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„Dcero má milovaná...
říkej světu o mém
milosrdenství, o mé lásce.

Pálí mě plameny milosrdenství,
toužím je vlévat do lidských duší.
Ach, jakou bolest mi působí,
když je nechtějí přijmout.

Dcero má, dělej to, co je ve tvé 
moci ve věci rozšíření úcty k mému 
milosrdenství, já doplním, čeho se ti 
nedostává. Řekni bolavému lidstvu, 
ať se přitulí k mému milosrdnému Srdci, 
a já je naplním pokojem. 

Řekni, dcero má, že jsem Láska 
a Milosrdenství samo.   Přibližuje-li se 
ke mně duše s důvěrou, naplňuji ji 
tak velikou milostí, že v sobě samé 
pro ni nemá dost místa, ale vyzařuje ji 
na ostatní duše.

Duše, které šíří úctu k mému 
milosrdenství, ochraňuji po celý život 
jako něžná matka své nemluvně 
a v hodině smrti nebudu jejich 
soudcem, ale milosrdným Spasitelem.

V té poslední hodině nemá duše 
na svou obranu nic kromě mého 
milosrdenství. Šťastná duše, která 
se po celý život ukrývala do Zřídla 
milosrdenství, neboť ji nezasáhne 
spravedlnost.“

(Sv. Faustyna – Deníček 1074)

Svátek Božího
milosrdenství
23. dubna 2017
(více na str. 6)

Ježíši,
 důvěřuji Ti!

Obraz Božího milosrdenství (Adolf Hyła)

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY  / str. 17



2 Z P R A V O D A J  F A R N O S T I  C H O D O V 3F C H O D O V I N Y N A  Ú V O DŽ I V O T  F A R N O S T I

Nedávno mne poprosili přáte-
lé, abych pro jejich mladé při-

pravil povídání na téma, když život nejde pod-
le našich představ? A přišlo mi, že to může být 
velmi důležité téma i pro nás.

První co mne napadne při konstatování „Když ži-
vot nejde podle tvých představ?“ je: „A proč by 
měl?“ A asi by to stálo za to tuto věc vzít vážně. Že 
život nejde podle mých představ, neznamená bez-
cennost nebo propadák. Možná mne to jen uvádí do 
reálu, že souřadnice mého života nejsou kompatibil-
ní s tím, jak bych to sám sobě nalinkoval já. Důvody 
mohou být různé. Může mne to dokonce konfron-
tovat s mým sobectvím, pýchou, pasivitou, leností či 
něčím dalším. Když pak zjistím, že něco je špatně, je 
na místě provést změnu, která nemusí být jednodu-
chá. To ale vyžaduje jistou pružnost a pokoru.

Často nejde náš život podle našich představ, pro-
tože jsme přijali nesmyslnou touhu a identifi kova-
li se s ní, že bychom chtěli či měli žít život něko-
ho jiného, v extrému pak pocit, že na to máme prá-
vo. Třeba život někoho úspěšného nebo bohatého 
nebo dokonce obojí najednou. Ale naše souřadnice 
života jsou buď jiné anebo jsme vybaveni jinak než 
druzí a pro jiný život.

Jak to například vypadá s mnoha postavami v Pís-
mu? Můžeme o nich mluvit jako o těch, co měli 
kdovíjak úspěšný či pohodlný život? Bojím se, že 
podle měřítek tohoto světa nikoliv. Abrahám a jeho 
vyzvání k cestě? To nevypadá, že by to bylo priorit-
ně podle jeho představ. Teprve když cestu nastou-
pil, stala se součástí jeho života, a tedy i jeho vize. 
A co třeba Mojžíš, apoštolové nebo Maria nebo Pa-
vel nebo .... A dokonce, co Ježíš, hmm?

Když nejde život podle mých představ, je to jed-
noduše výzva k tomu svoje představy nechat pro-
jít ohněm zkoumání a zároveň nechat projít ohněm 
zkoumání i svoje postoje.

Když nejde život podle mých představ, je to výzva 
začít brát vážně to, co přichází, a postavit se životu 
čelem. Začít ho tvořit v těch mezích či souřadnicích, 
které jsou přítomné. Je důležité opustit poraženeckou 
a ukřivděnou identitu, že to není fér. Život jednodu-
še není unifi kovaný, ale každý život může být v hloubi 
srdce šťastný, a to i s bolestmi. Nesmírně mne v tom-

to oslovil příběh mého kamaráda, který nemá celé 
ruce, ale dokáže být šťastný. Nebo moje mongoloid-
ní teta – dokázala být šťastná a my kolem ní též. Vy-
užít a prožít svůj život je prostě i přes nepřízeň, ať už 
zdánlivou či faktickou, dobré řešení, ale zůstat pasiv-
ní, je řešení k ničemu. Inspirací nám může být kratič-
ký fi lm „Cirkus Butterfl y“, který jistě na internetu na-
leznete ke zhlédnutí. Možná to může být i hezké po-
stňo-nedělní zhlédnutí pro celou rodinu. P. Michael

Když život nejde
   podle mých představ?

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
v tomto měsíci budeme slavit Velikonoce, bude-
me si připomínat události před smrtí Ježíše, Jeho 
smrt a Jeho Vzkříšení. Ale i během roku máme do-
statek příležitostí pro připomenutí si bolestí Ježí-
še. Je to také tehdy, když nás samotné bolest na-
vštíví. Neseme ji s užitkem? Je pro nás příležitos-
tí k tomu, jak se připodobnit Kristu? Vnímáme ji 
podle slov sv. Pavla: „Na svém těle doplňuji to, co  
zbývá k plné míře Kristových útrap?“ Neseme ji 
tedy s trpělivostí a vědomím, že ve spojení s Kris-
tovou obětí má i naše utrpení smysl? Všechno, co 
žijeme, včetně toho nepříjemného, má směřovat 
k našemu obrácení a očištění. Můžeme jako sv. Te-
rezie s Lisieux obětovat Ježíši nejen bolest, ale ja-
koukoli životní obtíž. Když si toto uvědomuji a v té 
chvíli to nepříjemné, nespravedlivé, zraňující obě-
tuji za někoho, kdo mi leží na srdci, často se bolest 
zmírní, nebo ji snáším snaději, nebo prožívám Je-
žíšovo vítězství v té věci. Ale někdy je třeba ji Pánu 
odevzdávat znovu a znovu, když cítím, že je pro 
mě ještě ta situace dost těžká.
Kéž je náš život tak spjat s Ježíšovým, že vede-
ni Jeho Duchem poneseme vše s vědomím Boží 
vůle, trpělivě a i radostně a pokojně. Nebude to 
rezignace, ale opravdu příležitost k našemu ob-
rácení, nasměrování, připomenutí si kým oprav-
du jsem a kam směřuji a v neposlední řadě příle-
žitostí, jak pomoci druhým vyprosit  požehnání, 
přednést je blíže Bohu. Katka

(Použity myšlenky z článku Odpovědna
P. M. Kociána, KT 4/2017)
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výpravami studoval knihy, v kterých znalci neumě-
li číst?“ A dobrému lotrovi pak vkládá do úst tuto 
obdivuhodnou odpověď: „Ne, nezkoumal jsem 
Písma, ne, nerozjímal jsem s proroky. Ale Ježíš se 
na mne podíval… a z jeho pohledu jsem pocho-
pil všechno!“

Kdo nemá takové štěstí jako dobrý lotr, že bude 
ještě toho večera v ráji, ten se musí všemu na učit. 
Má však jiné štěstí: může sloužit v Kristu nějaký ten 
rok. Dopodrobna se pak musí naučit, po lžičkách 
a na kolenou, co už v jednom záblesku dostal jako 
dar. Úžasný dar víry tak přijmout do svého života. 
Třeba taková fi lozofka Edita Steinová. Byla Židov-
ka, Husserlova žákyně a agnostička. Jednoho ve-
čera začala číst životopis Terezie z Avily. Nemohla 
se od té knihy odtrhnout. Zavřela ji až kolem čtvr-
té ráno se slovy: „Toto je Pravda.“ Potom, ještě než 
se dala pokřtít, koupila si misálek a katechismus. 
Padla na kolena, začala se učit, protože se jí ote-
vřelo srdce.

I my potřebujeme, aby se očím našeho srdce 
ukázala Ježíšova tvář. A právě o tuto milost se ne-
smíme bát prosit, poněvadž je pro nás nezbytná: 
Ukaž nám, Pane, svou tvář a budeme spaseni.

Prosit musíme. My často neprosíme, ale nároku-
jeme si, jsme tak netrpěliví, bez důvodu nervózní 
a z toho nám vychází ten pocit strachu, který nás 
mnohdy zotročuje. Ten, kdo prosí, je zachráněn, ať 
se děje cokoli. Potom se člověku všechno stává ná-
strojem, mluví s Bohem na ulici, když stojí na červe-
né, když někde čeká… A Ježíš nám stále klade na 
srdce: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a po-
korného srdce, a naleznete odpočinek svým du-
ším„ (Mt 11,29). „Já jsem s vámi po všecky dny až 
do skonání tohoto věku“ (Mt 28,20). A to je pře-
ce úžasná naděje, radost pro nás křesťany. Buďme 
hrdí, že jsme křesťany!

Váš jáhen Pavel Urban

ZPRÁVY
z KCMT

Z P R Á V Y  Z  K C M TZ A M Y Š L E N Í  J Á H N A  P A V L A

Jak často jsme zahlceni strachem, bojíme se… 
A přitom Ježíš nám stále zdůrazňuje: „Neboj-
te se! Nebojte se své slabosti, chyb, pádů – to 
není nic hrozného, to je lidská přirozenost. 
Spíše mějte obavu z toho, že máte tvrdé srd-
ce, že nevěříte, že jsem vstal z mrtvých. Máte 
své představy, své meze, přes které nechce-
te jít. Jste zatvrzelí ve svém myšlení, ve svém 
jednání. Tolik víry a lásky vám chybí, to je váš 
problém.“

Jak často nám opravdu chybí větší důvěra. Vložit 
všechno trápení, strach do Božích rukou. A při-

tom tak často zapomínáme, že Bůh nás miluje 
a chce jen naše dobro. Ale on chce také naši dů-
věru a lásku. 

V jednom království měli takový nesmírný problém. 
Všude mnoho úplatků, nečestného jednání. Nikdo si 
nevěděl rady, jak to vůbec řešit. Král té země rozhodl 
a vydal nařízení: každý, kdo bude přistižen, dostane 
pětadvacet ran holí. Uteklo jen pár dní a rádcové při-
cházejí ke králi a oznamují mu, že je tady první provi-
nilec. Král jim řekl: „Královské slovo platí“. Oni smut-
ně sdělují: „Je to problém, je to tvoje matka.“ Král se 
zamyslel a důrazně odpověděl: „Svoji matku miluji, 
ten trest podstoupím místo ní.“

A tady krásně vidíme, jak nás také nebeský ta-
tínek miluje. On nám dal svého Syna, aby svět byl 
zachráněn, aby šel za nás na kříž, za naše hříchy, 
za naše provinění. A Ježíš i nám říká: Nejste ztra-
ceni, mám vás rád. On nás vybízí: Vzchopte se, já 
jsem přemohl svět (Jan 16,33). Nenechám vás si-
rotky (Jan 14,16-18). Nebojte se, věřte mé lásce 
a pojďte za mnou. Nenechte se odradit!

A my víme, jak je to složité v každé době. Co 
lidí uráží Ježíše a Jeho církev. Ježíš to osobně po-
znal, když byl na kříži. Jeden z těch zločinců, kte-
ří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Za-
chraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se 
ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejné-
mu trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, do-
stáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého ne-
udělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš 
do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, 
pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji“    (Lk 23,39-43). 
Víra dobrého lotra naplnila sv. Augustina obdivem 
a úžasem. Táže se ho: „Jak jsi mohl poznat, že Me-
siáš je Bůh ve chvíli, kdy jeho nepřátelé halasně 
triumfovali, kdy i sami apoštolové nebyli schopni 
umírajícího Pána poznat? Jedni i druzí přece studo-
vali Písma – a neviděli, že se naplňují… Jak to, že 
ty jsi to pochopil? Což jsi mezi dvěma  loupežnými 

Milí farníci,
ve farním inventáři máme pár novinek. Ve far-
ním sále u sv. Františka najdete 25 nových polstro-
vaných židlí, ty dosavadní využijeme v suterénních 
klubovnách KCMT, kde jich pro všechny aktivity 
není nikdy dost. Před kostelem sv. Františka máme 
novou kovovou venkovní informační vitrínu. Stá-
vající dřevěná vitrína už byla ve špatném technic-
kém stavu a kapacitně propagaci farních i diecéz-
ních aktivit už dlouho nedostačovala. 

Máme dobrou zprávu pro maminky, vedle ko-
jícího koutku, který je již nějakou dobu vytvořen 
v zadní části sálu KCMT, je nyní k dispozici i přeba-
lovací pult. Najdete ho na WC pro invalidy.

Dostáli jsme zákonné povinnosti a zavedli elektro-
nickou evidenci tržeb z drobné vedlejší podnikatel-
ské činnosti, kterou naše farnost provozuje ve formě 
kavárny Cafe Terezie a nedělního obchůdku s křes-
ťanskou literaturou. Na pořízení dvou sestav pro EET 
jsme museli obětovat téměř 16.000 Kč bez DPH. 

Na velikonoční program „Proč křesťané slaví Ve-
likonoce“, který farnost již několik let nabízí jiho-
městským základ ním školám, se letos přihlásilo osm 
tříd. Moc děkujeme a velmi si vážíme obětavé prá-
ce paní Hanky Belošovičové, Blanky Pitřincové, Lucie 
Chlupové, Lýdie Murínové a Vlasty Hamalové, které 
program vedou. Nabízí se tady krásná příležitost, jak 
dětem přiblížit křesťanské poselství Velikonoc. 

Dubnové Zastavení u Matky Terezy bude věno-
váno problematice obchodování s lidmi. Na Květ-
nou neděli vás zveme na zcela nové provedení 
 Pašijí podle Jana, které uvede KSK s dětmi a mlá-
deží z dramatického kroužku v KCMT. Z dubnové-
ho programu bych také ráda zmínila cyklus šesti 
přednášek nazvaný „Aby doma bylo prima“. Před-
nášky budou věnovány vztahům v rodině a pořá-
dá je v KCMT Rodinné centrum Praha. Nabí zíme 
i poslední odpolední divadelní představení z cyk-
lu Velké ženy českého národního obrození. Rodiny 
s dětmi či vnoučaty mohou prožít nedělní kreativ-
ní odpoledne na další keramické dílně. 

Přeji vám požehnaný čas postní a krásné Veli-
konoční svátky prožité v blízkosti Zmrtvýchvsta-
lého Ježíše. Karina Juráková

ředitelka KCMT

Ježíši, pamatuj na mne,
až přijdeš do svého
království...

„ Každý člověk
je pro mě Kristus.“

2. dubna 1948 dává papež
Pius XII. povolení Matce Tereze,
aby mohla odejít z kláštera
a začít nový řeholní život mimo něj.

   (Lk 23,39-43)
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Každý blahoslavený nebo svatý je darem pro Církev. 
Svatá Faustyna Kowalská je pro nás darem neob-
vykle štědrým, protože přináší s sebou nejen vzor 
pro dokonalý křesťanský život, ale také svou veli-
kou misi, svěřenou Kristem pro dobro celé Církve 
a světa. „Dnes posílám celému lidstvu tebe se 
svým milosrdenstvím. – řekl jí Ježíš – Nechci 
zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím jej vyléčit 
přivinutím na své milosrdné Srdce.“ (Dn1588).

Ježíš svěřil s. Faustyně úkol obrátit pozornost 
světa k Božímu milosrdenství, které jako tako-
vé bylo zjeveno Bohem už ve starozákonní době. 
Plnost tajemství Božího milosrdenství vůči lidem 
přineslo pak zjevení v Ježíši Kristu. Krásné pasáže 
z deníčku Faustyny ukazují toto tajemství právě ve 
světle dějin spásy. 

Sestra Faustyna píše o projevech Božího mi-
losrdenství ve stvoření andělů, světa a lidí a ho-
voří o tom, jak milosrdenství Boha navrací člo-
věku spásu, kterou prvotní hřích a osobní hříchy 
skutečně učinily lidskému pokolení nepřístup-
nou. Faustyna je ponořená do tajemství milosrd-
né lásky Boha k jeho stvoření. Ten, který se z lásky 
stal člověkem, a skrze své umučení člověku sjed-
nal vykoupení, s ním zůstává stále ve svátostech. 
Je s člověkem na jeho cestě k Otci, léčí zraně-
nou lidskou duši a krmí ji svým Tělem a Krví (Dn 
1743–1750).

Rozjímání tajemství Božího milosrdenství bylo 
v životě Faustyny posilněno darem kontemplace 
a mystických prožitků. Díky nim byla schopna ne-
obvykle hluboce vnímat tuto Boží vlastnost. Sama 
zakoušela milosrdenství jako činnou Boží lásku, za-
hrnující každého člověka od okamžiku početí až 
k dosažení posledního cíle – nebe. 

Na přání Ježíše si sestra Faustyna vedla deníček, ve 
kterém zapisovala „setkání své duše” s Bohem „ne-
pochopitelným ve svém milosrdenství” (viz Dn 6). 
Je to dílo zcela zasvěcené tajemství Božího milosr-
denství a jako takové zůstává zvláštním pramenem 
poznání této pravdy. Neobsahuje totiž biblické citá-
ty či komentáře, ale opírá se pouze o bohaté mys-
tické zkušenosti pisatelky.

Deníček nejčastěji mluví o obrovském, viditel-
ném a samozřejmém milosrdenství Boha pro duše 
milující. Sestra Faustyna se snaží o popis milosrden-
ství pomocí obrazů moře, propasti a hlubiny. Chce 
zprostředkovat jeho žár pomocí přirovnání k ohni 
a všude pronikajícího světla. Milosrdenství, jak jej 
prezentuje Deníček, je vlastností celé Boží Trojice, 
zjevenou skrze Krista. Cílem působení Božího mi-
losrdenství jsou všichni lidé a celý svět, zvláště pak 
hříšníci hodní největšího slitování.

Faustyna ví, že jí popisováné milosrdenství Boha 
je tajemstvím a skutečností neprobádanou, nevy-
čerpanou a nekonečnou. Je si také vědoma toho, 
že jejím úkolem je poodhalení tohoto tajemství, 
aby lidé o Božím milosrdenství nepochybovali (viz 
Dn 483 a 930).

Hlubší poznání tajemství Božího milosrdenství 
v životě Faustyny má jasný a zřejmý cíl. Jde o uká-
zání této pravdy lidem dnešního světa a dneš-
ní doby, která se Bohu vzdaluje, a proto potře-
buje více milosrdenství. Tento cíl vyjádřil Jan Pavel 
II. v promluvě u relikvií Faustyny: „Člověk nepo-
třebuje ničeho tolik, jako Božího milosrden-
ství, oné milostivé lásky, soucitné, vynášejí-
cí ho nad jeho nemohoucnost k nekonečným 
vrcho lům Boží svatosti.“ 

Pro přiblížení tajemství Božího milosrdenství 
světu nepostačí pouhé intelektuální poznání tohoto 

•  9.30 / Přednáška: Formy úcty
– P. Slavomír Peklanský, SAC

• Korunka

•  10.30 / Mše svatá – P. Petr Vrbacký, spirituál 
bohosloveckého konviktu v Olomouci a autor 
knihy „Cestou milosrdenství“ – každodenní 
rozjímání o Božím milosrdenství, kterou bude 
možné získat ve Slavkovicích.

•  14.00 / Přednáška: Formy úcty
– P. Slavomír Peklanský, SAC

• Korunka

•  15.00 / Mše svatá
– Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

•  17.00 / Poselství Fatimy – promítání
– P. Jan David, SAC

• 18.30 Růženec
•  19.00 Mše svatá – P. Mariusz Leszko, SAC,

exorcista pro brněnskou diecézi)

• 20.00 / Pobožnost Cesty Světla

Po celý den (9.00–21.00 hod.) bude možnost 
přijmout svátost smíření.

Zveme vás do Slavkovic
na Svátek Božího
milosrdenství
Neděle, 23. dubna 2017

PŘIBLÍŽIT LIDEM TAJEMSTVÍ
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

tajemství víry, zde je třeba každodenní životní zku-
šenosti. Proto Ježíš mnohokrát pobízel Faustynu 
nejen k rozjímání, ale především k následování 
Jeho milosrdenství. „...má dcero“ – říkal – „dívej 
se na mé milosrdné Srdce a zrcadli jeho sli-
tovnost ve vlastním srdci a skutcích, abys ty, 
která hlásáš světu mé milosrdenství, jím sama 
planula.“ (Dn 1688).

Rozjímání o tajemství Božího milosrdenství utváří 
postoj důvěry vůči Bohu a jeho činné lásce k lidem, 
posiluje tak rozvoj duchovního života. Hříšníky 
uvádí na cestu obrácení, když je přesvědčuje o dů-
věře k odpouštějící Boží lásce.

Tajemství Božího milosrdenství je základem křes-
ťanského života. Svatý Otec Jan Pavel II. ve své en-
cyklice Dives in misericordia napsal, že vyznávání 
a hlásání této pravdy je základním úkolem Církve, 
bez jehož plnění nemůže žít svým autentickým ži-
votem. Sestra Faustyna a její poslání, týkající se po-
znání a přiblížení Božího milosrdenství lidem, je hlá-
sáním Boha bohatého v milosrdenství. Svatý Otec 
Jan Pavel II. proto mohl s plným přesvědčením říci: 
„Sestro Faustyno, děkuji ti, že jsi světu připo-
mněla velké tajemství Božího milosrdenství. 
Ono nevýslovné tajemství Otce, které dnešní 
člověk a svět tak moc potřebují.“

s. M. Elżbieta Siepak 
Kongregace sester Matky Božího milosrdenství

„...Svátek milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, 
aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. 
Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji 
mého milosrdenství.“  (Sv. Faustyna – Deníček 699)

Informace:   Otcové pallotini
tel.: 566 502 855 – 857
email: info@slavkovice.cz
www.slavkovice.cz

Svátek Božího milosrdenství 
ve Slavkovicích – 2016

Svátek Božího milosrdenství byl ustanoven
na Bílou neděli papežem Janem Pavlem II.

v den svatořečení polské řeholnice
Faustyny Kowalské, 30. dubna 2000.
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„No jo, to je spěchu,“ bručel Bartoloměj. „To s tím 
nemohli přijít ráno? Vždyť už je čas na oběd.“

Přehraboval se v hromadě prken a všelijakých 
odřezků a hledal desku, na kterou by se dal napsat 
ten nápis, co mu před chvílí přinesl voják z místo-
držitelského paláce.

„No a co, že je to od samotného Piláta. Však, 
Římani, počkejte, až přijde Mesiáš. Ten s vámi 
zatočí. Pak teprve budete mít naspěch. Už se tady 
nebudete roztahovat a poroučet!“

Když se na to ale Bartoloměj podívá bez emocí 
a s nadhledem, musí uznat, že jemu samotnému 
je zdejší římská osádka docela k užitku. Svoji tesař-
skou dílnu má od paláce co by kamenem doho-
dil. Jako kluk to dokonce jednou zkusil a kámen 
opravdu zazvonil o zeď palácové zahrady, až 
se Bartoloměj lekl. Ještě teď mu běhá mráz po 
zádech, co by se stalo, kdyby se tam tenkrát při-
pletl nějaký římský voják. Ten by těžko chápal, že 
hozený kámen byl jen měřícím pásmem. 

A protože v této části Jeruzaléma žádný jiný 
tesař není, nemá o zakázky z paláce nouzi. Tam se 
pořád něco opravuje a buduje. Jen mu trochu vadí, 
že mu to kazí pověst pravověrného Žida. A jako 
takový musí Římany nenávidět.

„Jenže Římani platí dobře a hned. A doma mám 
šest hladových krků, ty nějakýma siláckýma řečma 
nenakrmím. Však kdyby takhle platili mí krajani, 
tak se na Římany vykašlu. Třeba Ozeáš, ten mi dluží 
dva denáry už tři měsíce. Nebo Tadeáš, kde je to 
jehně slíbené za vrátka k ohradě?“

Konečně našel desku tak akorát. Znaleckým 
okem ji zkouknul, jestli není křivá, trochu na straně 
přiříznul a pečlivě ohobloval jednu stranu.

„Takhle to má být, “ dlaní pohladil hladkou plo-
chu desky. „Tady se ten nápis bude hezky vyjímat. 
Je to sice pro nějakého zločince, ale ať Římani vědí, 
jaký jsme my Židi poctivý a pečlivý národ.“

Poctivý Žid, to Bartoloměj byl. Důsledně dodr-
žoval všechny předpisy Zákona, až se na něj někdy 
manželka zlobila, že to přehání, že Hospodin 
snad není takový puntičkář. A stejný puntičkář byl 
Bartoloměj i v tesařině, takže se mu tenhle spěch 
vůbec nelíbil.

Svitek, který mu voják přinesl, si Bartoloměj no -
žem přibodl na rám okna, aby na něj dobře viděl, 
a začal psát:

JEŽÍŠ
 
„Proč se jmenuje zrovna Ježíš? Takhle mi to Š 

vyjde akorát na tenhle suk a nebude to vypadat 
dobře. Kdyby se jmenoval Bartoloměj, jako já, tak 
by na to místo vyšlo písmeno O a to vypadalo mno-
hem líp.“ Trochu se ale při tom pomyšlení otřásl, 
nerad by někdy viděl svoje jméno na takové ceduli.

NAZARETSKÝ

„Proč mu říkají nazaretský? Asi tam odtud pochází. 
Nejspíš to bude nějaká díra někde v Galilei. Ale naro-
dil se prý v Betlémě.“ Kde je Betlém, to Bartoloměj 
věděl. To věděl každý správný Žid. V Betlémě se jed-
nou narodí Mesiáš a vyžene Římany. Ale o tom jsme 
už mluvili.

KRÁL ŽIDOVSKÝ

„Třeba by jako král nebyl tak špatný. Kdyby dostal 
pár schopných mužů, tak by s těma Římanama 
možná zatočil.“

Bartoloměj viděl Ježíše jen jednou v živo-
tě. Montoval na chrámovém nádvoří stánek pro 
jednoho prodavače holubů právě v ten den, kdy 
Ježíš udělal tu čistku v chrámě. A to Bartolomějovi 
docela imponovalo.

„Vůbec tenkrát nevypadal jako nějaký blázen 
nebo pomatenec, jak o něm někteří mluví. Skoro 
by se dalo říct, že to udělal jako někdo, kdo má 
moc a právo to udělat. Ne jako naši zákoníci, kteří 
mají plnou hubu Zákona, ale sami se ho nedot-
knou ani prstem.“

Ale jako pravověrný Žid nemohl souhlasit 
s Ježíšovým poněkud volnějším výkladem Zákona 
a jeho tolerancí k hříšníkům.

„Prý byl také tesařem… Tak vidíš, Ježíši, kdyby 
ses držel řemesla a nestrkal nos do věcí, do kterých 
ti nic není, tak jsme se mohli potkat při lepší příle-
žitosti, než je tato.“

Bartoloměj si se zalíbením prohlížel hotové dílo. 
„Bude se na tom kříži hezky vyjímat. Škoda, že 
kromě toho hulváta vojáka nebude nikdo vědět, 
kdo ten nápis zhotovil.“

Ze zasnění ho vyrušily rázné kroky.
„Máš?“
Voják vzal desku, ani se na ni pořádně nepodí-

val, hodil na stůl dvě drobné stříbrné mince, oto-
čil se a zmizel.

„Ani nepoděkoval, nezdvořák,“ zabručel Barto-
     loměj.

Kdysi mě v Bibli zaujala věta z Janova 
evangelia: „Pilát dal napsat nápis a připev-
nit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, 
král židovský.“ Nevíme, kdo ten nápis vy-
robil, v Bibli se o tom nepíše, takže to klid-
ně mohl být třeba tesař Bartoloměj.

 Požehnané Velikonoce přeje Honza Zi

Jan 2,13–25 / Jan 19,19–22

Nápis

Nápis na kříži je součástí
i tohoto krátkého příběhu

Známá fi rma
Barborka ráda pozorovala babičku, jak sedí 
u okna, dívá se zamyšleně ven a mezi prsty pro-
pouští zrnka růžence. Babička jí jednou dokon-
ce růženec půjčila, ale dopadlo to neslavně, 
růženec se přetrhl (pravda, ne úplně sám…). 
A tak, když se někdy chtěla Barborka k babič-
ce připojit, musela si vystačit s prstíky na ruce.

Na jaře měla Barborka deváté narozeniny. 
Maminka usoudila, že už je rozumnější, a jako 
dárek jí koupila růženec. Ale ne nějaký oby-
čejný umělohmotný, ale poctivý dřevěný s kří-
žem, na kterém je i Pán Ježíš. Ať má památ-
ku na dětství.

Barborka měla z růžence velkou radost, 
konečně se bude moci modlit „opravdicky“ 
jako babička. Jak si tak růženec prohlížela, 
najednou se zarazila, podívala se na kříž na 
stěně, pak zpátky na růženec a zase na kříž. 
Když se ujistila, že na obou křížích je opravdu 
stejný nápis INRI, oči se jí rozzářily a radostně 
mamince oznámila:

„Mami, podívej, ty jsou oba od stejný 
fi rmy!“

…
Ano, všechny kříže jsou od stejné „fi rmy“, 

a my jsme rádi, že můžeme být jejími klienty.

Honza Zindulka
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MASOPUST
  na JIŽÁKU

25. 2.
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Středisková pouť 5. 3.
Protože správný skautský oddíl patří do ně-

jakého střediska, i Sněhová Vločka do nějaké-
ho patří. Středisko se jmenuje Blaník, působí 
nejvíce na Praze 4 a sdružuje převážně kato-
licky orientované oddíly. Čas od času se sejde 
celé středisko na akci duchovního charakte-
ru. O březnové střediskové akci vypráví jedna 
z Vloček takto:

Sešly jsme se u KCMT, odkud jsme potom spo-
lečně jely na Dejvickou, abychom se setkaly s ostat-
ními. Když už všichni byli na místě srazu, tak jsme 
se pomodlili a farář tomu, kdo chtěl, dal na čelo 
popelec. Potom jsme se už rozdělili na světlušky 
a vlčata a skautky.

Společně s ostatními skauty jsme se vydali k au-
tobusu, který nás odvezl k přívozu, abychom pře-
jeli na druhou stranu Vltavy. Když jsme dorazili na 
břeh, tak jsme se vydali podél řeky a cestou jsme 
měli křížovou cestu. U každého zastavení jsme dě-
lali nějakou aktivitu, ať už obtiskávání bot nebo 

rukou na papír nebo zamyšlení se. Tak jsme šli a šli, 
a když jsme došli do jedné vesnice, tak nás zase 
jiný přívoz převezl na druhou stranu Vltavy. Potom 
jsme znova šli, až jsme došli ke kostelu na Levém 
Hradci, kde byla poslední dvě zastavení, po kterých 
jsme šli na mši do kostela sv. Klimenta, což je jeden 
z nejstarších kostelů v ČR. Po mši jsme se mohli do-
konce kouknout na základy, ale bohužel jsme ne-
měli moc času, protože jsme museli pospíchat na 
vlak. Na zastávce jsme si dali společnou večerku 
a jeli na Hlavní nádraží a odtud na Háje.

zapsala Tkanička

VÝPRAVA
Národní muzeum a bruslení 

Měly jsme společnou výpravu pro světluš-
ky a skautky. Dopoledne jsme se šly podívat do 
nové budovy Národního muzea, kde jsme si pro-
hlídly výstavu Retro, kde jsme se mohly podívat 
na různé šaty, vyzkoušet si klobouky, zahrát si di-
vadlo, poslechnout si dobové písničky, stavět sta-
vebnici a spoustu dalšího a pak zvířata na výstavě 
Noemova archa. Odpoledne jsme šly bruslit na klu-
ziště Na Františku a mezitím jsme si zahrály hru na 
hraní obrazů z nějaké pohádky.

Lyžák o jarních prázdninách 
Letošní lyžák s KSK se konal opět v Peci pod 

Sněžkou, tentokráte ale na Lyžařské boudě. Hned 
na začátku týdne nás Krkonoše přivítaly modrou 
oblohou, sluníčkem a krásnými výhledy například 
na nejvyšší horu České republiky Sněžku. Výcviku 
se ujali zkušení instruktoři, zajišťující výuku jak na 
lyžích, tak na snowboardu. 

Měli jsme přednášku od letitého člena Horské 
služby, který nás informoval o nejčastějších úra-
zech na sjezdovkách, o tom, jak při úrazu postu-
povat a také nám povyprávěl o různých záchran-
ných akcích, které v Krkonoších proběhly, včetně 
záchrany osob zasypaných lavinou.

V rámci (nabitého) večerního programu jsme se 
letos zaměřili na téma literatura. Nejprve jsme se na-
vzájem důkladně seznámili, poté jsme hráli různé ja-
zykové hry, hledali výrazy ve Slovníku spisovného ja-
zyka českého, střihali jsme noviny, prožívali vyprávě-
ní, zkoušeli jsme si namalovat hudbu, kterou jsme 
slyšeli. Vyrobili jsme si jednoduchou knížečku, kte-
rou jsme si v rámci workshopů mohli ozdobit vaz-
bou z kůže, deskami z dřevěné dýhy nebo pečetí 
z pravého pečetního vosku. Mohli jsme si vyzkou-
šet psát tajným písmem, vytvořit pohyblivý komix. 

Společná část večerního programu byla zakonče-
na společnou modlitbou a menší účastníci se ode-
brali na pokoje, kde usínali při poslechu pohádek.

Pro starší z nás pak následovala část večerního 
programu, ve které jsme si pouštěli krátké fi lmy 
k zamyšlení a diskutovali o dotčených tématech. 
Sami jsme si vytvořili a zahráli scénky a zúčastni-
li se multivjemové (i když takové slovo možná ne-
existuje) atmosférické hry: „Helena Kellerová“. Ke 
konci týdne pro všechny byla připravena noční bo-
jovka, během které jsme se s petrolejkou v ruce vy-
dali hledat žháře, ukrývajícího se v okolních lesích 
a na jejímž konci na nás čekal zakopaný poklad. 

Zároveň jsme se dozvěděli něco o historii Lyžařské 
boudy a jejího okolí.

V sobotu proběhly u chaty lyžařské/snowboar-
dové závody, které se konaly na dokonalém sněhu 
pocukrovaném dvaceticentimetry nového prašanu 
a za neustálého sněžení.

Poslední večer proběhlo vyhlášení lyžařských zá-
vodů s předáním medailí. Pak jsme si do předem 
vyrobené knihy navzájem napsali vzkazy. A poté 
následoval program, který si pro ostatní připravili 
starší účastníci lyžáku, jehož cílem bylo uhodnout 
autora a název přehrávané písničky. 

O duchovní doprovod se na lyžáku staral páter 
Michael Špilar, který kromě ranních mší sloužil i so-
botní odpolední/večerní mši svatou s hudebním 
doprovodem. Vypadá to, že už se pomalu těšíme 
na příští lyžák. Matouš a Petr

Letní stanový tábor 
22. 7.–5. 8. 2017

Tábor je určen pro děti ve věku od 8 do 15 let 
včetně. Přihlašování již běží, přihlášky najdete v pa-
pírové podobě u sv. Františka a v KCMT nebo na 
internetových stránkách kskpraha.org

Vodácký tábor
12.–20. 8. 2017

Že si na vodě ještě nebyl? Že už jsi zkušený vodák? 
Každopádně na náš vodácký tábor se může líbit 
i Tobě! Máme dlouhodobou praxi s výcvikem začá-
tečníků a u každého pokročilého se najde mnoho, 
co se s námi může naučit. Jedinou podmínkou účas-
ti je být aktivním plavcem. Krom vodáckého výcviku 
je na programu i vše, co patří k pořádnému táboru 
včetně her, večerů s kytarou atd. ■

CO BYLO ......... A CO BUDE?
K Ř E S Ť A N S K Ý  S P O R T O V N Í  K L U BK Ř E S Ť A N S K Ý  S P O R T O V N Í  K L U B

z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY Z ČINNOSTI ODDÍLU PRO HOLKY

co bude?
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zprávičky
 z Farní charity

Milí přátelé,
přestože byla letošní zima dlouhá a mrazivá, ku-
podivu neměli jsme žádný pracovní úraz. Ná-
mraza a náledí byly zřejmě dostatečným varová-
ním a všichni jsme chodili opatrně. Zimní měsíce 
si ale vybraly svojí obvyklou daň a opustilo nás 
mnoho dlouholetých klientů.

Paní Liběna a její manžel byli v naší péči od 
roku 2013. Manželé bydleli ve čtvr-
tém patře bez výtahu, starý dům měl 
vysoké schodiště s mezipatry. Man-
želé už mnoho let mohli vyjít z domu 
pouze s velikými obtížemi a pomocí 
někoho mladšího. I většina zaměst-
nanců měla jazyk na vestě, když se 
do té věže konečně vydrápala. Navíc 
jsme obvykle byli ověšeni nákupními 
taškami. 

Pan Václav před dvěma lety zemřel 
a klientka v bytě osiřela. Navštěvovali 
jsme ji nadále dvakrát denně. Paní Liběna patřila 
k těm neuvěřitelně milým klientům, na které se 
nezapomíná. Byla vždycky optimistická a usmě-
vavá. Přestože velice špatně viděla, snažila se 
udržovat byt v čistotě a pečovala i o sebe. Dě-
sily nás pouze její kulinářské počiny. Díky špat-
nému zraku si pletla koření, sůl s cukrem a často 
jsme museli ošetřovat popáleniny. Marně jsme jí 
domlouvali, že jí rádi uvaříme a budeme se držet 
jejích instrukcí a osvědčených receptů. Stále se 
v kuchyni otáčela a pečovatelky se potom snaži-
ly zachránit, co se dalo.

Krátce před vánočními svátky musela klientka 
na kontrolu k lékaři. Přestože její sestup z věže 
jistili tři lidé, na schodech upadla a zlomila si kr-
ček. Po operaci už nevstala a celé Vánoce byla 
v bezvědomí. Tiše nás opustila na začátku ledna.

Byla letos první a po ní následovala řada našich 
dlouholetých klientů. Předjaří je pro nás náročné, 
v únoru a březnu bývá každoročně největší úmrt-
nost. Můžeme se utěšovat jen tím, že na začátku 
jara přijde naděje velikonoční zvěsti.

V letošním roce nás neopouští pouze klienti, 
pracovní poměr rozvázalo také několik zaměst-
nanců. V Praze je přezaměstnanost a nám se ne-
daří sehnat nové pracovníky. Práce v naší organi-
zaci je bezesporu náročná a při současné nabídce 
pracovních míst se volné pracovní pozice neda-
ří zaplnit. Lidé často očekávají, že budeme „cha-
ritou“ nejen pro naše klienty, ale i pro zaměst-
nance. Když pochopí, že od nich opravdu bude-
me chtít, aby odvedli pečlivou a svědomitou, čas-
to fyzicky a psychicky náročnou práci, tak nám 
prchají ve zkušební době. Zamyslete se, jestli ne-
máte ve svém okolí ženu, která by měla zájem 

o práci pečovatelky. Hledáme i zdra-
votní sestry.

Nabízíme práci na plný nebo čás-
tečný úvazek. Pro pozici pečovatel-
ky požadujeme ukončené základní 
vzdělání, čistý trestní rejstřík a dob-
rý zdravotní stav. Uvítáme ve svých 
řadách aktivní řidiče, kteří se nebo-
jí jezdit po Praze, ale není to pod-
mínkou. Kurz pracovníka v sociál-
ních službách je také vítaný, ale není 
nutný. Po zkušební době jsme ochot-

ní kurz zajistit a zaplatit. Pracovníci Farní charity 
Praha 4–Chodov mají osobní hodnocení a od-
měny, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovo-
lené, 3 sick days ročně, služební telefon, 80 Kč 
stravné na odpracovaný den, jízdné po Praze 
(dobití Lítačky), kontinuální vzdělávání v oboru. 
K dispozici jsou služební auta.

Zdravotní sestra musí být způsobilá k výkonu 
zdravotnické profese bez odborného dohledu 
(musí mít „registraci“) a čistý trestní rejstřík. Na-
bídka benefi tů je stejná pro všechny složky naší 
organizace. Případné zájemce o práci odkažte 
na náš e-mail: kancelar@charitapraha4.cz.

Po těch necelých šestnácti letech, co naši cha-
ritu řídím, umím sehnat téměř vše. Zaměstnan-
ci, a dobří zaměstnanci obzvlášť, se ale sháně-
jí velice špatně. Bez dobrých pečovatelek a sest-
řiček se naše služby nedají poskytovat. Proto se 
zamyslete, jestli byste o někom vhodném nevě-
děli. Velmi by nám to pomohlo. 

Přeji vám požehnané Velikonoce.
 Eva Černá

C H A R I T A P O U Ť  D O  A F R I K Y

Na přelomu listopadu a prosince minulého 
roku jsem jela spolu se skupinou šestnác-
ti poutníků ze Slovenska, Polska a České re-
publiky do africké země Rwandy. Cílem naší 
pouti byla návštěva dětí zahrnutých do pro-
jektu Adopce srdce a místa zjevení Panny 
Marie (1,56 stupňů j.š.)

Rwanda sousedí s Ugandou (na severu), Tanza-
nií (na východě), Burundi (na jihu) a s Kongem (na 
západě). Zeleň pokrývá celé její území. Zelená bar-
va je i součástí státní vlajky a symbolizuje prosperitu 
a přírodní zdroje. Údolí zaplňují jezera, z nichž nej-
větší je jezero Kivu. Sloni, žirafy, zebry, hroši, buvo-
li a další zvířata našla svůj domov v národním parku 
Akagera. Gorilí rodinky pak v parku Volcanos. 

Díky obdobím dešťů od března do května a od 
října do prosince, vlhkosti a teplu mohou místní 
obyvatelé sklízet plodiny vícekrát do roka. Pochut-
návají si na sladkých banánech, mangách, papá-
jích, marakuách, japonských slívkách, avokádu a ji-
ných plodinách. Jsou pěstitelé čaje a kávy, jejichž 
vůni a chuť znají lidé i mimo tuto zemi. Hlavním 
městem je Kigali s více jak milionem obyvatel. Ani 
tomuto městu se nevyhnula občanská válka dvou 

etnických skupin Hutu a Tutsi v letech 1990–94. 
Zanechala po sobě zničená města a vesnice, téměř 
milion mrtvých lidí, utrpení přeživších a čtvrt milió-
nu sirotků. Pallotini – Společnost katolického apo-
štolátu – na pomoc sirotkům založili projekt Adop-
ce srdce. Časem k obětem války přibyly děti, kte-
ré přišly o rodiče důsledkem různých chorob ane-
bo které žijí v extrémně bídných podmínkách. Z fi -
nanční podpory jednotlivců, manželů, rodin, far-
ních společenství či škol v částce 16 EUR měsíč-
ně, z čehož 1 EUR je určeno na administrativní ná-
klady, mohou chodit děti do školy, zaplatit si škol-
ní pomůcky, potraviny, ošacení a léky. Děti se pod-
porují do 18. roku nebo do 21 let, pokud chodí na 
vysokou školu.

   Země má i své mariánské poutní místo Kibe-
ho. V letech 1981–1989 se zde zjevovala třem dív-
kám Panna Marie, která se představila jako „Nyi-
na wa Jambo“ Matka Slova. K nejdelšímu a nej-
dramatičtějšímu vidění došlo v srpnu 1982. Pod-
le svědků Panna Maria předpovídala hrůzy rwand-
ské genocidy, ke které došlo v roce 1994, a vyzý-
vala k modlitbám, zvláště k modlitbě růžence, za 
odvrácení katastrofy. V den výročí zjevení 28. listo-
padu jsme se zúčastnili hlavní poutní mše za pří-
tomnosti dvou biskupů, mnoha kněží a poutníků 
z Rwandy a okolních států. Panna Marie na tomto 
místě řekla, že přichází nejen pro Kibeho, Rwandu, 
Afriku, ale pro celý svět.

Pouť do

   Afriky

Kresba: Jakub Černý

▲ ▲ ▲
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

■ Pokušení v poušti: ďábel je jako koncentrované zlo. 
Stačí jen naředit a použít. Najednou je tu a povídá: 
Kdyby doopravdy Bůh byl, tak by přece musel 
… A pak následuje nějaký nápad a požadavek, co by 
Bůh musel, kdyby byl. Těžko říct, proč by to Bůh mu-
sel, ale to se tu nedovíte. Zkrátka: Kdyby Bůh byl, mu-
sel by dělat, co chci. Obdobně i na poušti zazní: Jestli 
jsi skutečně Boží syn – a následuje trojí požadavek, co 
Boží syn musí a jak bude za vše ďáblem obdarován.... 
(Podle J. Keřkovského)
■ Pane, už se nemohu modlit! Jsem znavená. Co-
pak Ti mohu říci něco, co bys už dávno nevěděl?  
Jsem znavená lidskou bídou, utrpením tvorstva. Tvé 
dílo je nádherné, ale nemilosrdné. Už nemohu! Do-
přej mi spát getsemanskou hodinu na kořenech oli-
vovníku. Nechci spatřit anděla, který Tvému Synu 
kalich přináší. Dovol však, aby mne z něho dal na-
pít a já se probudila dospělá z bezmoci dětinskosti 
k bratrství pod křížem. (Christine Bustová)
■ Králové se nedotýkají dveří: královsky vstupují 
našimi dveřmi hosté, královsky my s rukama od za-
hradní hlíny, královsky, ty maličký, kterému je klika 
příliš vysoko, královsky Ten, který přichází zamče-
nými dveřmi. (Kurt Marti)
■ Jako Tvoji učedníci na cestě do Emauz také my 
jsme často neschopni rozpoznat, že jsi to Ty, Kris-
te, kdo nás doprovází. Jakmile se nám však otevřou 
oči, porozumíme, žes k nám mluvil, i když jsme na 
Tebe předtím zapomněli. Důvěřujeme Ti, Pane, 
i my chceme hledat společně s Tebou, jak milovat 
a jak odpouštět. Nezávisle na našich pochybnos-
tech, ba i na naší víře, jsi Ty, Kriste, stále s námi: Tvá 
láska hoří hluboko v našem srdci. (Roger Schultz)  
■ Dne 2. ledna roku od narození Páně 969 – první 
pražský biskup Dětmar – byv vyproštěn z pout tě-
lesných, hřivnu sobě svěřenou navrátil Kristu stoná-
sobnou....Zatím se již vrátil do Prahy výtečný hrdina 
jménem Vojtěch, svěcením teprve podjáhen. Kní-
že Boleslav a jeho velmožové vidouce, jak je v dob-
rých skutcích zbožný, z vnuknutí Ducha svatého 
uchopili jinocha, ač se tomu velmi bránil, a pravi-
li: “Chtěj, nechtěj, naším novým biskupem slouti 
budeš. Ty dobře znáš nám otevírati cestu, kudy se  
chodí do nebeské vlasti.” Volba se pak stala neda-
leko od Prahy na Levém Hradci dne 19. února té-
hož roku 969. (Kosmova kronika česká)        

MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

Milí farníci, 
nebo bych snad měla napsat sestry a bratři v Kristu. 
Všichni jsme vlastně jedna rodina. Rodina Božích dětí. 
Pro mě je církev vlastně jako druhá nebo možná lépe ře-
čeno spíše jako moje širší rodina. Skrze společenství círk-
ve jsem hodně dostala a dostávám. Zároveň ale člověk 
také dává a ztrácí. V něčem roste a v něčem je ořezá-
ván. Jsem vděčná za každého, kdo dokáže potěšit, po-
vzbudit, vyslechnout, ale i za ty, kteří si nepotrpí na řeči, 
ale rovnou pomohou konkrétně. Při práci s lidmi člověk 
občas nestačí vycházet z údivu. A to jak v dobrém, tak 
i v té horší stránce.

Společenství můžeme zažívat a poznávat na různých 
úrovních. A stejně jako v rodině je čas společného sla-
vení a trávení času, tak i čas na úklid a jiné méně popu-
lární práce. Ne jinak je tomu i v církvi. Když se chci stát 
součástí společenství, tak je potřeba do toho dát i tro-
chu úsilí, trochu jít s kůží na trh. Nastavit dlaň, která 
dává a druhou, která přijímá. 

Proto, když tady píši různé své prosby a vzdechy 
s čím bychom potřebovali konkrétně pomoci, tak se 
domnívám, že i vám leží naše farní rodina, naše farní 
společenství na srdci. Že vám na něm záleží.

Ráda bych vás tedy pozvala ke spolupráci a pomoci. 
Každý měsíc píši sem do Fchodovin a nebo těm, kte-
ří s důvěrou svěřili svůj e-mail, informace o tom, kde 
je třeba konkrétně pomoci. Komunitní centrum a vů-
bec celá naše velká farnost má obrovský potenciál, ale 
neobejde se to bez pomoci a nasazení i vás farníků. 

V dubnu nás čeká oslava VZKŘÍŠENÍ – největší svát-
ky křesťanů. Uvítáme pomoc s přípravou agapé na Bí-
lou sobotu po mši svaté, a to jak na faře u sv. Františ-
ka, tak i v KCMT. 

Blíží se také květen a v něm oslava desátého výro-
čí posvěcení Komunitního centra. Čeká nás dost prá-
ce. Chystáme výstavu, takže pokud byste měli nějaké 
fotky ze stavby KCMT, případně z KC v Modletické, 
nebo ještě i ze stanu sv. Pavla, tak můžete nascanovat 
a poslat na e-mail nebo donést do kanceláře a my vše 
uděláme a foto vám hned vrátíme. Organizačně bude 
také třeba pomoci konkrétně s přípravou, proto moc 
prosím, abyste zvážili svůj čas a možnosti. Určitě si ne-
děli 28. května zapište do kalendáře a přijďte oslavit 
se svou farní rodinou „narozeniny“ K omunitního cen-
tra Matky Terezy.

Pokud byste měli zájem dostávat pravidelně infor-
mace o tom, kde je potřeba přiložit ruku k dílu a s čím 
konkrétně můžete pomoci, tak mi napište na e-mail: 
hamalova@kcmt.cz.

Těším se, že se potkáme a přeji všem, aby se mohli 
setkat s Živým Pánem.

Požehnaný postně-velikonoční čas.
Vlasta 

dobrovolníci,
dobrovolnice,
 dobrovolníčata

Milý papeži Františku
– Papež odpovídá na dopisy dětí
I malé děti kladou VELKÉ otázky. Jako například: „Proč 
už se dneska neděje tolik zázraků?“„Co dělal Bůh, 
než stvořil svět?“, „Mají zlí lidé taky svého strážného 
anděla?“ Papež František odpovídá na tyto a na řadu 
dalších otázek od dětí, jako jsi ty. Knížka potěší nejen 
děti, ale i dospělé. LEDA  Kč 198,-

Láska a úcta v rodině Dr. Emerson Eggerichs
Možná jste jako spousta rodičů, s nimiž jsem mluvil. 
Připadáte si poražení a občas byst e to nejraději vzda-
li. Tuto knihu jsem napsal proto, abych vám pomohl vy-
trvat. Pokud jsou vaše děti malé, máte před sebou ješ-
tě dlouhou cestu; pokud již dospívají, máte ještě spous-
tu času, abyste váš vztah vylepšili. A jestliže už máte 
děti dospělé, tyto pravdy jsou nadčasové, protože ro-
diče jsou vždycky rodiči. Principy lásky a úcty mohou 
v rodině fungovat a opravdu také fungují. Dovolte mi 
ukázat proč… a jak. Návrat, Kč 230,- 

Její poselství zní:
 1. Jsem Matkou Slova.
 2. Dítě Marie přijímá své vlastní utrpení.
 3. Čiňte pokání bez prodlení.
 4.  Snášejte utrpení, aby pomohlo 

Ježíšovi zachránit svět.
 5.  Rozjímejte nad sedmibolestným

růžencem Panny Marie.
 6. Modlete se za církev.
 7. Buďte silní ve víře.
 8. Vždy se modlete za celý svět.
 9. Kdo činí pokání, nemůže se dostat do pekla.
 10. Rozjímejte / modlete se růženec.
 11. Nikdo nevstoupí do nebe bez utrpení.
 12. Navraťte se k Bohu.

V Rwandě jsem našla lidi smějící se, zpívající, 
tancující a oslavující život, i když ve většině přípa-
dů žijí ve velké chudobě. Žijí ze dne na den, avšak 
naplno s živou vírou a s hlubokým vnímáním Boha. 
To se projevuje v úctě k životu a v ústřední roli ro-
diny. Lze si jen přát, aby obyvatelé Rwandy mohli 
žít v lepších životních podmínkách a my, Evropané, 
zakoušeli živou víru a více rozvíjeli naše duchovní 
a kulturní dědictví.  Adéla Drdlová

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
• Kostel sv. Františka 

 Zelený čtvrtek 17.00 mše sv. na památku
  ustanovení Eucharistie

 Velký pátek 18.00 velkopáteční obřady

 Bílá sobota 15.00–17.00 možnost tiché modlitby
 18.00 mše sv. – Vigilie vzkříšení   

• Komunitní centrum Matky Terezy

 Zelený čtvrtek 18.00 mše sv. na památku
  ustanovení Eucharistie
 19.30–00.00 možnost tiché adorace

 Velký pátek 11.00 pobožnost křížové cesty
 17.00 velkopáteční obřady

 Bílá sobota 9.00 Modlitba četby
  + katechumenátní obřady
 21.00 mše sv. – Vigilie vzkříšení
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■  Pondělí 8.00–12.00 / Školička Sluníčko, 
pravidelný program pro děti od 2 let bez účas-
ti rodičů.

■  Úterý 9.00–12.00 / otevřená herna, od 
10.00: Čas na besedy a přednášky, 16.15–17.30 
otevřená herna.

■  Středa 9.00–12.00 / otevřená herna, od 
10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší (do 18 m.)

■  Čtvrtek 9.00–12.00 / otevřená herna, od 
10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi (děti 
od 18 m.)

■  Pátek 9.00–12.00 / otevřená herna, od 
10.00: Čas na pohádku, od 10.30: Šikulové 
– tvořivá dílnička pro děti za pomoci rodičů 
či prarodičů.

Besedy, přednášky a kurzy

■  Úterý 11. 4. od 9.30 / Velikonoční dílna 
pro dospělé. Výroba velikonočních dekorací. 
Vstup 100,- včetně materiálu a herny.

■  Úterý 18. 4. od 10.00 do 12.00 / Odměny 
a tresty ve výchově. Odměny a tresty – jak 
na to a jak vychovávat? Cena: 80,- Kč,

■  Čtvrtek 20. 4. od 18.30 do 20.30 / Přípra-
va na pohovor aneb otázky z horké židle. 
Jak se efektivně připravit na pracovní poho-
vor, na co nezapomenout, čemu věnovat po-
zornost. Připravte si otázky, na které hledáte 
vhodnou odpověď, vyzkoušíme si i prakticky, 
jaké je vhodné řešení. Vstupné: 80,- Kč, Re-
gistrace na: info@inspiromatky.cz

■  Úterý 25. 4. od 10.00 do 12.00 / Řeč u dětí. 
Kdy a jak má dítě mluvit, kdy je vývoj řeči 
opožděný. Co dělat, aby dítě správně mluvi-
lo. Cena: 80,- Kč

■  Čtvrtek 27. 4. od 19.00 do 21.00 / Jak při-
pravit předškoláka na čtení – trénink jazy-
kových schopností dle D. B. Elkonina. Metoda 
je zaměřena na rozvoj schopností, které jsou 
nutné pro úspěšný vstup a zahájení vzdělává-

ní v ZŠ. Systematicky rozvíjíme fone-
matické schopnosti dětí tak, aby jim násled-
ný nácvik čtení a psaní nedělal potíže. Vstup-
né dobrovolné.

■  Pátek 28. 4. od 15.30 do 16.30 / Malý vě-
dec. Věda pro děti od 5 do 9 let. Cena: 80,- 
Kč. Přihlašování a platba předem na e-mailu: 
mcdomecek@praha.ymca.cz

Pravidelné akce
■  Stále volná místa: Setkání Klubu 50+ kaž-

dé 1. a 3. pondělí v měsíci. Kontakt na koordi-
nátorku klubu Danielu je 777 604 775.

■  PILATES: každé pondělí od 11.30 do 12.20 
a úterý 11.00–11.50: Cvičení pro všechny věko-
vé kategorie, možnost zaplatit si permanentku.

■  POZOR! NOVÝ KURZ: Angličtina pro věčné 
začátečníky a mírně pokročilé: každé pondělí 
od 18.15 do 19.15.; přihlášení předem.

■  10. 4. (pondělí) od 20 h v KCMT – setkání spo-
lečenství Hnutí fokoláre. Slovo života na duben: 
„Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se 
už nachýlil“ (Lk 24,29) Setkání je otevřené i dal-
ším zájemcům o žití Božího slova. Jana a Viktor Fri-
edovi – tel. 731 625 949

■  Biblické hodiny – každé úterý od 18.45 na faře 
u sv. Františka, kromě posledního úterý v měsí-
ci, kdy jsou společné chvály v kostele, a kromě 
prázdnin. V současné době se věnujeme téma-
tu Blahoslavenství. Srdečně zve P. Michal Prívara.

■  Modlitební setkání maminek (nejen) na ma-
teřské dovolené se koná ve středu dopoled-
ne od 9.30 do 11.30 v suterénu fary u koste-
la sv. Františka z Assisi. V dubnu se sejdeme 5., 
12., 19., a 26. 4. – Srdečně zve Lýdia Murínová 
tel.: 730 825 301.

■  Páteční dopolední setkávání (nejen pro 
 starší) – začínáme v 9 h bohoslužbou slova 
v kapli KCMT a pot é následuje společné přá-
telské posezení ve foyer. Srdečně zveme! Jana 
a Viktor Friedovi.

■ Jsem na invalidním vozíku a hledám pomoc osob-
ní asistence PŘÍLEŽITOSTNĚ – nejčastěji v pátek odpoled-
ne až večer – 60 Kč/hod. Pomoc v domácnosti, s náku-
py, na WC a vyzvednutí dcery z MŠ. Prosím, ozvěte se 
na tel. 774 997 662, e-mail: dvorskasarka@seznam.cz.

■ MC Domeček nabízí od 27. února každé pon-
dělí od 18.15 do 19.15 kurz Angličtina pro věčné 
začátečníky a mírně pokročilé. Cena za lekci je 
90 Kč. Přihlášení na mcdomecek@praha.ymca.cz

 V Komunitním centru Matky Terezy je pro vás otevřeno v časech:

Út 18.30–21.00 hod. / Ne 9.30–13.00 hod.
                                                   Dále v době programů v KCMT.

I N F O S E R V I SI N F O S E R V I S

Informace na: www.mc-domecek.cz, přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.cz.                       Jsme také na:                                                                

■  2. 4. / 14.30 – Křížová cesta na Petřín
– sraz u Strahovského kláštera

■  5. 4. / 16.00–20.30 – Zpovědní den v KCMT
■  9. 4. / 17.00 – Pašije podle Jana – hudba Jana 

Petříčka – v provedení ochotníků KSK.
Vstupné dobrovolné. (sál KCMT) 

■  10. 4. / 14.30 – Eliška Krásnohorská – divadlo 
jednoho herce v podání Stáni Hoškové,
Vstupné 50,- na místě. (sál KCMT) 

■  10. 4. / 16.00 – Velikonoční zamyšlení
s P. Ing. Miloslavem Fialou
v rámci setkání Sdružení křesť. seniorů 

■  23. 4. / 16.00 – Keramická dílna – zrcadlo 
v mozaice – rám zrcadla v technice keramické 
mozaiky. Přihlašování u Jany Domšové – 
janadomsova@gmail.com, www.jana-domsova.cz 

■  26. 4. / 19.00–20.00 – Zastavení u Matky 
Terezy sestrou ThLic. Mgr. Klárou Stráníkovou 
SCSC na téma Novodobé otroctví a proble-
matika prostituce v ČR. Přednáška dopro-
vázená prezentací vysvětluje fenomén 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
zneužívání a otázku prostituce jako pošlapávání 
lidské důstojnosti. Obecné informace jsou 
doplněné zkušenostmi z terénní práce mezi 
ženami v prostituci v Česku i v zahraničí.

■   Jarní cyklus seminářů ABY DOMA BYLO PRIMA
Vždy v úterý v čase od 18.00 do 21.00 
v klubovně KCMT. Je nutné se dopředu hlásit
i na jednotlivá témata. Cena za cyklus 900,- 
nebo jednotlivě 200,-. Přihlášky:
mama.tata21@centrum.cz, tel. 602 972 887.

•  18. 4. – Výchova synů Mgr. Vlaďka Bartáková
•  25. 4. – Komunikace v rodině – Jak si lépe 

naslouchat? Mgr. Julie Žemlová
•  2. 5. – Výchova dcer Ing. Marie Macounová
•  9. 5. – Zvládání stresu, co pomáhá mužům 

a co ženám? Ing. Marie Macounová
•  16. 5. – Komunikace v rodině – Jak lépe 

dosáhnout spolupráce a řešit konfl ikty?
Mgr. Julie Žemlová

•  23. 5. – Sourozenecké konstelace
Mgr. Vlaďka Bartáková.

PORADNY

■  Po 9.00–10.00 / Laktační poradna (nutno 
objednat na tel. 604 572 712 nebo e-mail), 
poplatek 100 Kč

■  Út 9.30–11.00 / Poradna efektivního rodi-
čovství (nutno objednat na tel. 608 708 786 
nebo e-mail), zdarma.

■  St 18.00–19.30 / Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel. 
777 200 431 nebo e-mail), zdarma

■  Čt 11.00–12.00 / Poradna těhotenství a po-
rod – MUDr. Hana Belošovičová, PhD. (nutno 
objednat předem na e-mailu: poradnamcdo-
mecek@seznam.cz), zdarma

■  Na objednání – Výchovné poradenství – 
Mgr. Kateřina Neubauerová (objednání na e-
mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz), zdarma

■  Na objednání – Vývojová psychologie – Ing. 
Jana Lokvencová (objednání na e-mailu: lok-
vencova.jana@seznam.cz, zdarma

Ve středu dne 26. 4. 2017 od 19.00 hod. 
proběhne v Komunitním centru Matky Terezy 
 beseda a diskuse s Katarinou Sedlárovou 
o palia tivní péči. Srdečně jsou zváni  všichni 
dobrovolníci v domovech seniorů na Hájích 
a Chodově. Součástí večera bude poděkování 
dobrovolníkům a drobné  občerstvení.



KANCELÁŘ KCMT – HÁJE
U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Tel: 242 485 826
E-mail: kancelar@kcmt.cz
Úřední hodiny:
Po–st 8.30–15.00
Úřední hodiny kněze:
Středa 8.30–10.30, 16.00–17.30

FARNÍ KANCELÁŘ CHODOV
Na Sádce 1296/18
Tel: 272 934 261
E-mail: kancelar@kcmt.cz
Úřední hodiny kněze:
Pátek 16.00–17.30
(V jiném termínu po předchozí dohodě)

Možnost svátosti smíření vždy 30 minut před bohoslužbou (kromě čtvrtka) nebo po dohodě

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

** Bohoslužba zaměřena pro rodiny s dětmi (katecheze pro děti).

K O N T A K T Y  •  P R A V I D E L N É  B O H O S L U Ž B Y
  Kostel sv. Františka Kaple sv. Matky Terezy

 Pondělí  – – 

 Úterý 18.00 –

 Středa –  18.00 

 Čtvrtek –   6.45

 Pátek 18.00 9.00

 Sobota 8.00 – 

 Neděle 8.00, 20.00* 9.30**, 11.00

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

bohoslužba slova
se sv. přijímáním

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření
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Příští uzávěrka bude 15. dubna 2017          Náklady na 1 výtisk 12 Kč fchodoviny@gmail.com

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

Ú M Y S LY  A P O Š T O L Á T U  M O D L I T B Y  /  D U B E N

•  Všeobecný úmysl: Mladí lidé • Za mládež, aby uměla velkodušně 
odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti
zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě. 

•  Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce 
pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního 
srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.

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

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

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

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

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

 Pavel Urban (trvalý jáhen) 272 911 264

 Ladislav Staněk (trvalý jáhen) 724 112 799
 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

 ☎ / mob. e-mail

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


