativních problé-
mů nemohou farmáři prozatím vjíždět auty přímo 
na prodejní plochu (která je celá ve správě města) 
tak, jak tomu bylo v minulých letech. Než se situ-
ace vyřeší, mohou naše parkoviště farmáři využí-
vat v předem dohodnutých hodinách a v době, kdy 
není v KCMT pravidelný provoz. Neměli byste tedy 

mít problém se zaparkováním auta před středeční 
mší sv. (připomínám nutnost mít kartičku k parko-
vání vydanou KCMT).

Přeji vám požehnanou dobu velikonoční a tě-
šíme se na setkání s vámi na některém z farních 
programů tohoto měsíce. Nabídneme vám veliko-
noční koncert souboru Musica pro sancta Ceci-
lia, další nedělní taneční odpoledne, vernisáž vý-
stavy fotografií a také již tradiční burzu oblečení. 
Ze vzdělávacích programů si nenechte ujít Zasta-
vení u Matky Terezy věnované osobnosti polského 
kněze, blahoslaveného J. Popieluszka, umučené-
ho komunistickou tajnou bezpečností, nebo před-
nášku prof. luboše Kropáčka o křesťansko-mus-
limských vztazích. Za návštěvu bude také určitě 
stát prezentace knihy reálných příběhů z domá-
cí péče “Sestřičky na cestách“, autorky paní evy 
Černé, ředitelky naší Farní charity.

Karina Juráková
 ředitelka KCMT

Zprávy
z KCMT

Duben 1973 / Matka Tereza je v londýně 
vyznamenána Templetonovou cenou za 
pokrok v oblasti náboženství.

Bůh miluje každého člověka. Bůh miluje
  každého ztraceného syna, ztracenou 

dceru. Jonáš říká, že Bůh se obrací, když 
vidí pokání v Ninive, které bylo neschopné 
obrácení. Bůh je ve skutečnosti pořád obrá-
cený k člověku. Čeká jen, až my se obrátíme 
k Němu, aby nám ukázal, že jeho tvář je od 
věků zaměřena k nám.

„I kdyby mě otec s matkou opustili, Hospodin se 
mě ujme.“ (Žl 27,10) „I když žena může zapome-
nout na své nemluvně, Pán nemůže zapomenout 
na člověka…“ (Iz 49,15) Ježíš nám to svým živo-
tem ukazuje, on přišel zachránit každého člověka. 
Ježíš šel dokonce tak daleko, že stoluje se všemi 
lidmi, ať jsou to celníci nebo hříšníci. Ježíš chce sto-
lovat i s námi v dnešní době. Možná, že jsi vzdálen 
od Boha, že všechno není v tvém životě v pořádku. 

Když máš sílu říci: chci se vrátit domů, určitě 
najdeš otevřené dveře. Bůh ti vyjde v ústrety, pro-
tože tě neustále čeká. Bůh tě stále čeká, objímá, 
líbá a strojí ti hostinu. Takový je Bůh, taková je něha 
našeho nebeského otce. A vrcholem toho všeho je 
Ježíšova cesta na Kalvárii. 

V Ježíšovi, v tom spravedlivém, který umírá 
s nespravedlivými, se Boží láska stává pro nás viditel-
nou, člověk konečně vidí, kdo je Bůh. A my víme, že 
Ježíš vstal z mrtvých, dal nám naději, že to samé čeká 
i nás. Proto „nejsme jako ostatní, kdo nemají naději“ 
(1 Sol 4,13) po smrti. „Máme-li naději v Krista jen 
v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí.“ 
(1 Kor 15,19) „Není-li však žádné vzkříšení mrtvých, 
nevstal ani Kristus! A jestliže Kristus nevstal, marné 
je naše kázání, marná je vaše víra.“ (1 Kor 15,13)

S naším vzkříšením stojí nebo padá vzkříšení 
Kristovo a smysl celé křesťanské víry vůbec. Víra 
je zakoušení vzkříšeného Krista. I když víme, kolik 
soužení potkává všechny lidi, náš život je osvícen 
velikonoční radostí; v setkání s oslaveným Pánem 
nacházíme sílu k putování až tam, kde už on na 
nás čeká. Naše vzkříšení bude tělesné tak jako 
to jeho. To ale není nějaké znovuoživení mrtvoly, 
pouhý návrat do bývalého života. Je to nové stvo-
ření, přechod z jednoho života do jiného. Naše tělo 
bude oživeno samým Duchem Božím a bude mít 
účast na jeho životě. Ano, do země se klade tělo, 
které podléhá zkáze, vstane však tělo, které budí 
úctu. Do země se klade tělo slabé, vstane silné. Do 

země se klade tělo živočišné, vstane tělo zduchov-
nělé). Tento nový život, přesahující všechno lidské 
poznání, spočívá v životě s Ježíšem, Synem spo-
jeným s otcem v jedné lásce: „Budeme s Pánem 
navždy.“ (1 Sol 4,17).

Budeme s tím, který přišel, aby byl s námi i na 
kříži, a tak mohl říct: „Dnes budeš se mnou v ráji.“ 
(lk 23,42-43). „Já jsem vzkříšení a život.“ (Jan 

11,25). „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval 
vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni 
poznají, že jste moji učedníci.“ (Jan, 13,34-35).

 
Radujme se, Ježíš vstal z mrtvých. A tuto radost 

předávejme dál i ostatním lidem kolem sebe.

Váš jáhen Pavel Urban... podle toho poznají, 
že jste moji učedníci

„Mnoho lidí na světě
zoufale touží
po kousku chleba;
ale mnohem více 
je těch, kdo zoufale
touží po malém
kousku lásky.“
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n  Můžeš nám, Petro, prosím něco říct o Ivě 
Zímové a o Paikaru Abrahamovi?
Iva Zímová je moje dlouholetá kamarádka, 

Čechokanaďanka, která nejen, že vystudovala 
v Kanadě fotografii, ale celý život se zachytáváním 
lidí v někdy dramatických životních situacích živí. 
Procestovaly jsme spolu kus světa – Rusko, Kavkaz, 
ale i oblasti, kde se děly hodně divoké věci. Žily jsme 
v Afghánistánu, v Čečensku. ona fotila, já psala. 
Dodnes se spolu vydáváme na výpravy za lidskými 
osudy. Nedávno jsme projely se skupinou uprchlíků 
cestu z tureckého Istanbulu do Bělehradu a dou-
fáme, že pár rodin, se kterými jsme navázaly vztah, 
budeme moci sledovat po dobu třeba pěti let. 
Paikar Abraham je můj manžel, Afghánec, který pro-
žil to, o čem my čteme v knihách. Válku, zbytečnou 
smrt matky, byl v armádě, byl vězněn, nemá žádné 
akademické vzdělání, a když jsme se poznali, nemlu-
vil ani anglicky, natož česky. Nikdy v životě neviděl 
počítač. o fotoaparátu jen něco zaslechl. Dnes tlu-
močí z angličtiny i češtiny do jazyků darí i paštů, 

natočil několik filmů pro Českou televizi a počíta-
čem vládne lépe než já. V současnosti pracuje jako 
taxikář v londýně, protože v Čechách nenašel práci, 
která by mu umožnila uživit svou rodinu v Afghá-
nistánu – tatínka a sestru-vdovu s dětmi. Má cit pro 
fotografii, aniž by ji studoval, tuší správnou kompo-
zici a má velký postřeh i smysl pro detail.

n  Jaké jsou jejich fotografie, co je
na nich zajímavé? 
Iva dokáže fotit lidi, kteří prožili nějaké velké 

drama, neštěstí či kataklyzma, situaci velmi velmi 
intimní. Necvaká člověku před obličejem s foto-
aparátem, ale prožije s ním jeho bolest a pak čeká 
na vhodnou chvíli, kdy zmáčkne spoušť. Iva je mistr 
zobrazení atmosféry a pocitů. Na jejich fotkách je 
málo krve, málo násilí, ale hodně emocí.
Paikar je přímočařejší, ale s velkým smyslem pro 
detail i estetiku pohledu. Dokáže vyfotit život ve své 
zemi tak, jako žádný cizinec. on fotografii stejně 
jako Iva cítí a vidí věci, které řada lidí nevidí.

n  Bude Iva s Paikarem v neděli 24. dubna 
2016 od 15.00 hodin na slavnostní 
vernisáži v KCMT?
Ani Iva ani Paikar asi na vernisáži přítomni nebu-

dou. Ne, že by se nechtěli s námi setkat a popoví-
dat si, ale Iva je s uprchlíky někde na jejich balkán-
ské cestě. Paikar je v londýně, kde, navzdory názo-
rům, že lidé z Afghánistánu a dalších zemí přichá-
zejí pouze za blahobytem a sociálními dávkami, dře 
jako kůň a pracuje 14 hodin denně. Protože většinu 
výdělku posílá do Kábulu, žije velice skromně a do 
Čech lítá jen málokdy.

n  Co můžeme na vernisáži očekávat?
Vernisáž by měla být přátelským setkáním lidí, 

kteří spíš než odsuzovat chtějí vědět, pátrat a pře-
mýšlet o věcech, které jsou pro nás velkou nezná-
mou. Třeba i o uprchlících, kterých se bude týkat 
část vystavených fotografií. Připravíme i nějaké 
netradiční pohoštění, budeme k dispozici, připra-
veny informovat o všem, co naše občanské sdružení 
Berkat dělá. V neposlední řadě se prostě sejdeme, 
protože v dnešní uspěchané době je takové setkání 
vzácností.

n  Můžeš nám říct něco bližšího o Berkatu 
a komu pomáhá? 
Berkat je občanské sdružení, které založilo 

několik mých přítelkyň v době, kdy jsem praco-
vala v čečenské válce. Koncem 90. let minulého 
století na severním Kavkaze zuřil konflikt, jehož 
oběťmi se staly desetitisíce lidí. Založila jsem tam 
dětský útulek a přítelkyně v Praze v čele s Janou 
Hradilkovou začaly pro tenhle náš společný dům 
shánět peníze. Samy děti, které byly rozličných 

národností, se chtěly jmenovat Berkat – což čečen-
sky znamená štěstí, nebo milosrdenství.

Chvíli byl Berkat poměrně velkou organizací 
s několika projekty, ale já jsem vždycky chtěla zůstat 
u dobrovolnictví. Pro mne je přijatelnější malá sku-
pinka opravdu zapálených lidí, než větší počet stu-
dených profesionálů. Dnes je Berkat ojedinělé spo-
lečenství několika žen, které dokáží zabrat ve chvíli, 
kdy to je potřeba. Kdy se stane nějaký velký průšvih, 
který velké organizace nedokáží řešit. Jako příklad 
uvedu námi zachráněnou pornoherečku Anastá-
zii Hagen z Ukrajiny, která je velmi nejednoznačná, 
problematická a netypická. Tedy, případ přesně 
pro nás. Stejně tak vypadá náš projekt transplan-
tace očních rohovek afghánským slepým. Nedělá 
to nikdo na světě. U nás to má na starosti Jarmila 
Mullerová, která prakticky sama dokáže celý pro-
ces od odběru rohovky z českého mrtvého dárce 
až po operaci v Kábulu organizovat a kontrolovat. 
Je to úžasný projekt, který začal jako pouhé vzepětí 
lidské emoce. Naše kamarádka Marta Nollová se 
prostě rozhodla pomoci jednomu slepému afghán-
skému chlapci a nakonec to dopadlo tak, že jako 
jediné na světě provádíme v Afghánistánu trans-
plantace. Berkat je prostě radost z mála. Zázraky na 
počkání. Žádné velké peníze, žádné velké projekty, 
ale konkrétní lidé a snaha dělat drobné věci, které 
mají smysl třeba jen pro jednoho člověka. Neza-
chraňujeme svět, ale jednoho člověka.

Berkat pomáhá těm, kteří nenajdou pomoc jinde. 
Většinou cizincům, kteří se ocitli shodou okol-
ností v České republice a dostali se zde do fatál-
ních potíží. Afgháncům, kteří nemají šanci získat 
podporu od nikoho jiného než od nás. Především 
tedy lidem postiženým rohovkovou slepotou. 

„ Berkat“ je prostě
radost z mála
RoZHoVoR S NoVINáŘKoU 

PeTRoU PRoCHáZKoVoU o VýSTAVě 

FoToGRAFIí V KoMUNITNíM 

CeNTRU MATKy TeReZy

Z mé cesty na severní
Kavkaz – Čečensko

2014

S poradcem prezidenta Kadyrova – Čečensko 2014
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Čečenským dětem i dětem českých krajanů žijícím 
na Ukrajině. Každému, komu jsme schopni pomoci. 
A to zase není tak příliš velký počet lidí.

n  Prošla jsi kus cesty s uprchlíky přes Turecko
do Evropy. Ovlivnilo putování tvůj pohled 
na uprchlíky? 
Putování s uprchlíky jen potvrdilo moje očeká-

vání. Jsou to lidé jako my. Dobří, špatní, čestní, pod-
vodníci, inteligentní i hlupáci. Ale jsou v nouzi, jsou 
ve srabu a je třeba jim pomoci. Teprve pak řešit, 
co dál. Hlavním poznatkem z té cesty byla úděsná 
únava. Skoro nespíte, málo jíte, je vám zima, jste ve 
stresu. Pak děláte věci, které byste třeba jinak neu-
dělali. Bylo to opravdu fyzicky i psychicky hodně 
náročné, a to z naší strany vlastně šlo jen o hru. oni 
to měli doopravdy.

n  Čím se v současné době nejvíce zabýváš?
Nejvíce se zabývám prací pro lidové noviny, 

svou rodinou, hlavně devítiletým synem Zafárkem 
a Berkatem. Jezdím také na besedy a přednášky po 
celé ČR.

n  Jak můžeme pomoci?
Pomoc může mít různou formu, od finančního 

příspěvku až po osobní angažmá. Nápad je taky 
skvělá pomoc. I když u nás v Berkatu platí, že když 

někdo přijde s nějakým nápadem na projekt, musí 
si ho také umět sám zrealizovat. Nejsme továrna 
na realizaci snů. Jsme skupina lidí, kteří se pouš-
tějí často do předem prohraných bitev, a přesto 
celkem často vítězí. Ale každý je zodpovědný jen 
sám za sebe. Nemáme hierarchii, nadřízené a pod-
řízené, spoléháme se na osobní zodpovědnost 
každé z nás. Takže kdyby někdo měl skvělý 
projekt a potřeboval dobrou partu, a ochran-
nou ruku, tak jsme tady. každý má pomá-
hat, jak umí. Nic se nedá přepočítávat na koruny. 
Myslím, že ale nejvíc příležitostí k realizaci svých 
tužeb pomoci bližnímu bude, až k nám konečně 
nějací uprchlíci dorazí. Což ale vzhledem k odporu 
našich nejvyšších politiků a státníků může nějaký 
ten pátek trvat. 

Děkuji za rozhovor
Pavel Tvrdý

POZVÁNKA • Milí přátelé, zveme vás spolu 
s novinářkou Petrou Procházkovou dne 24. 4. 
2016 od 15.00 hodin na slavnostní verni-
sáž výstavy fotografií Ivy Zímové a Paikara 
Abrahama do Komunitního centra Matky 
Terezy. Součástí bude beseda s novinářkou 
Petrou Procházkovou spojená se setkáním se 
sdružením Berkat. Těšíme se na viděnou.

Petr Chanel se narodil 12. července roku 1803 
v Cuetu poblíž Belley (Francie) v rolnic  ké rodině. 

V sedmi letech dělal pasáčka. Jednou si ho všiml 
místní farář a poznal v něm něco neobvyklého. 
Přesvědčil jeho rodiče, aby jej dali na studie a přihlásil 
ho do malé školy, která byla právě založena. Petr pak 
pokračoval v semináři. Tam o něm řekli: „Měl zlaté 
srdce s prostou vírou dítěte a vedl život anděla.“

Byl vzorným studentem. Po svém vysvěcení r. 1827 
dostal přidělenu farnost Crozet, která měla velmi 
špatnou pověst. Petr často docházel za nemocnými 
a svým jednáním si získal důvěru farníků. Za tři roky, 
co zde působil, se farnost úplně duchovně obrodila.

Petr však toužil stát se misionářem. Roku 1831 
vstoupil do misijní společnosti Panny Marie (k maris-
tům), která byla založena roku 1822 v lyonu. Než 
se s nimi mohl vydat na misie, musel ještě 5 let učit 
v semináři v Belley a čekat, než dostanou maristé 

papežský souhlas. Roku 1836 konečně odjel hlásat 
evangelium do Tichomoří na Nové Hebridy blízko 
Nového Zélandu. Na ostrovech Tahiti a Tonga už 
působili metodisti a tak se Petr ještě s jedním laic-
kým bratrem a Angličanem Thomasem Boogem 
usídlil na ostrově Futuna, kde místní náčelník Niuliki 
teprve před krátkým časem zakázal kanibalismus. 
Zde ještě o křesťanství nikdo neslyšel. Domorodci 
misionáře zpočátku jen trpěli, ale Petr se svými spo-
lečníky často navštěvovali jejich nemocné, naučili se 
jejich jazyku, věnovali se dětem a tím si získali důvěru 
místních obyvatel. Ti začali Petrovi říkat „ten muž 
s nejlepším srdcem“. 

Náčelník začal žárlit a obával se o svou moc, stal 
se nepřátelským a podezřívavým. Vypadalo to bez-
nadějně. Pokřtít se nechalo jen několik osob, jinak se 
všichni báli. Petr byl z toho velmi zklamaný. Po třech 
letech se obrátil náčelníkův syn s přáteli a požádali 
o křest. Náčelník se rozzuřil a poslal skupinu domo-
rodců, aby misionáře zabili. 28. dubna 1841 vtrhli 
domorodci do chaty otce Petra Chanela, zrovna když 
byli jeho společníci pryč. Ubili ho k smrti a jeho tělo 
rozsekali sekyrkami.

Petr Chanel byl prvním mučedníkem v oceánii. 
Jeho násilná smrt vydala svědectví o pravdivosti 
výroku, že „krev mučedníků je semenem křesťanů“, 
protože způsobila obrácení obyvatel ostrova a za 
dva roky byl celý ostrov katolický. Tak se splnil sen, 
který měl Petr již jako chlapec.

Sv. Petr Chanel
M U Č e D N í K  /  PAT R o N  o C e á N I e

Čečensko 2014 – uprostřed stojí kamarád Zaindi Muzajev, ktery mi pomohl se svou ženou Rózou
vybudovat dětský domov v Grozném v roce 1999
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Foto: Anička Procházková

VELIKONOcE

2016

Mytí nohou

Křížová cesta

Pašije

U Božího hrobu

Označení paškálu

 „Pomlázka“

„Světlo Kristovo“

Křest

Novokřtěnci

Žehnání pokrmů

Obnova křtu

Zelený čtvrtek

velký pátek bílá sobota boží hod velikonoční

velikonoční pondělí
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pod odborným vedením pana (skutečného) dok-
tora MUDr. Honzy Kněnického. A jako ve správ-
ném špitále nechyběla ani pravidelná vizita, přes 
kterou neprošla sebemenší odchylka od požadova-
ného pořádku.

Ke konci všichni změřili své síly na závodech, ze 
kterých si ti nejzdatnější lyžaři z každé výkonnostní 
kategorie odnesli zmíněné medaile. S horami jsme 
se rozloučili závěrečnou exhibicí, synchronizova-
nými triky a samozřejmě pořádnou koulovačkou. 
Ach, už aby byl zase další lyžák.

Vašich 65 sněhomilců

k ř e s ť a n s k ý  s p O r t O V n í  k l u b k ř e s ť a n s k ý  s p O r t O V n í  k l u b

co BYLO

Jarní prázdniny

letos jsme jely na jarní prázdniny do Krkonoš 
do Rokytnice nad Jizerou. Bydlely jsme na místní 
faře.  Byly jsme tam světlušky a skautky. Venku 
kolem sněhu moc nebylo, ale na sjezdovkách 
a běžkařských tratích sníh byl, tak jsme strávily 
několik dní lyžováním na sjezdovce a byly jsme 
na několika běžkových výletech. Vyzkoušely jsme 
si také noční bobování. Mimo jiné jsme pekly 
chodské koláče, vyráběly jsme sněžnice, pletly 
náramky, cestovaly po Aljašce, hrály jsme různé 
hry a celé jsme si to moc užily. Už se moc těšíme 
na příští hory. Bylo to super.

Z kroniky
  Sněhové vločky

co Bude

CO BYLO a CO Bude?

KONTAKTy NA VEDOUCí AKTIVIT

n  Sněhová vločka, oddíl a tábor skautek
www.snehovavlocka.blanik.info 
Lucka Skrčená, tel.: 721 770  421
l.skrcena@seznam.cz

n  VOSA, křesťanský sportovní oddíl
tel.: 603 256 411, sportovky@kskpraha.org

n  Vodácký tábor
Vašek Olšanský,  tel.: 775 521 404
voda@kskpraha.org

n  Letní stanový tábor
www.kskpraha.org/tabor.php 
Hlavní vedoucí: 
Marek Stehlík, tel. 730 996 731
Zástupce hl. vedoucího: 
Jakub Jarolímek, tel. 736 452 995
email: taborksk@gmail.com 

•  Letní stanový tábor v Lejčkově
23. 7. až 6. 8. 2016

• Vodácký tábor 6. 8. až 14. 8. 2016

•  Schůzky oddílu Sněhová vločka 
Světlušky (6–10 let)  každou středu 15.00–16.30 
Skautky (11–15 let) každý  pátek 15.45–17.15 
Rády přijmeme nové členky. 

•  Pravidelné schůzky oddílu VOSA 
Každou středu od 17.00. Sraz je u věže KCMT. 
Zájemci o naši oddílovou činnost se mohou na 
některou z pravidelných schůzek přijít podívat. 
Více informací po zaslání kontaktních údajů 
na e-mail: sportovky@kskpraha.org. 

 VOSA  na Karlštejně

Na postní dobu se vedoucí oddílu VoSA rozhodli 
zařadit program na vážné téma. Tím bylo umučení 
katolického kněze  Josefa Toufara, který se stal obětí 
pronásledování církve v padesátých letech minu-
lého století. Protože sobotní výlet do Číhoště, kde 
P. Toufar působil a byl zatčen státní bezpečností, by 
byl dopravně těžko zvládnutelný, spojili vedoucí svůj 
námět s pěším pochodem přes hrad Karlštejn. Hned 
u KCMT jsme klukům předali první obálku, ve které 
stálo svědectví o Toufarově umučení. Další infor-
mace a další indicie dostali účastníci na Smíchovském 
nádraží. Vydali jsme se pak pod vedením starších 
kluků, kteří obálku získali, na předem plánovanou 
trasu. Myslím si, že nás vedli dobře, protože jsme cel-
kem rychle urazili zhruba 6 km. Po cestě jsme zvládli 
navštívit hrad Karlštejn, zahrát si několik her a dva-
krát se najíst. A to ještě zbyl čas na závěrečnou hru 
v klubovně! Zapsal Marek

Přátelé, kamarádi, oni nám ty 
medaile doopravdy přivezli!

Nejprve drobná informace pro Pražáky: „ku 
podivu“ byl na horách (v Krkonoších) opět sníh. 
Tedy jako každý rok. :) Užívali jsme si lyžování, 
krásné přírody a úžasné přátelské atmosféry, kte-
rou naplnila i účast našeho Michaela Špilara i jeho 
duchovního kolegy Jána Halamy. Pod vedením zku-
šených instruktorů byli i úplní lyžařští nováčci po pár 
dnech schopni hranami lyží řezat svahy sjezdovek 
v areálu Pece pod Sněžkou.

S příchodem večera se vždy chata rázem promě-
nila ve FNVB (Fakultní nemocnici Vébrovy boudy) 
a instruktoři a praktikanti v přednosty, primáře 
a zdravotní sestry. Ti se po dlouhých zimních veče-
rech starali o předávání praktických i odborných 
znalostí a dovedností formou her, soutěží a nácviku 

Zpráva z lyžařského/SNB
výcviku o jarních prázdninách
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K N I Ž N í  o B C H Ů D e K dobrovolníci,
dobrovolnice,
dobrovolníčata

M EDITAČNÍ
MYŠLENKY
M OUDRÝCH

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

n o Abrahamovi je napsáno: “Uvěřil Bohu, a byl 
proto uznán za dokonalého.” Kdyby toho byl 
dosáhl svými skutky, měl by na co být hrdý. on si 
však nedobyl Božího uznání tím, co dělal, ale jen 
tím, že Bohu důvěřoval. (Slovo na cestu, Ř 4,1-5)
n Nenazývej u bližního podrážděností, čemu 
u sebe říkáš citlivost. (Madelaine Delbrelová) 
n My dokonce používáme měřítka tři. Máme pro 
každou osobu zvláštní metr, odstupňovaně od 
nejmilosrdnějšího k nejtvrdšímu, a to podle toho, 
nakolik se dotyčný může bránit: ”Já jsem člověk 
citlivý a měl by se na mne brát ohled, zatímco ty jsi 
přecitlivělý a měl bys s tím něco dělat. A on tu právě 
není? Ten je úplně nemožný, prostě, beznadějný 
případ – škoda slov.!” (Kateřina Lachmanová)
n Každý strom oslavuje Boha především tím, že je 
stromem. Neboť je-li tím, co Bůh zamýšlí, napodo-
buje myšlenku, která je v Bohu a která se neliší od 
Boží podstaty; a proto strom napodobuje Boha tím, 
že je stromem. Čím více je strom sebou, tím více je 
podobný Jemu. Kdyby se snažil být něčím jiným, 
čím nikdy neměl být, byl by méně podobný Bohu, 
a proto by ho měně oslavoval. (Thomas Merton) 
n Pane, je to div, že používáš naše ruce, když chceš 
dnes konat své dílo. Je to div, že používáš naše 
nohy, když chceš přivést lidi na cestu. Je to div, že 
používáš naše rty, když chceš dnes lidem vyprávět 
o sobě. My jsme Tvým poselstvím, napsaným 
našimi činy a slovy! A co když se naše písmo stalo 
nečitelným? A co když naše ruce jsou zaměstnány 
jinými věcmi, než Tvými? Co když naše nohy jdou 
tam, kam nás přitahuje hřích? A co když naše rty 
mluví to, co Ty odmítáš? Odpusť, že jsme Ti chtěli 
sloužit bez následování. (Sešli světlo své)
n Nemám na hrbu celý svět. Neznepokojujme se 
množstvím toho, co všechno “je třeba udělat” 
a “vyřešit” v širém světě. Není třeba ani rezigno-
vat, ani neklidně poletovat jako neřízené střely. 
Necháme-li se vést Božím Duchem, půjdeme 
právě po té své cestě a budeme konat právě 
ty skutky, které nám Bůh přichystal. (srov. ef 2,10)

(Ignác Mucha)

Čl. 8. S pohledem upřeným na Ježíšovo milosr-
denství můžeme zachytit milosrdnou lásku Nej-
světější Trojice. Ježíšovým posláním bylo zjevit ta-
jemství božské lásky v jeho plnosti. „Bůh je lás-
ka“ (1 Jan 4, 8,16) prohlašuje Jan poprvé a jako 
jediný v celém Písmu. Tato láska je nyní viditelná 
v celém Ježíšově životě. on je nezištně se darující 
láska. Jeho vztahy k lidem vyjevují něco jedineč-
ného a neopakovatelného. Jeho znamení jsou 
znamením milosrdenství. Všechno v něm mlu-
ví o milosrdenství. Nic v něm nepostrádá soucit.

Čl. 9. V podobenstvích o milosrdenství Ježíš zje-
vuje přirozenost Boha, například tam, kde se 
otec nevzdává, dokud soucitem a milosrden-
stvím neodstraní hřích a nepřemůže odpor.… 
Ježíš prohlašuje, že milosrdenství není pouze 
otcovo jednání. Jsme z povoláni žít z milosr-
denství, protože nejprve bylo prokázáno nám. 
„Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.“ 
(ef 4,26). A naslouchejme Ježíšovým slovům, ji-
miž učinil milosrdenství kritériem věrohodnos-
ti naší víry: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni 
dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7) Tímto blahosla-
venstvím se během svatého roku necháme ob-
zvláště inspirovat.
Je jasné, že milosrdenství je v Písmu klíčovým slo-
vem, označujícím Boží jednání s námi. láska by 
nikdy neměla být abstraktním slovem. Úmysly, 
postoje a chování se ověřují v každodenních či-
nech. Bůh se cítí odpovědný, přeje si naše dobro 
a chce nás vidět šťastnými, plnými radosti a vy-
rovnanosti. Milosrdná láska křesťanů musí mít 
stejnou vlnovou délku. Jako miluje otec, tak mi-
lují děti. Jako je milosrdný on, tak jsme i my po-
voláni k milosrdenství jedněch vůči druhým.

MISERIcORDIAE
VULTUS

Bula Misericordiae vultus
(Tvář Božího milosrdenství),
kterou papež František 
vyhlásil mimořádný
Svatý rok milosrdenství.

Milé dobrovolnické dušičky, milí farníci,
tak už je to tady: JeŽíŠ Je VíTěZ. Vyhrává každý 
den, každý okamžik našeho bytí nad vším, co nás 
ubíjí. Takže na začátek všem přeji radost z toho, 
že můžeme být součástí tohoto vítězství. Součás-
tí královské rodiny. 
n Radostnou novinu jsme se také dozvěděli před 
velikonocemi. V září má být svatořečena patron-
ka našeho Komunitního centra – Matka Tereza. 
Máme z toho velkou radost. Máte jí taky? Kým pro 
vás je Matka Tereza? Jaká její myšlenka, jaký její čin 
vás zasáhl?
n Do diáře si  můžete zapsat některé termíny, kte-
ré najdete i v rozpise programů.
14. 4. – Zastavení u Matky Terezy,
28. 4. – „Sestřičky na cestách“ – příběhy domácí 
péče. Autorkou je eva Černá, ředitelka místní farní 
charity. 24. 4. v KCMT bude vernisáž výstavy foto-
grafií. Můžete se setkat se zajímavý hosty. 
n Z termínů, kdy budeme potřebovat vaše nápa-
dy, sílu a čas je dobré neopomenout NOC KOSTE-
LŮ – letos bude 10.6. Program v kostele sv. Fran-
tiška připravuje mládežnické společenství „úterní-
ci“ – kdo má chuť se k nim přidat, tak se spoj-
te se Zuzkou Šulcovou. V KCMT se některých díl-
čích programových věcí ujala Magdaléna Brunová 
(varhanice a schola) a Pavel Tvrdý. Uvítáme nápady 
a konkrétní pomoc. Je to možnost, jak pozvat své 
sousedy k nám. Jestli budete mít chuť se přidat, tak 
se ozvěte a já se s vámi spojím. 
n Hledáme někoho, kdo by byl ochotný sepsat in-
formace ze života sv. Františka a bl. Matky Terezy. 
A něco z historie farnosti. Rádi bychom tyto infor-
mace umístili v přijatelné podobě na web. 
n Uvítám také nápady a podněty pro program do 
dalšího školního roku. Pokud máte nějaký tip nebo 
kontakt, tak sem s ním.

Krásné jarní dny a „Dělejme malé věci s velkou 
láskou“ – tak jak to dělala a říkala Matka Tereza. 

Vlasta Hamalová
koordinátorka dobrovolníků a programů 

DOBrACZyŃSKI, Jan: Boží přítelkyně
Příběh o Terezii z Ávily. Vyd.Paulínky – Kč 285,-

Když vezmete do ruky tuto knihu, tak vás čeká 
napínavé čtení, u kterého se určitě nebudete nu-
dit. Terezii zde můžeme sledovat od raného dět-
ství i mládí, kdy jí nechyběla hluboce zakořeněná 
víra v Boha, ale zároveň i hrůza plynoucí z před-
stav o životě v klášteře. A také později, kdy už 
po „nezávazných“ návštěvách řeholních komu-
nit zjistí, jak to v jejím rodném městě s řádový-
mi sestrami je, má spoustu pochybností. Bůh si 
ji však vyvolil a ona, svéhlavá, ale také v dobrém 
vytrvalá, se snaží hledat odpovědi a svou život-
ní cestu podle Boží vůle. Je to cesta plná větších 
či menších bojů při zakladatelské a reformní čin-
nosti, a to i s „vlastními“ v církvi, kde nepocho-
pení tolik bolí.

LEWIS, C. S.: Velký rozvod nebe a pekla
Vydal Návrat. Kč 195,-

„Myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi 
věčně v nás, založená na víře, že skutečnost nás 
nikdy nestaví před nevyhnutelné buď – anebo. 
Na víře, že máme-li schopnosti, klid a navíc do-
statek času, najdeme vždycky určitý způsob přijetí 
obou alternativ. Tuto víru považuji za katastrofál-
ní omyl. Nemůžete si vzít všechna svá zavazadla 
na veškeré cesty, které máte před sebou. Nežije-
me ve světě, kde všechny cesty jsou spirály, a jest-
liže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližuje-
me se ke středu, který nakonec jistě nalezneme. 
Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po ně-
kolika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po 
chvíli opět na dvě další a na každém z těch roz-
cestí stojíme před rozhodnutím…“ 

CHAPMAN, Gary: Manželství, po jakém 
jste vždycky toužili Vydal Návrat. Kč 195,-

„Ještě nikdy jsem se nesetkal s manželi, kteří by 
uzavřeli manželství s úmyslem, aby jeden dru-
hému zkazili život. Většina lidí chce mít milující-
ho, chápavého partnera, který jim bude oporou. 
Jsem přesvědčen o tom, že nejrychlejší cestou, jak 
takového partnera získat, je sám se stát milujícím 
a chápavým partnerem, který druhého podporu-
ju…“ Autor se zamýšlí nad tím, proč „manželské 
štěstí nepřichází automaticky“, a všímá si nervo-
vých bodů partnerského soužití.

(Pokračování)
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zprávičky
 z Farní charity

Milí přátelé,
při sbírce dne 6. 3. 2016 jste nám věnovali 34 738 
CZK, k vybraným financím jsem připočítala i obsah 
kasiček v kostele sv. Františka a v Komunitním cen-
tru. Na náš účet potom ještě přišly jednorázové 
dary ve výši 61 200 CZK. Vaše dary nám pomohly 

překonat období nejistoty do příchodu prvních 
dotací, a tak letos poprvé po mnoha letech vstu-
pujeme do dalšího „grantového“ roku bez dluhů. 
Za vaši obětavost moc děkujeme.
SeSTŘIČKy NA CeSTáCH, knížka příběhů 
o zaměstnancích i klientech a dalším dění kolem 
naší Farní charity vychází v dubnu. Ráda bych 
vás pozvala na slavnostní večer, kdy bude knížka 
představena.
 Přeji vám slunný duben. 

Eva Černá

Kdy: 28. 4. 2016 / 19.00 hodin
Kde:  V Komunitním centru Matky Terezy,

U Modré školy 1/2337, Praha 4 – Chodov

Večerem bude provázet Pavel  Semela
Program: 

  •   Divadelní scénka PERNEJ DEN V TERÉNU,
improvizaci scénáře Evy Černé zahrají členové
7. skautského střediska Blaník.

 •   Představení knihy SESTŘIČKY NA CESTÁCH, kterou k 15. výročí svého působení 
v pozici ředitelky Farní charity Praha 4 – Chodov napsala Eva Černá.

Koupí knížky podpoříte devadesát minut domácí péče pro naše seniory.
 •  Občerstvení 

Děkujeme Farnosti sv. Františka z Assisi na Chodově za spolupráci při přípravě benefi čního večera.

Kdy: 28. 4. 2016 / 19.00 hodin/ 19.00 hodin/
Kde:  V Komunitním centru Matky Terezy,

U Modré školy 1/2337, Praha 4 – Chodov

Večerem bude provázet Pavel  Semela
Program: 

  •   Divadelní scénka PERNEJ DEN V TERÉNU,

 19.00 hodin 19.00 hodin
Kde:  V Komunitním centru Matky Terezy,

 19.00 hodin

U Modré školy 1/2337, Praha 4 – Chodov

Večerem bude provázet Pavel  Semela

  •   Divadelní scénka PERNEJ DEN V TERÉNU,

FARNÍ CHARITA PRAHA 4 – CHODOV
Vás srdečně zve na

BENEFIČNÍ VEČER pořádaný k uvedení knížky

Poděkování / zpovědní den 17. 3.
V sále KCMT, kde zpovídalo 6 nebo možná i více 
kněží, jsem silně prožívala Ježíšovu přítomnost, 
jeho milosrdenství naplňovalo celý prostor. Bylo ra-
dostné vidět mezi zpovědníky plno známých tváří 
těch, kteří naší farností prošli a radostné bylo i spo-
lečenství značného počtu bratří a sester. Děkuji, že 
jsme nemuseli stát dlouhé fronty před zpovědním 
místem a opakovat si svoje hříchy a prohřešky a tě-
šit se na to, až to budeme mít za sebou. Zapad-
la i tichá nevtíravá hudba, prostě to byla radostná 
svátost smíření. Děkuji také všem zpovědníkům, že 
na sebe zpovědní maraton vzali a vážili k nám ces-
tu, někteří i dost dalekou.

Věřím, že za všechny farníky, Jitka Černá

Farní pěší pouť ke Svaté bráně
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
na Vinohradech
Naše farnost se připojí k pěší pouti v rámci Svaté-
ho roku milosrdenství, která se uskuteční v sobotu 
30. dubna 2016. Pouť pořádá Pastorační středisko 
– Centrum pro rodinu ve spolupráci s modřanskou, 
lhoteckou, michelskou a dalšími farnostmi. Její hlav-
ní trasa vede od kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Modřanech na pražské Vinohrady do kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně, kde je otevřena jedna ze 
Svatých bran. Předpokládaný odchod od KCMT 
bude v 10 hod. Celá trasa měří přibližně 11 km. 
V Michli se připojíme k ostatním poutníkům a 
společně dojdeme do kostela na Vinohradech. Pouť 
vyvrcholí poutní mší svatou, kterou bude od 14.30 
hodin sloužit P. Benedikt Hudema. Bližší informace 
budou uvedeny v ohláškách a na nástěnkách.

http://pout.modranskafarnost.cz/

Naše farnost ve spolupráci s SKS pořádá

zájezd do Klokot u Tábora
kde je Svatá Brána Milosrdenství,

dále do Bechyně a Milevska.

Sobota 16.4.
odjezd je v 7.00 hod od KCMT

a příjezd do 21 hod. Cena je 280 Kč
Přihlášky paní Řivnáčová tel. 774 877 495

KULTUrNí PrOGrAM / duben 2016 

n  3. 4. / 17 hod.
Představení Knoflíková válka 

Nejen děti zveme na představení, které zahrají 
v sále kostela sv. Anežky členové Dismanova roz-
hlasového dětského souboru (děti ve věku 6 až 
13 let) v režii jen o málo starších asistentů DRDS. 
Podle literární předlohy luise Pergauda Knoflíková 
válka, která nese podtitul Román mého dva-
náctého věku, pro DRDS volně upravil J. Tuček, 
výprava B. Veselá, režie J. Tuček a M. Podrazilová.

n  10. 4. / 19.30 hod.
Divadelní představení Mikve

Hru Mikve izraelské autorky Hadar Galron 
v neděli v 19.30 v sále kostela sv. Anežky uvede 
divadelní soubor v režii Jany Frankové.

n  11. 4. / 19 hod.
Koncert sboru Byzantion 

Komorní sbor Byzantion – Collegium musicae 
slavicae Praga – interpret řecko-byzantské a slo-
vanské vokální hudby, na dubnovém koncertu 
v kostele sv. Anežky uvede nejen skladby k oslavě 
velikonoční doby, ale i duchovní vokály křesťan-
ského novověku oblasti Kyjevské Rusi a Ukrajiny.

n  28. 4. / 19 hod.
Koncert Stamicova kvarteta
a recitace Jana Kačera 

Stamicovo kvarteto ve složení Jindřich Pazdera 
– housle, Josef Kekula – housle, Jan Pěruška – 
viola, Petr Hejný – violoncello provede v kostele 
sv. Anežky Sedm posledních slov Vykupitelových 
na kříži Josefa Haydna.

Doprovodný text přednese Jan Kačer.

Spořilovská farnost
u kostela svaté Anežky České
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ŽiVot farnoSti  •  SetkÁnÍ

i n f O s e r V i s

mC DOmeček  /  ymCa praHa  /  Duben                  www.mc-domecek.cz

prOGram /  akCe Ve  farnOsti

inzerCe

n  Věřící rodina hledá paní na občasné hlídání 6leté 
dcery v případě nemoci. Cena 80 Kč/hod. nebo 
dohodou. Tel.: 723 240 710, e-mail: salvap@post.cz.

n  Jsem na invalidním vozíku a hledám pomoc 
osobní asistence PŘíleŽIToSTNě – nejčastěji v pátek 

odpoledne až večer. Za 60 Kč/hod. Náplní je: pomoc 
v domácnosti, s nákupy, na WC a vyzvednutí dcery 
z MŠ. Prosím, ozvěte se na tel. 774 997 662 nebo na 
e-mail: dvorskasarka@seznam.cz.

n n n

Nabídky stavebních prací, fotografických služeb, kadeřnických služeb, malířství a lakýrnictví, doučo-
vání AJ, hlídání dětí najdete nově na nástěnkách v KCMT u baru.

n 4. 4. / 14.00–16.00 – Setkání Klubu 50+
n 5. 4. / 10.00–12.00 – Přednáška: Zelené 
potraviny. Přednáška o zelených potravinách 
Green Ways, přírodní a komplexní výživě bez 
chemie. lektor: Renata Nedomová. 50 Kč 
včetně vstupu do herny.
n 8. 4. / 15.30–17.30 – Seminář První pomoc 
u miminek a batolat. Cena semináře: 350 Kč. 
Přihlášky a informace: marikova.pavla@seznam.
cz nebo na www.fi tmami.cz. Nutno zaplatit při 
přihlášení na účet 670100-2200109413/6210 
(mBank) s uvedením Vašeho jména.
n 11. 4. / 14.45–15.45 a 16.00–17.00 –  Malý 
vědec. Setkání s fyzikou pro nejmenší (5–9 let) 
Přihlašování předem na e-mail:
mcdomecek@praha.ymca.cz, vstup 80 Kč.
n 12. 4. / 10.00–12.00 – Přednáška: rituály 
v rodině. Povídání o tom, co nám může 
zpříjemnit a usnadnit rodinný život. Jak na to, 
aby žít v rodině byla zábava. lektor: Mgr. Vlasta 
Hamalová, 80 Kč včetně vstupu do herny.
n 13. 4. / 16.00–17.30 – Československé 
odpoledne. Program pro rodiče s malými 
dětmi ve slovenštině. Vstup 50 Kč, včetně 
vstupu do herny.
n 14. 4. / 18.30–20.30 – Přednáška: Neuro-
vývojová terapie. Představení neuro-vývojové 
terapie a programu: Pohybem se učíme. 
Přetrvávající primární refl exy jako opomíjený 

faktor problémů učení a chování. 
lektor: Babeta Rašovská, vstup 80 Kč, 
přihlášení předem.
n 16. 4. / 9.00–16.00 – Focení v Domečku. 
Fotky dětí samostatně, se sourozenci či rodiči 
dle vašeho přání. Cena 550 Kč (v ceně 10 fotek 
v elektronické podobě). K dispozici rekvizity, 
možné přinést svoje. Registrace nutná do 12. 4. 
na adamfoto@adamfoto.cz nebo na tel:
608 158 798. Fotograf: Pavel Adam.
n 23. 4. / 9.00–16.30 – Pokračovací kurz 
efektivního rodičovství (Komunikace 
v rodině). Přednáší Mgr. Vlasta Hamalová. 
Přihlášení předem, platba 400,- Kč na osobu 
nebo 640,- Kč na manželský pár. Info a přihlášky 
na  e-mailu:mcdomecek@praha.ymca.cz

BUrZA dětského jarního a letního
oblečení a sportovních věcí. 
PříJEM: Pá 15. 4. / 9.00–12.30 a 15.00–17.30.
PrODEJ: So 16. 4. / 9.00–17.30.
VÝDEJ  neprodaných věcí:

Po 18. 4. / 15.00–18.00.
KDE: suterén KCMT.
Přijímáme pouze zboží sepsané na formuláři, 
který je k dispozici v MC nebo na e-mail:
mcdomecek@seznam.cz. Podrobné pokyny, 
které je třeba respektovat, obdržíte na 
formuláři.

n 4. 4. od 20 hod. v KCMT – setkání společen-
ství Hnutí fokoláre.  Slovo života na duben: „Coko-
li jste udělali pro jednoho z těchto mých nej-
poslednějších bratří, pro mne jste udělali.“ 
(Mt 25,40) Setkání je otevřené i dalším zájemcům.
Jana a Viktor Friedovi – tel. 731 625 949
n Biblická hodina s P. Součkem – každé úterý od 
18.45 na faře u sv. Františka z Assisi. 
n Modlitební setkání maminek na mateřské 
dovolené se koná ve středu dopoledne od 9.30 
do 11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františka 

z Assisi. V dubnu se sejdeme 6., 13., 20. a 27. 4. 
(13. 4. a 27. 4. budou setkání s účastí kněze; 
možnost sv. zpovědi (od 9.30) a sv. přijímání.)
Srdečně zve lýdia Murínová, tel.: 730 825 301.
n Setkání Život z víry se koná každou středu 
od 19 hod. ve farním sále u kostela sv. Františka. 
 Srdečně zve jáhen Pavel Urban.
n Páteční dopolední setkávání (nejen pro  starší) 
se koná každý pátek – od 9 hod bohoslužba slo-
va v kapli KCMT a poté posezení ve foyer. Srdečně 
zveme! Jana a Viktor Friedovi.

n 3. 4. / 16.00 – VELIKONOČNí KONCErT – 
MUSICA PrO SANCTA CECILIA – můžete se těšit 
na hudbu A. V. Michny z otradovic, T. l. da Victo-
rii, renesanční tance a další skladby období rene-
sance a baroka. Kostel sv. Františka na Chodově. 
Vstupné dobrovolné. 
n 10. 4. / 15.30–18.00 – Taneční odpoledne.
Tentokráte v rytmu české country. K tanci a posle-
chu hraje skupina KUPle. Vstupné pro pár 140,- 
Kč pro jednotlivce 80,- Kč. (KCMT – sál)
n 10.–13. 4.
BUrZA OBLEČENí PrO CHArITU 
Je možné přinést to, co už neunosíte, co vám 
doma zůstalo po stařečcích.
PříJíMAME POUZE ČISTÉ oblečení
a obuv, bytový textil. 
neděle 10–12 hod. sběr oblečení
pondělí 16–22 hod. sběr, třídění
úterý  16–18 hod. výdej (můžete se přijít podí-

vat a vybrat si, jestli by se vám něco
nehodilo – za dobrovolný příspěvek).

středa 16–17 hod. výdej.
Burza bude probíhat v klubovně.
Uvítáme banánové krabice.

n 11. 4. / 16.00 – Křesťansko-muslimské vzta-
hy po II. vatikánském koncilu. Přednáška prof. 
PhDr. luboš Kropáčka. Pořádá „Sdružení křesťan-
ských seniorů“ (KCMT). 
n 14. 4. / 19.00 – Zastavení u Matky Terezy 
–„Přemáhat zlo dobrem“ - neobyčejný život 
novodobeného mučedníka – o blahoslaveném 
Jerzy Popieluszkovi, narozen 1947, kaplan Solida-
rity, obránce utlačovaných v Polsku 80. let, ubit 
komunistickou tajnou policií 1984. Pozvání přijal 
Mgr. Michael Sekyrka.
n 15. 4. – Prodejní burza oblečení MC DOME-
ČEK (www.mc-domecek.cz). 
n 21. 4. / 19.00 – SETKáNí PASTOrAČNí rADy 
v klubovně KCMT
n 24. 4. / 15.00–18.00 –  slavnostní vernisáž vý-
stavy fotografií Ivy Zímové a Paikara  Abrahama  
a beseda s novinářkou Petrou Procházkovou spo-
jená se setkáním se sdružením Berkat. 
n 28. 4. / 19.00 „Sestřičky na cestách“ – příbě-
hy domácí péče. Prezentace knížky autorky evy 
Černé, ředitelky místní farní charity. (KCMT).
n  duben–květen –  Výstava fotografi í

O BErKATU

KAVÁRNA  v Komunitním centru Matky Terezy je pro vás otevřena v časech:
Út, St, Čt 16.00–19.00 hod. – dále v době programů v KCMT
a po nedělních obřadech.                               TěŠíMe Se NA VáS!

Farní výlet /23.4. Milí přátelé, farníci a ostatní, 
zvu vás na jarní výlet do okolí lodě   nice. Z loděnice nás povede červená 
turistická značka přes obec Chrustenice, která je známá hlavně bývalým velkým 
a významným železnorudným dolem v Barrandienu. Po červené půjdeme kolem 
Vaňkova mlýna na křižovatku se zelenou značkou. Červenou vyměníme za zelenou a pak nás čeká stoupání 
po lesnatém hřebeni Zabitá rokle. Cesta lesem pak klesá do Malých Přílep a do lhotky u Berouna. Zde se 
můžeme pokochat výhledem z rozhledny. Ze lhotky pak vede modrá značka zpět do loděnice. 

Trasa výletu měří asi 16 km a měla by být sjízdná pro kočárky. Sraz je v 8.45 hod na Smíchovském 
nádraží před pokladnami. Podrobnosti upřesním na plakátcích v KCMT a v kostele u sv. Františka. 

Všichni jsou zváni, pozvěte i své přátele! Na společně prožitý den se těší Barbora Palečková. 



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-mail: 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(V jiném termínu po předchozí dohodě)

20 k o n t a k t y  •  i n f o r m a c e

Zpravodaj ŘK farnosti Praha–Chodov / 2015 / ročník 15
• redakce: Katka Friedová, Anežka Králová / typografie: Josef Karhan • foto: Ani Procházková a spol. 
• za obsah odpovídá: P. Michael Špilar • http://www.kcmt.cz/fchodoviny • Tisk: TLAMA design

příští uzávěrka bude 15. dubna 2016           Náklady na 1 výtisk 12 Kč fchodoviny@gmail.com

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

 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

 P. Ján Halama (farní vikář)  janhalama@gmail.com

 Pavel Urban (jáhen) 272 911 264

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

 Jaroslav Olšanský (předseda KSK Praha) 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  /  D u b e n

  % / mob. e-mail

1.   Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.
2.   Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví

lásky a víry v Ježíše Krista.
3.   Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, 

konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu
a našli v ní svůj domov.

  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


