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„...  i vy máte
jeden druhému
nohy umývat.“  Jan 13, 14
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Existuje jedna nádherná píseň v ži-
dovství pro Paschální liturgii – jme-

nuje se Dajenu. Vznikla sice dle všeho mnohem 
později než v době Ježíšově, ale je úžasným vyzná-
ním toho, kdo vidí, co mu Bůh dal. Dovolil jsem si 
nechat se jí inspirovat a napsat křesťanskou podo-
bu, o kterou se s vámi dělím a zároveň nabízím, 
abychom každý napsali svoji osobní Dajenů (Nám 
by to stačilo) nebo za svojí rodinu, nebo za naši far-
nost nebo.... Přeji do měsíce května bohaté prožití 
vděčnosti a taky toho, co jsme mít nemuseli, a pře-
sto máme.

Za kolik stupňů prokázaného dobra
musíme být Bohu vděční!

 1.  Kdyby nás Bůh miloval, ale Ježíš se nestal 
člověkem, nám by to bylo stačilo.

 2.  Kdyby se Ježíš stal člověkem, ale neprožil celý 
život jako my, nám by to bylo stačilo.

 3.  Kdyby Ježíš prožil celý život jako my, ale 
nezjevil nám Otce, nám by to bylo stačilo.

 4.  Kdyby nám zjevil Otce, ale neuzdravil 
nemocné, nám by to bylo stačilo.

 5.  Kdyby uzdravoval nemocné, ale nekřísil 
mrtvé, nám by to bylo stačilo.

 6.  Kdyby křísil mrtvé, ale neproměnil vodu
ve víno, nám by to bylo stačilo.

 7.  Kdyby proměnil vodu ve víno, ale nerozmnožil 
chleby a ryby, nám by to bylo stačilo.

 8.  Kdyby rozmnožil chleby a ryby, ale nenasytil 
jimi zástupy, nám by to bylo stačilo.

 9.  Kdyby nasytil zástupy, ale nedal nám sám 
sebe v Eucharistii, nám by to bylo stačilo.

 10.  Kdyby nám daroval Eucharistii, ale nezemřel 
za nás smrtí na kříži, nám by to bylo stačilo.

 11.  Kdyby za nás dal svůj život na kříži, ale 
nevstal z mrtvých, nám by to bylo stačilo.

 12.  Kdyby z mrtvých vstal, ale nevstoupil do slávy 
u Otce, nám by to bylo stačilo.

 13.  Kdyby vstoupil do slávy u Otce, ale nedal 
nám svého Ducha, nám by to stačilo.

 14.  Kdyby nám dal svého Ducha, ale nedal nám 
své Evangelium, nám by to bylo stačilo.

 15.  Kdyby nám své Evangelium dal, ale neotevřel 
nám bránu do nebeského Jeruzaléma,
nám by to bylo stačilo.

Více mnohonásobného dobra nám Bůh proká-
zal tím, že nás miluje, že se stal Ježíš člověkem, 
že žil náš život, že nám zjevil Otce, uzdravoval ne-
mocné, křísil mrtvé, vodu ve víno změnil, chleby 
a ryby rozmnožil, zástupy jimi nasytil, sám sebe 
nám v Eucharistii daroval za pokrm, zemřel za nás 
na kříži, vstal z mrtvých, vstoupil do slávy, dal své-
ho svatého Ducha, dal své Evangelium, otevřel 
nám bránu nebe, aby nám poskytl smíření našich 
hříchů, a nakonec aby nám dal plné společenství 
sám se sebou. P. Michael

„Dajenu“...

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin, v březnu byla 
v naší farnosti na mé pozvání koordinátorka 
pro naši oblast z hnutí Modlitby matek, aby 
nás se spiritualitou hnutí seznámila. Naše sku-
pinka se pravidelně schází už 4. rokem a jsem, 
a nejen já, za tuto možnost moc vděčná.

Stěžejním bodem modlitebního setkání je 
akt odevzdání postupně všech dětí, vnou-
čat, sebe spolu s manželem do náruče Ježíše. 
Znovu nám bylo připomenuto, že to nezna-
mená diktování, vnucování našich potřeb, 
představ a požadavků na ty konkrétní osoby. 
Ale vědomý akt důvěry: „Ty, Bože, víš, co daný 
člověk potřebuje, s čím se potýká, také vidíš, 
jak bych danou situaci chtěla vyřešit já. Ale já 
zase vím, že nejlepší to bude podle Tvého plá-
nu, odevzdávám ti XY a důvěřuji Ti. Ty ho mi-
luješ více než já a jsi všemohoucí Bůh a můžeš 
věci změnit.“

Nějak podobně jsme zváni všichni sami sebe 
a své drahé, blízké, ale i vzdálené, problémo-
vé osoby Bohu dávat. Vyznávat, jak  nás trápí 
a jak se trápí sami, můžeme i říci, jak bychom 
to chtěli, ale oprostit se o lpění na konkrétním 
řešení. Katka

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

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

16.3.
Prof. Tomáš Halík

PŘEDNÁŠKA

Postní

duchovní obnova

P. Václav
Ventura

25. 3.
Ježíšův příběh

folkrockové
pašije



4 Z P R A V O D A J  F A R N O S T I  C H O D O V 5F C H O D O V I N Y 1 0 .  V Ý R O Č Í  K C M T  /  Z Á J E Z DZ A M Y Š L E N Í  J Á H N A  P A V L A

„ Jestliže chceme
žít naplno, musíme
být svatými.“

24. května 1934 skládá
věčné sliby a stává se
ředitelkou bengálské části
High School.

Když se vyrábí hudební nástroj, každý úkon
  přispívá k jedinečnosti zabarvení jeho zvuku. 

Stejně tak vše, co děláme a prožíváme na této zemi, 
nás ladí, dává našemu hlasu, „duchovní zabarve-
ní“, s kterým budeme znít na věčnosti. Jsou písně, 
které vůbec nezazpíváme, dokud neprojdeme urči-
tými zkouškami. Naše slova na nebesích budou plo-
dem celého našeho života: Bůh nás například s po-
stupem dní přivede k takovému hlasu, k takové zvu-
kové nádheře, kterou bychom bez dlouhé přípravy 
nikdy nezazpívali. Každý z těchto hlasů vejde, má 
vejít do harmonie nebeského zpěvu.

Každý z nás má své zvláštní zabarvení, ten svůj 
timbre. Tak to začíná a probíhá již v našem pozem-
ském životě. Tak to máme ve svých vztazích s dru-
hými lidmi, tak to máme i ve svých vztazích k Bohu, 
k Panně Marii… Někteří lidé cítí, že Panna Maria 
v nich formuje tvář Kristovu, cítí se Mariinými syny. 
Jiné lidi naopak přitahuje tvář Ježíše Krista, tak jak 
touto tváří byla očarována Panna Maria. Jedni se 
dívají na Pannu Marii, tak jak se na ni díval Ježíš, 
druzí se zase dívají na Ježíše očima Panny Marie …

To všechno jsou jen odstíny … A naším povolá-
ním je rozeznívat v sobě ten tón lásky mezi Ježíšem 
a jeho matkou. A tím základním tónem je mod-
litba. Nádherně nám to přibližuje Matka Tereza. 
Matka Tereza nás učí tomu, co nám ukázala mat-
ka Kristova Panna Maria: ať u zpěvu nebo recitace 
je potřebné a užitečné vstoupit do svého nitra, do 
hlubin své osobnosti.

Pokud zůstáváme na povrchu své duše, tehdy 
jsme jako papírový kelímek na mořské hladině, 
který je zmítán vlnami a větrem roztržitosti. Pokud 
místo toho sestoupíme hlouběji, tak jako potá-
pěč hledající drahocenné perly, nalezneme pokoj 
a vytoužené poklady. Perly neplavou na povrchu. 
A pokud se neponoříme do hlubiny, můžeme strá-
vit ve vodě celý týden – stejně jako můžeme strá-
vit celý týden v modlitbě, a vrátit se domů s prázd-
nou. Musíme sestoupit na úroveň srdce. Tak to ve 
svém jednání, ve svém životě praktikovala Matka 
Tereza. Ve svém postoji chápala vnitřní život Panny 
Marie, Mariin vnitřní pokoj, pokoj bez emoci, bez 
sentimentu. Tu vnitřní hloubku, ve které hovoří 
Bůh. Jak sestupujeme do této hlubiny srdce,otví-

ráme se působení Ducha svatého. A pokud ho ne-
cháváme v tichu působit, budeme vnímat, že v nit-
ru naší bytosti se cosi odehrává. Uvědomíme si, že 
takovým způsobem nás může milovat jedině Bůh. 
Žádný člověk nám nemůže dát tolik lásky, ani ji ne-
dokáže vložit tak hluboko do našeho nitra. Potom 
jistě dostane náš život novou dimenzi, dimenzi lás-
ky a dobra. Začneme se těšit na každý další den 
jako malé dítě na Štědrý večer. Jaké překvapení 
lásky pro mě dnes nebeský tatínek připravil? Jaké 
dary připravil mojí rodině? A tak se postupně nau-
číme postoji víry, důvěře v Boha, podobně tak jak 
byl prodchnut i život Panny Marie a Matky Terezy.

Jak nás ujišťuje Ježíš v evangeliu, stane se nám 
tak na základě naší víry, naší důvěry. „Ať se vám 
stane, jak věříte“, říká Ježíš dvěma slepcům, tak 
také říká i nám, lidem dnešní doby.

Víra není jen nějaký dar, je to jedinečný dar, kte-
rý nás uvádí do společnosti s Ježíšem. Jako každý 
dar může být víra darována jen tomu, kdo po ní 
touží a prosí o ní. Vědět, že nám ji může dát a pro-
sit o ní, to je úkon naší svobody. Také ateista může 
a musí o ni prosit s takovou naléhavostí, která vy-
váží jeho odpor.

A co vůbec můžeme tušit z toho, co má Bůh pro 
ty, kdo ho milují, kdo mu důvěřují a jdou za ním? 
Jistě úžasný dar, tak jak to čteme v Písmu svatém:

Iz 64,3-4 / Od věků se něco takového nesly-
šelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že 
by jiný bůh mimo tebe, učinil něco pro toho, 
kdo na něj čeká. Zasazuješ se o toho, kdo s ra-
dostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pa-
matují na tvých cestách.

1 Kor 2,9 / „Co oko nevidělo – a ucho nesly-
šelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil 
Bůh těm, kdo ho milují.“

Váš jáhen Pavel Urban

Od věků se něco takového neslyšelo,
k sluchu neproniklo, oko nespatřilo,
že by jiný bůh mimo tebe, učinil něco pro
toho, kdo na něj čeká. Zasazuješ se o toho,
kdo s radostí koná spravedlnost, o ty,
kdo na tebe pamatují na tvých cestách.

Iz 64,3-4 

Zájezd
farnosti sv. Františka

a Sdružení křesťanských seniorů 

v neděli 14. května 2017
od KCMT v 7.00 hod.

Navštívíme klášter ve Slaném, Louny,
Žatec, Liběšice, Dolní Ročov.

Účast na nedělní mši svaté zajištěna.
Informace a přihlášky:

Ing. Irena Řivnáčová, tel. 774 877 495
Cena zájezdu 270,-.

10. výročí posvěcení
Komunitního centra

Matky Terezy

28. 5.

10.00 / slavnostnímše svatá
celebruje P. Vojtěch KODET, O.Carm.

Po mši svaté společné agapé.

13.00 /Eliščiny pohádky
Loutková pohádka o skřítcích, vílách,

přírodě, lásce, ale i o drakovi.
Vhodné pro malé i velké diváky.

Divadlo „JÁ TO JSEM“
v podání Víti Marčíka ml.

19.00 /koncert chval
skupina ASAF



6 Z P R A V O D A J  F A R N O S T I  C H O D O V 7F C H O D O V I N Y H O S P O D A Ř E N Í  Z A  R O K  2 0 1 6H O S P O D A Ř E N Í  Z A  R O K  2 0 1 6

VÝKAZ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

NÁKLADY

spotřebované nákupy 1 239 880

• materiál pro bohoslužebné účely a pro pastoraci 292 145

• ostatní materiál 245 333

• energie (elektřina, plyn, voda) 473 903

• zboží (kavárna, knižní obchůdek, noviny) 228 499

nakupované služby 713 165

• opravy, udržování 395 241

• honoráře (kulturní a vzdělávací programy v KCMT) 142 916

• telefon a internet 27 632

• revize přístrojů a zařízení 38 748

• ostatní služby (např. účetnictví atd.) 108 628

mzdové náklady (dohody o provedení práce) 202 831

ostatní náklady 1 303 506

• úroky 394 411

• odvody sbírek do AP 219 351

• příspěvek do svépomocného fondu AP 314 491

• příspěvek do mzdového pastoračního fondu AP 328 000

• pojištění, ostatní náklady 47 253

odpisy 2 974 613

Náklady celkem 6 433 995

VÝNOSY

tržby za vlastní výkony a zboží 1 902 228

• tržby z pronájmů 1 353 201

• tržby ze služeb a zboží 549 027

výnosy z kostelních sbírek, dary, dotace 1 845 755

• sbírky 801 379

• účelové sbírky vyhlášené arcibiskupem 219 351

• dotace (MČ P11, Ministerstvo kultury) 119 000

• dary 706 025

ostatní výnosy 13 839 864

• příspěvek AP z fondu pastorace 13 815 902

• ostatní výnosy 23 962

Výnosy celkem 17 587 847

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 11 153 852

Milí farníci,
ráda bych vás informovala o výsledku hospoda-
ření naší farnosti v roce 2016. V minulém roce 
jsme dostali od Arci biskupství pražského mimo-
řádný příspěvek z fondu rozvoje pastorace ve výši 
13 815 901 Kč. Tento příspěvek byl započten proti 
dluhu farnosti vůči Arcibiskupství pražskému, kte-
ré za naši farnost pravidelně splácí úvěr na stavbu 
Komunitního centra. Celá částka byla jednorázově 
zaúčtována do výnosů a díky tomu farnost dosáh-
la účetního zisku ve výši 11 153 852 Kč.

Komentář k účetnímu výkazu:
•  Od dubna 2016 se účastí v aukci dodavatelů 

energií podařilo snížit náklady na elektřinu o 5% 
a plyn o 20 %. Další úspory dosáhneme i v le-
tošním roce, protože od letošního dubna máme 
ceny elektřiny a plynu na rok zafixovány na část-
ku o dalších 10 % nižší. 

•  Opravy a udržování – došlo k výměně další čás-
ti vadné hydroizolace střechy KCMT, tentokrát 
střechy nad foyer, v celkové částce 262 tis. Kč. 
V kostele sv. Františka bylo za 79 tis. opraveno 
napojení ústředního topení z lodi kostela do zá-
zemí. Do opravy farního auta, Škody Fabie, bylo 
v minulém roce nutné zainvestovat 18 tis.

•  Změnou pojišťovny jsme uspořili 20% ročních 
nákladů na pojištění budov a majetku farnos-
ti a také jsme získali větší rozsah krytí v případě 
škodných událostí.

•  Odvod do svépomocného fondu AP je tvořen 
desetiprocentním příspěvkem z kostelních sbírek 
a dále progresivně pojatým příspěvkem z hospo-
dářské činnosti farnosti. Je vyjádřením vnitřní cír-
kevní solidarity. Z fondu je pak hrazena stavební, 
provozní či investiční činnost farností, kterým je 
příspěvek na základě žádosti schválen. Odvodem 
prostředků do mzdového pastoračního fondu AP 
přispívá každá farnost na platy pastoračních asi-
stentů, kteří v dané farnosti působí. Pastorační 
asistenti nadále zůstávají zaměstnanci AP.

•  Pokud odhlédneme od loňského mimořádného 
příspěvku z fondu pastorace, je struktura výnosů 
v roce 2016 následující: 54% tvoří příjmy z pro-
nájmů prostor a poskytovaných služeb, 42% 

jsou výnosy ze sbírek a individuální dary a 4% 
tvoří dotace. 

•  Velmi děkujeme za vaše dary farnosti v rámci ne-
dělních sbírek i vašich individuálních darů, jsme 
rádi, že vám leží na srdci rozsah a kvalita pasto-
račních aktivit, kulturních a vzdělávacích progra-
mů určených jak nám farníkům, tak široké ve-
řejnosti. Také srdečné díky za vaše příspěvky na 
nutné opravy obou našich kostelů. 

•  Kulturní a společenské programy, které farnost 
nabízí jihoměstské veřejnosti, byly v loňském 
roce podpořeny dotací od městské části Praha 11 
ve výši 79 000 Kč. Ministerstvem kultury byl část-
kou 40 000 Kč podpořen projekt Divadlo rozši-
řující obzory, kterým nabízíme veřejnosti a jiho-
městským základním školám každoročně několik 
divadelních představení prezentujících křesťan-
ské hodnoty. Další dotaci nám poskytla F-nadace 
ve výši 5 731 Kč, která byla určena na propaga-
ci kurzů Alfa. 

•  Pokud jde o pořízení hmotného majetku, v mi-
nulém roce jsme 46 tis. Kč investovali do další-
ho zdokonalení ozvučení sálu KCMT, které je pro 
náboženské i kulturní a společenské programy 
naprostou nutností. 34 tis. stály truhlářské prá-
ce, v suterénu KCMT nám slouží velká vestavná 
skříň pro uskladnění katechetických potřeb, další 
úložný prostor bylo potřeba vytvořit i v kancelá-
řích KCMT. Během roku dosloužily některé farní 
elektrospotřebiče (pračky, lednice), výměna stála 
21 tis. V KCMT máme také za 6 tis. novou sekač-
ku na trávu a dvě velké várnice na horké nebo 
studené nápoje (6 tis. Kč). 

•  Výše bankovního úvěru na výstavbu KCMT, který 
za naši farnost splácí Arcibiskupství pražské, na 
konci prosince 2016 činila 17 131 231 Kč. V sou-
časné době se dlužná částka každoročně snižuje 
zhruba o 3 miliony Kč.

 
Další informace o aktivitách farnosti a jejím hos-

podaření v loňském roce se již brzy dozvíte ve vý-
roční zprávě. 

Přeji vám všem krásné jarní dny a těším se na se-
tkání s vámi během posvícení KCMT 28. května 
2017. Přijďme společně vzdát Hospodinu dík za to, 
že již 10 let máme možnost Ho chválit v tak krás-
ném prostoru, jakým naše Komunitní centrum beze 
sporu je.  Karina Juráková, 

ředitelka KMCT

ZPRÁVY
z KCMT
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V neděli 19. 2. 2017 při všech bohosluž-
bách proběhlo první kolo voleb – nomi-
nace kandidátů. Každý volič měl mož-
nost navrhnout nejvíce tři jména osob, 
které by si přál zvolit do pastorační 
rady, jejíž volební období je 5 let.

Stejný den se sešla i volební komise (Jo-
sef Schreier, Viktor Fried, Marie Šmrhová), 
aby spočítala nominační lístky. Sestavila se-
znam jmen a počet nominací, které jednot-
livé osoby v primárních volbách získaly. Cel-
kem bylo navrženo 87 jmen. 39 osob získa-
lo 3 a více nominačních hlasů, 7 osob získa-
lo 2 hlasy a 41 osob získalo jeden hlas. Vo-
lební komise rozhodla hlasováním, aby oso-
by, které získaly pouze jeden nebo dva hlasy, 
nebyly na kandidátní listinu zařazeny. S tím-
to rozhodnutím souhlasili všichni. 

39 navržených osob se třemi a více hla-
sy bylo osloveno s dotazem, zda jsou ochot-
ni kandidaturu na  člena pastorační rady při-
jmout. Z oslovených kandidátů souhlasilo 
s přijetím kandidatury 21 osob. 

Ti, kteří z různých důvodů kandidaturu 
nepřijali, vyjadřovali potěšení za projevenou 
důvěru a ve svých odpovědích si přáli podě-
kovat navrhovatelům. Toto poděkování rádi 
touto cestou tlumočíme.

Volby se uskutečnily v neděli 5. 3. 2017 
při všech nedělních bohoslužbách. Volební 
lístek se jmény kandidátů rozdávali asisten-
ti při východu z kostela účastníkům boho-
služeb. Volič natržením volební listiny u jmé-
na osoby označil osobu, kterou si přál zvolit. 
Každý volič mohl takto označit až 6 osob. 
Volební lístek obsahující 7 nebo více natrže-
ných jmen nebyl pokládán za platný a něko-
lik lístků bylo natrženo tak, že z nich nebylo 
možné zjistit vůli voliče.

Voličem mohl být každý člen farnosti star-
ší 15 let. Jeho bydliště nebylo podstatné, roz-
hodující byl pocit sounáležitosti k farnos-
ti. Volební komise vyhodnotila lístky a se-
četla hlasy. Celkem bylo 526 platných hlasů. 
V kostele sv. Františka na obou bohoslužbách 
bylo 93, resp. 50 hlasů, 383 při bohosluž-
bách v KCMT, a 13 hlasů bylo neplatných.

P R Ů B Ě H  A  V Ý S L E D K Y  V O L E B  D O  PA S T O R A Č N Í  R A D Y

A jak jste zvolili? 
 1. Friedová Jana (67 let)  účetní, důchodce 208 hlasů
 2. Dąbrowski Stanislav (64 let)  elektroprojektant, důchodce 195 hlasů
 3. Audy Václav (70 let)  důchodce 178 hlasů
 4. Brunová Magdalena (47 let)  personalistka 170 hlasů
 5. Šmrhová Marie (58 let)  katechetka 168 hlasů
 6. Friedová Kateřina (43 let)  Fchodoviny a MC Domeček 161 hlasů

Jmenováni panem farářem
 7. Chlupová Lucie (40 let)  zdravotní sestra
 8. Rejšková Zdeňka (32 let)  administrativa
 9. Tvrdý Pavel (51 let)  úředník
 10. Dvořák Petr (61 let)  správa majetku
 11. Procházková Anna (31 let)  učitelka MŠ
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zprávičky
 z Farní charity

Paní Libuše je naší oblíbenou klientkou už mno-
ho let. Zdravotní sestřičky ostřížím zrakem sledu-
jí její cukrovku, denně měří glykémii, dohlížejí na 
dietní režim a pravidelné užívání léků. Klientka žila 
vždycky sama, nikdy se neprovdala a nemá děti. Je 
to kouzelná, kreativní a fascinující osobnost, uměl-
kyně, po celý život kolem sebe rozdávala radost 
a krásu. Přestože bude k napsání jejího věku brzy 
potřeba trojmístné číslo, paní Libuška je stále vel-
mi čilá, o všechno se zajímá a sleduje dění u nás 
i ve světě. 

Před několika lety jejímu mladšímu bratrovi To -
má  šovi zemřela manželka. Sourozenci se domluvili, 
že chtějí prožít zbytek života spolu. Pan Tomáš pro-
dal svůj byt a nastěhoval se k sestře. Společně vše 
perfektně zvládali a nepotřebovali pomoc pečova-
telské služby, ani Tomášových dětí. V zimě se situ-
ace dramaticky změnila. Pan Tomáš dostal infarkt. 
Jeho sestra okamžitě zavolala záchranou službu, 
která ho odvezla do IKEMu. Při léčbě infarktu zá-
leží především na rychlosti. Pokud se pomoc k po-
stiženému dostane včas, je léčba obvykle úspěšná 
a rychlá. Pan Tomáš v nemocnici uvedl, že žije se 
sestrou, která se o něj může starat. V IKEMu nad 
situací asi moc nepřemýšleli, protože milého pána 
po týdnu hospitalizace vyklopila sanitka před do-
mem. Pan Tomáš byl zesláblý, sotva došel na zá-
chod a do koupelny. S paní Libuškou bratrovo akut-
ní onemocnění také silně zacvičilo. Celá se klepala, 
cukr se jí pěkně zahoupal, během týdne viditelně 
zeslábla. Domácí péči pro pana Tomáše v nemocni-
ci nepředepsali, ani nezajistili pečovatelskou službu. 
Kritickou situaci v domácnosti obou seniorů zazna-
menala až naše zdravotní sestra Kája, která přišla 
na plánovanou návštěvu za paní Libuší.  Karolína 
našla oba sourozence i jejich domácnost ve vel-
mi zuboženém stavu. Uživatelkou našich služeb je 
pouze paní Libuše, sestřička by si pana Tomáše vů-
bec nemusela všímat. Kája se ale postarala o oba 
sourozence a požádala je o telefon na děti pana 
Tomáše. Nejprve se snažila dovolat dceři, ta telefon 
nezvedala. Syn Karolíně pouze sdělil, že je momen-
tálně mimo republiku, bydlí v Břeclavi a pro tátu 
s tetou momentálně nemůže nic udělat. 

Sestřička ihned zatelefonovala k nám do kan-
celáře a vedoucí pracovníci začali domlouvat roz-
šíření péče u obou sourozenců. Vedoucí sestra do-
mluvila s ošetřující lékařkou péči zdravotních ses-
ter i pro pana Tomáše. Sociální pracovník nabídl 
oběma sourozencům, že je po dobu nemoci bu-
dou navštěvovat i naše pečovatelky. Nakonec jsme 
dohonili i dceru pana Tomáše. Její přístup k situa-
ci byl vskutku originální. Ta dáma nám sdělila ná-
sledující: „No jo, to mě nepřekvapuje, že to ne-
zvládají. Ale to je jejich problém. Já jim už dávno 
říkám, že mají být v nějakém domově pro seniory. 
Už když umřela máma, chtěla jsem tátu do jedno-
ho umístit, ale to si s tetou postavili hlavu. Prý to 
spolu zvládnou. Tak teď to viděj! Teď to maj! Jen 
ať si to vyžerou! Já nemám čas se starat. O víken-
du? To jedeme pryč, taky mám děti, ne? Brácha, 
ten je někde v Lucemburku, tak se sem taky asi 
nepožene. Musejí to staříci holt nějak zvládnout. 
Jídlo jim snad koupíte vy. Když tak je nechte od-
vézt do špitálu. Musím končit. Nashledanou!“

Hlas z telefonu se rozléhal po celé kanceláři, 
takže po ukončení hovoru jsme všichni jen bez 
dechu koukali na vypnutý telefon v ruce sociál-
ního pracovníka. Příběh má dobrý konec. Chvilku 
jsme se o oba sourozence starali s větším nasaze-
ním, pan Tomáš se postupně vylepšil a začal zase 
být samostatný. Psychika paní Libušky se zlepšo-
vala stejným tempem jako fyzička jejího bratra. 
Dnes už jsou zase samostatní a naše sestřičky jen 
kontrolují hladinu cukru paní Libušky. Přejeme jim 
oběma, aby mohli ty trojmístné narozeniny paní 
Libušky oslavit doma a spolu.

Milí přátelé,
obvykle touto dobou píšu, že nám chybí peníze. 
Letos je situace velmi neobvyklá. Peníze máme, na 
náš účet už přišly první dotace. Zoufale nám chy-
bí zaměstnanci. Chybí nám šest úvazků pečo-
vatelek nebo osobních asistentek a dva úvaz-
ky zdravotních sester. Psala jsem to už v minu-
lých Fchodovinách, nutně potřebujeme nové pra-
covníky. Na naše inzeráty od října 2016 prakticky 
nikdo neodpověděl. Bez zaměstnanců nemůžeme 
naše služby poskytovat. Zkuste se zamyslet, jest-
li nemáte ve svém okolí ženu, která by mohla 
být dobrou pečovatelkou. 

Přeji nám všem slunečný květen.
 Eva Černá 
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Foto: Ani Procházková

VELIKONOCE

 2017
Zelený čtvrtek velký pátek bílá sobota

květná neděle
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Stalo se již tradicí, že KCMT v březnu navští-
ví otec biskup Pavel Posád, vrámci národní-
ho setkání vdov, které se připravují na zasvě-
cení. Je to pro nás vždy velkým svátkem. Zů-
stáváme otevření pro všechny, kdo se chtě-
jí s otcem biskupem setkat. Čím dál více lidí 
přichází na mši svatou, tentokrát byla kaple 
skoro plná. Zúčastnění vědí proč! Otec biskup 
vzpomněl krátce před tím zesnulého kardiná-
la Vlka, dosvědčil, jak moc mu ležela na srdci 
stavba KCMT, že je to jeho dítě.

Do klubovny mezi nás přišlo jen několik farníků, 
i když jsem zvala všechny. Nedokáži již přesně repro-
dukovat slova otce biskupa. Příště bychom je měli 
nahrávat! Tak mohu napsat spíše něco o tom, kam 
mne jeho slova dovedla, pokud se to dá vyjádřit slo-
vy. Pokusím se jeho slova psát tučným písmem.

Začal tím, že by rád, abychom si z toho setká-
ní odnesli více než slova. Uvědomuji si, že jsem 
si odnesla hlubší pochopení lecčeho, co prožívám 
a hlubší prožívání toho, co slovně znám. Více jsem 
si vědoma, že to, co se v liturgii říká, se doopravdy 
děje v největší hlubině mé duše. Jeho slova ve mně 
dál žijí, rozjímám o nich, domýšlím je. 

Nikdo se do věčného života nedoveze v ko-
čáře, tam se dostáváme skrze utrpení. Již od 
narození se připravujeme na smrt. Modlíme 

se, abychom byli uchráněni nenadálé smrti. 
Ráda bych žila tak, abych se jí nemusela bát! 
Všechny svátosti pramení z vody a krve, která 
vytryskla z Ježíšova probodeného srdce. I po-
slední večeře jen předjímá Ježíšovu smrt na 
kříži. Kdyby jí nebylo, nebylo by ani vzkříše-
ní. Křtem jsme zemřeli spolu s Kristem a byli 
vzkříšeni k věčnému životu. Postní doba je 
přípravou na obnovu křestního slibu.

Silné bylo svědectví jedné vdovy, která mezi nás 
přišla. Přestoupila ke katolíkům z Církve bratrské. 
Bylo to pro ni bolestné, protože tím „zradila“ spo-
lečenství, ve kterém 25 let žila, jedna dcera přestou-
pila s ní, ale dvě to pořád ještě nechápou. Musila to 
však udělat, když pochopila, o co jde. Otec biskup 
vysvětlil, že v ekumeně katolíci nemají kam ustupo-
vat, církev nemůže připustit vyprázdnění darů, kte-
ré jí byly svěřeny. Zná i protestantské duchovní, kte-
ří si to uvědomují, ale nechtějí „zradit“ společen-
ství. I oni věří, že Ježíš je u nich také přítomen. Ano, 
vždyť je všude přítomný. Ale v eucharistii přijímá-
me krev, která vytryskla z Ježíšova probode-
ného srdce. Eucharistie nás spojuje s Ježíšem 
umírajícím na kříži, je naším pokrmem pro ži-
vot věčný! Přijímáme ji z Ježíšových rukou, pro-
střednictvím těch, které On tím pověřil. Také se 
ptám, jak můžeme jíst Kristovo tělo, a skláním se 
před tím úžasným tajemstvím. Tak, jak se Boží Syn 
stal člověkem, tak se stává i chlebem, aby žil v nás, 
proměňoval nás v sebe. Kéž bych mohla říci s apo-
štolem Pavlem: „Nežiji já, žije ve mně Kristus.“ Již 

delší dobu přemýšlím, co to znamená, být spojena 
s Ježíšem na kříži. Děje se to mou vůlí a Boží milostí. 
Uvědomila jsem si, že se s ním spojuji, když se mod-
lím za své děti a jejich rodiny, za spásu duší vůbec.

Protestanti říkají, že si to „vyřídí sami s Ježíšem“ 
ale vzkříšený Ježíš řekl apoštolům: „Komu 
hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny...“ 
a tím to svěřil církvi. Uvědomuji si, že se také 
zpovídám Ježíši, ale prostřednictvím kněze, člově-
ka jako já, kterému Ježíš dal tu moc, dát mi rozhře-
šení. Přesto všechno věřím, že milosrdenství Boží je 
větší než si dovedeme představit a nemůžeme mu 
klást žádné meze!

Ježíš žízní neustále. V káni Galilejské pro-
měnil přebytek vína – pro svou svatbu s círk-
ví. Žízní po tom, abychom my žíznili po Něm. 
Uvědomuji si, že chce, abychom žíznili po Jeho 
a našem Nebeském Otci a Duchu Svatém. Vždyť 
vše dělal pro svého Otce a připravil nás pro přije-
tí Ducha Svatého.

Otec biskup zmínil, že otočení oltářů čelem k lidu 
se připisuje koncilu a přitom v žádném z koncilních 
dokumentů o tom není zmínka. Důležité je, aby 
mše byla sloužena tváří ke Kristu!

O snoubencích otec biskup řekl, že teď mají 
ve zvyku, držet se za obě ruce, mají si však 
jen podat ruce, ty druhé mají zůstat volné pro 
děti. Snoubenci se dívají na sebe, ale mají se 
dívat na Krista! Často jim přejí, aby se po celý 
život měli tak rádi, jak se mají rádi teď, ale to 
nestačí. Vysvětloval, že člověk se vyvíjí, každý 
se šplhá na svou horu, a tak je přirozené, že 
manželé musí překonávat čím dál větší vzdá-
lenost mezi sebou. Uvědomila jsem si, že to platí 
i mezi generacemi a mezi lidmi vůbec. Jestliže však 
vrcholem obou těch hor je Kristus, z Boží perspek-
tivy vypadá vše jinak!

O zasvěcených vdovách otec biskup zmí-
nil, že vdova se může znovu vdát, ale v přípa-
dě že již chce zůstat sama, je přirozené zasvě-
tit se Bohu, není na tom nic výjimečného. Pro 
informaci dodávám, že biskupové vdovy a vdovce 
zasvěcují jen v některých diecézích. Naši biskupo-
vé čekají, až bude status zasvěcených vdov obno-
ven pro celou církev. Máme zprávu, že podklady 
k tomu již leží u Svatého Otce.

Těšíme se na otce biskupa zase příští rok v břez-
nu! Omlouváme se za letošní zmatky kolem začát-
ku mše svaté. Anna Sochorová

Postní
duchovní
obnova
s otcem
biskupem
Pavlem
Posádem

národní setkání vdov

Učedníci zcela jistě
nechodili na pedikúru

Také vás někdy napadlo, že se na Zelený čtvr-
tek myjí nohy těm, kteří to zrovna nepotřebují? 
Mají na sobě ty nejsvátečnější ponožky a na jejich 
vymydlených nohách už opravdu není co umý-
vat. U sv. Františka to však letos bylo jinak. Otec 
Michal Prívara se rozhodl, že udělá přepadovku. 
Obešel kostel a přivedl překvapené jedince, kte-
ří se i přes díry na ponožkách odevzdali do rukou 
kněze. Ani učedníci však jistě nepřišli na poslední 
večeři rovnou z pedikúry.
Kromě toho, že se na Zelený čtvrtek opět umýva-
ly nohy, byly Velikonoce u sv. Františka výjimečné 
i jinak. K mému překvapení nebylo na Bílou so-
botu možné široko daleko zaparkovat. Kostelíček 
byl narvaný k prasknutí, ministranti se téměř ne-
vešli k oltáři, na kůru vznikl provizorní dětský 
koutek. Vzpomněla jsem si na doby, kdy jsme se 
takto tlačili pravidelně, na doby, kdy jsme se jako 
farnost setkávali pouze na jednom místě. Nebylo 
to pohodlné, vzduch byl vydýchaný a po hodi-
ně stání už bolely nohy. Mělo to ale velké kouzlo 
jednoty a blízkosti. A to je přesně to, co naše 
farnost s čím dál větším počtem skupin, akcí, zá-
jmů, kapel, mší atd. tak moc potřebuje.
Chci jménem nás všech otci Michalovi poděkovat 
za vlídné vedení velikonočními svátky, za to, že 
se mu podařilo přinést do stárnoucího kostelíč-
ka spoustu života a úsměvu i za všechna překva-
pení, které pro nás během svátků připravil; včet-
ně toho, které způsobil sám sobě, když zcela ne-
čekaně a neplánovaně zazpíval krásné závěrečné 
„Jděte ve jménu Páně, aleluja“, které lidé spon-
tánně ocenili potleskem. On sám jen vyhrknul: 
„Tak tohle jsem od sebe opravdu nečekal.“
A Pánu Bohu děkujme mimo jiné za to, že otec 
Michal přežil astmatický záchvat vyvolaný kadid-
lovým kouřem. Magdaléna Lásková
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pašije
podle jana
v provedení     
ochotníků ksk
s hudbou
petra jiříčka

9. 4. 2017

Foto: Ani Procházková
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A bylo jaro, všecko, všecičko kvetlo. Jen se 
podívejte na ty bramboříky tamhle pod ke-
řem. Nebo na ty červené květy všude kolem. 
To nejsou vlčí máky, nýbrž anemonky nebo-
li sasanky jeruzalémské. Jsme přece v Galilei. 
A ty jabloně v sadu za městem a žluté prys-
kyřníky dole u potoka…

A kvetou nejen květiny, u kterých se to 
předpokládá tak nějak samo sebou, ale celá 
příroda, dokonce i ta neživá. Jen si poslechně-
te, jak ten potůček vesele bublá dolů do údo-
lí. A když se podíváte dobře, musíte uznat, že 
celá Galilejská Kána rozkvetla nově obílený-
mi domy, uklizenými ulicemi (v rámci možnos-
tí daných orientem) a barevným prádlem suší-
cím se v jarním slunci na plochých střechách.

A samozřejmě rozkvetli i lidé, vždyť ta le-
tošní zima trvala přece jen nezdravě dlouho. 
Podívejte se třeba támhle na tržiště, na ten 
pestrý ruch a shon.

A támhle ti dva, co sedí pod tou rozkvetlou man-
dloní, ti tedy kvetou opravdu nepřehlédnutelně.

„Slyšíš toho slavíka, miláčku? Ten určitě zpívá 
jen pro nás dva.“

„To víš, že jo, Rebiško.“
Amos samozřejmě věděl, že slavík zpívá proto, 

aby ostatním samečkům dal jasně najevo: ‚Toto 
území patří mně!‘. A taky, aby zaujal nějakou sa-
mičku letící okolo. Popřípadě, aby si ji udržel, po-
kud již některou svou písní okouzlil. Lidi mu jsou 
zcela lhostejní. Ale od té doby, co zná Rebeku, už 
ví, že pravdivost tvrzení se nedá posuzovat pouze 
mírou objektivní shody s realitou.

„Co kdybys mi taky něco zazpíval?“ dobírala si 
ho Rebeka.

„Já ti raději něco přečtu.“
Z mošny vytáhl malý svitek písní Šalomounových, 

chvíli v něm listoval (či přesněji roloval), až našel 
úryvek, který hledal:

„Jak jsi krásná, přítelkyně moje,
jak jsi krásná,
oči tvé jsou holubice pod závojem, 
vlasy tvé jsou jako stáda koz,
které se hrnou z hory Gileádu.
Zuby tvé jsou jako stádo ovcí
před střiháním, jež z brodiště vystupují, 
a každá z nich vrhne po dvou,
žádná z nich neplodná nezůstane.
Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty,
ústa tvá půvabu plná. 
Jak rozpuklé granátové jablko jsou
tvoje skráně pod závojem.
Tvé hrdlo je jak Davidova věž
z vrstev kamene zbudovaná, 
tisíc na ní zavěšeno štítů,
samých pavéz bohatýrů.
Dva prsy tvé jsou…“

Rebeka mu rychle položila ruku na ústa: „Tohle 
nečti!“

„A proč ne?“
„Až po svatbě…“ A trochu se začervenala. Ale 

jen tolik, kolik se sluší na židovskou dívku, která 
má dva týdny před svatbou. „Já se tak těším…“

Najednou se lekla: „Nezapomněl jsi objednat to 
víno?“

„Samozřejmě, že ne!“

„A bude ho dost?“
„Samozřejmě, že jo! Vždyť strejda Barnabáš má 

největší vinici v celé Káni.“
„Ale taky největší žízeň. A to se mu pak čís-

la trochu pletou. Nerada bych dopadla jako Asíel 
a Abígajil. Pamatuješ, jak na jejich svatbě došly 
chlebíčky už před večeří?“

„Neměj strach, mám to plně pod kontrolou.“
„Škoda, že nejsme bohatší, nejraději bych po-

zvala celou Kánu.“
„A kam bychom je asi všechny posadili, co? 

Vždyť jen tvých příbuzných je nejmíň padesát.“
„Však to je přece krásný, že nám Hospodin tak 

žehná. Stejně mám pořád pocit, že jsem na ně-
koho zapomněla. Včera jsem pozvala ještě Marii 
z Nazareta, tu asi zatím neznáš.“

„Další tetička?“
„No, ona není moje pravá teta, je to vnučka bra-

trance dědy mý mámy.“
„Když to takhle budeš rozšiřovat dál, dostane-

me se za chvíli přes Adama k celému lidstvu.“
„Ale vždyť je to jen jedna osoba. A moc hod-

ná, to uvidíš.“
„Plus její manžel…“
„Už nemá manžela, zemřel před několika lety. 

Ale má syna, Ježíše, toho vlastně taky musíme po-
zvat.“

„Hele Rebeko, já tě chápu, ale takhle to přece 
nejde. Kdo se o všechny ty hosty postará?“

„Vždyť jsme si řekli, že každého požádáme 
o malou službu. Ten Mariin syn by třeba mohl do-
hlížet na víno, přece to při vlastní svatbě nebudeš 
dělat ty?“

„Podívej, Rebeko, s tím vínem si opravdu nedě-
lej starosti, to si ohlídá strejda. Ale když už ho tam 
nutně chceš mít, mohl by pomoci s nádobami na 
umývání nohou. Baltazar je už starý, a jestli těch 
hostů přijde opravdu tolik, potřeboval by s tím po-
moci. Doufám ale, že to není nějaký puberťák, aby 
s tou vodou nedělal nějaké nepřístojnosti.“

„Neměj strach, je mu kolem třiceti. Taky má 
doma malý vinohrad. A víno prý umí udělat dobrý, 
takový tmavě červený, až skoro jako krev. Asi tomu 
docela rozumí.“

„Hele, s vínem jsem už řekl poslední slovo!“

Potenciální roztržku zahnal hlas z nedalekého 
domku: „Hej, Rebeko, kde zase lítáš, koza už měla 
být dávno doma!“

Je jaro. A k jaru patří láska. A o lásce 
je taky celá Bible. Ale některé její čás-
ti přece jen trochu víc, třeba příběh 
o svatbě v Káni Galilejské nebo celá 
kniha Píseň písní. Tak si nezapomeň-
te toho jara a lásky taky užít na vlast-
ní kůži (či srdce, ústa atd.) 

Honza Zi

Svatba v Káni
(J 2,1-11; Pís 4,1-16)
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■ Jarní prázdniny 
Sněhová vločka byla o jarních prázdninách na 

horách v Rokytnici nad Jizerou. Moc jsme si to tam 
užily, lyžovaly jsme, běžkovaly, hrály hry, zpívaly 
si, povídaly si, dělaly blbosti, vařily, pekly, někte-
ré byly na východu Slunce, vyzkoušely noční bo-
bování, hrály Hru na radost jako Pollyanna a těší-
me se na příště.

■ Úspěch na Svojsíkově závodu 
22. dubna se konalo v nedalekém Hostivařském 

lesoparku základní kolo Svojsíkova závodu. Základ-
ního kola se účastnily družiny skautských oddílů 
z celé Prahy 4. Přihlásila se i družina skautek ze 
Sněhové vločky. Svojsíkův závod spočívá ve vše-
stranném prověření schopností družin. Protestuje 
schopnost družiny sejít se před závodem a při-
pravit předem zadané úkoly,. V den závodu jsou 
prověřeny jak dovednosti družiny jako týmu, tak 
schopnosti jednotlivců specializovaných na zadané 
dovednosti. Prověří se i schopnosti přežití v příro-
dě. Naše družina uspěla chvalitebně, umístila se na 
krásném druhém místě.

PAŠIJE v Komunitním centru
Na Květnou neděli 9. dubna, jak bývá u nás ve 

farnosti zvykem, se hrály Pašije. Letos ale byly tro-
chu jiné. Nebyly hrány na hudbu J. S. Bacha, ale na 
novou hudbu od Petra Jiříčka z farnosti v Litomyšli.

Na dramatickém kroužku se pravidelně scháze-
lo sedm dětí, které pod vedením mladých studen-
tek představení secvičilo. Děti byly představením 
nadšené a nacvičování je velmi bavilo. Pro dopl-
nění důležitých rolí se představení zúčastnilo také 
pár mladých hochů z farnosti. Pro některé z nich 
to byla první herecká zkušenost, ale i přesto zahrá-
li svou roli na výbornou.

Samotné uskutečnění nebylo tak  náročné, díky 
skvělé spolupráci s paní ředitelkou Karinou Jurá-
kovou, Annou Pocházkovou, Jardou Olšanským 
a Michaelem Špilarem, který se výborně postaral 
o jevištní techniku.

 Představení Pašijí bylo dobrou přípravou na při-
cházející Svatý týden a účinkujícím se náramě po-
vedlo.

LETNÍ
stanový tábor 
22. července až 5. srpna.
■ 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 in-
ternetových stránkách kskpraha.org

Odpolední
pádlování na Vltavì
Čtvrtek 11. 5. od 17.00 hod.
■ Zájemce přivítáme v loděnici Lokomotiva v Bra-
níku. Akce je určena nejen pro zájemce o vodác-
ký tábor, ale pro každého, kdo si to chce s námi 
jenom vyzkoušet. Lodě i odborný dohled zajištěn 
zdarma. Podrobnosti lze získat na facebooku nebo 
kontaktních adresách viz níže. Lenka

Vodácký tábor
12.–20. 8. 2017

Ahooooooj!
Ahoj všechny
holky i kluci, ahoj vodáci i suchozemci!
Už jste to slyšeli? Že KSK jede v létě zase na vodu? 
A nejen to! V termínu 12.–20. 8. 2017 jste zváni 
nejen ke sjíždění malebné řeky Berounky, ale také 
k dalšímu táborovému programu jako hry či večerní 
posezení s kytarou. Podrobnosti lze získat na face-
booku nebo kontaktních adresách viz níže. Lenka

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?

KONTAKTY NA VEDOUCÍ AKTIVIT
■  Letní stanový tábor

www.kskpraha.org/tabor.php
Marek Stehlík, tel. 730 996 732
Jakub Jarolímek, tel. 736 452 995
taborksk@gmail.com

■  Vodácký oddíl a tábor
Vašek Olšanský, tel. 775 521 404
voda@kskpraha.org

■  Sněhová vločka, oddíl a tábor skautek
www.snehovavlocka.blanik.
Lucka Skrčená, tel. 721 770 421
l.skrcena@seznam.cz
Eliška Kosmáková, elzuska@spoluzaci.cz
Nicole Rážová, nicole.razova@gmail.com

■  VOSA, křesťanský sportovní oddíl pro kluky
sportovky@kskpraha.org.
Matouš Jarolímek (vedoucí oddílu)
tel. 736 755 233, matous.jarolimek@seznam.cz
Marek Fried (zástupce oddílového vedoucího)
tel. 731 280 241, marekfried@hotmail.com
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

■ ABC Kruciáty lásky: 1. S každým hovoř jazykem 
lásky. Nezvyšuj hlas. Neproklínej. Nezpůsobuj pro-
blémy. Nezapříčiňuj pláč. Uklidňuj a projevuj dob-
rotu. 2. O každém smýšlej dobře – o nikom ne-
smýšlej zle. I v nejhorším člověku se pokus na-
jít něco dobrého. 3. O druhých mluv vždy dobře 
– o bližních nikdy nehovoř zle. Naprav křivdu způ-
sobenou slovem. Nebuď příčinou konfl iktů mezi 
lidmi. (Stefan Wyszyński)
■ „Sperare contra spem“ znamená věřit a důvě-
řovat proti všem předpokladům. Tak jak Abrahám. 
Čím je situace beznadějnější, tím víc je třeba vě-
řit jedině Bohu. Budeme-li skutečně věřit, Bůh zde 
najde onu “desítku spravedlivých” a zachrání svět.

(Lad. Kubíček)
■ Buď mým životem, Pane věčnosti, ať nepromar-
ním své žití pouhým během, dravostí a sněním. 
Veď kroky naše, abychom rádi a pilně připravova-
li aspoň půdu, kde nelze dosud síti neboť věříme, 
Pane, že všude jsi vyvolil svatou roli svou, i tam, kde 
dosud úhor a kámen. Buď s námi, Hospodine, když 
se připozdívá a zbav nás všeho zlého.

(Frant. Palacký, historik, 1798–1876)
■ Kdo má smysl pro spravedlnost, může mít nad 
Písmem pocit, že Kristus fandil chudým a neměl 
rád bohaté, že měl rád prosté věřící, ale nesnášel 
farizeje... I když nesnášel farizeizmus jako postoj, 
a to právě proto, že bránil v přijetí evangelia, milo-
val farizeje a zemřel za ně zrovna tak jako za zby-
tek lidstva. (Kat. Lachmanová)
■ Práce je zviditelněná láska. Nemůžete-li praco-
vat s láskou, ale jen s nechutí, pak bude lépe, když 
opustíte své dílo, posadíte se u chrámových vrat 
a budete brát almužny od těch, kteří pracují s ra-
dostí. Neboť pečete-li chléb lhostejně, pečete hoř-
ký chléb, který sytí hlad jen napůl. A lisujete-li hroz-
ny s mrzutostí, nakape vaše nevraživost do vína 
jako jed. (Chalíl Džibrán)
■ Někdy upadáme do náboženských depresí, zda 
před Tebou, Pane, můžeme obstát. Děkujeme za 
ujištění, že obstát nemůžeme, ale že nás přesto při-
jímáš. Svatý jsi, Hospodine zástupů, a my Ti nese-
me svoje díky, amen. (Jan Keřkovský)

MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

Milí farníci, milí dobrodinci,
tušíte, co jste dělali před týdnem? Co jste dělali před 
měsícem? Před rokem? Upřímně, to co jsem dělala 
před týdnem, dám ještě nějak dohromady, možná 
i ten měsíc, ale před rokem … A což teprve před dese-
ti lety. Možná tušíte, kam mířím. Před deseti lety fi ni-
šovaly práce na dokončení našeho Komunitního cen-
tra Matky Terezy. Leštilo se, uklízelo, dodělávaly se zá-
věrečné práce. A 26. května 2007 byl slavnostně po-
svěcen náš dům kardinálem Miloslavem Vlkem. Měl 
by být k oslavě Hospodina, pro společenství křesťanů 
a pro obyvatele Jižního Města místem, kde si mohou 
odpočinout, kde mohou být spolu ve změti betono-
vého sídliště. Komunitní centrum se stává místem ko-
munitního života, a to nejen pro křesťany. 

O tom, jak se to daří nebo ne, to by bylo na dlou-
hé pojednání a na to ve Fchodovinách není místo. 
Zastávám názor, že by měly mluvit činy. Že to vy, 
a ti, co chodí do Komunitního centra, by měli říci, 
jak se tu cítí a proč se se vrací.  

Oslava posvěcení připadá na pátek, proto jsme ji 
přesunuli na nejbližší neděli 28. května. Mše svatá 
bude dopoledne pouze v 10.00 v Komunitním 
centru a bude ji celebrovat P. Vojtěch Kodet, 
O.Carm. Po mši svaté jsme zváni ke společnému 
agapé. Uvítáme pomoc s přípravou, a když přinesete 
něco ze svého kuchařského umění (salát, řízky, seka-
nou, moučník,…), dle svých možností. Dejte mi pro-
sím vědět, s kým a čím bychom mohli počítat. Odpo-
ledne se můžete těšit na pohádku a tento slavný den 
zakončíme koncertem chval skupiny ASAF. 

S přípravou souvisí také úklid, proto zvu v sobo-
tu 20. května na DOBRODEN od 8.30 do 12.30, 
a to jak do Komunitního centra, tak i ke sv. Františ-
ku.  Bude třeba udělat toho dost v domě a i okolo. 
Každá ruka, noha – člověk je třeba a vítán. Zajistíme 
občerstvení a společný oběd v Komunitním centru.

9. června bude NOC KOSTELŮ – a to jak v na-
šem farním kostele sv. Františka, tak i v Komunit-
ním centru. Setkání těch, kteří by chtěli nějak ješ-
tě přispěti na pomoc, je v pondělí 29. 5. v 18.00 ve 
foyer KCMT.  Večer NOCI KOSTELŮ je příležitostí ne-
jen se někam podívat, ale hlavně otevřít dveře našich 

dobrovolníci,
dobrovolnice,
 dobrovolníčata

 Božích domů a pozvat své přátele, kamarády a sou-
sedy k nám. Třeba na koncert nebo jen tak posedět.

Čekají nás dny plné slavení a setkávání, tak dou-
fám, že se někde potkáme. Krásné a požehnané 
májové dny plné očekávání na Ducha Svatého.

Vlasta Hamalová
 koordinátork a dobrovolníků

a programu 

SLÁDEK Karel: Žít s moudrostí včel

Čtenář se dozví řadu věcných zajímavostí, ale au-
tor vždy směřuje trochu dál a výš – rád by nám po-
mohl, abychom se znovu naučili dívat se srdcem, 
žít s kontemplativním pohledem na svět, který naší 
generaci tolik schází.                 Vydalo KNA, 119,-

HUBER Georges: ODSTUP SATANE!
Čtenáři mají možnost poznat, že popírání Ďáblovy 
existence by se mohlo stát osudným omylem. A na-
opak ti, kteří jsou oběťmi úzkostného strachu ze 
zlých duchů, najdou v knize osvobozující světlo. Pro 
každého se tak může kniha stát obohacením jeho 
víry a utvrzení, že Kristus, dnes stejně jako kdysi, 
může se svrchovanou autoritou přikázat: „Odstup 
Satane!“ Vydalo KNA, 149,-

PASTIRČÁK Daniel: EVANGELIUM PODLE JÓBA
Pusťte se do četby Evangelia podle Jóba! Čtěte, pře-
mýšlejte, meditujte, klaďte si vlastní otázky. Vlastní 
otázky! Bez nich nemáte šanci na vlastní cestu ži-
votem, ale ani na poznání smyslu dobra a zla nebo 
štěstí a utrpení ve svém životě. 

Krize naděje je osudem Jóbova příběhu. Vstupme do 
něj. Možná v něm najdeme sami sebe, uslyšíme věci, 
které jsme neslyšeli, a pomyslíme na věci, které nám 
ještě nikdy nepřišly na mysl. Vydalo KNA, 499,-

SHEPHERD Sheri Rose: Malé milované princezně
Každá dívenka sní o tom, že se stane princeznou. 
Té, která věří Bohu, Slovo ohlašuje tu nejkrásnější 
novinu, že právě ona je vyvolená dcera Krále všech 
králů – že je skutečná Princezna! 

Tato kniha je nádherným dárkem pro vaši jedineč-
nou dcerku. Obsahuje osobní dopisy, které jí napsal 
Král. Každý den si může jeden z nich přečíst a ne-
chat se jím inspirovat k tomu, aby žila, jednala a zá-
řila jako princezna, kterou skutečně taky je.

Vydal Gimel, 270,- 

naučná vycházka
(nejen) pro seniory

Středa 24. května v 15.00 hodin
VINOHRADSKÝ HŘBITOV založený 1885

Eliščiny pohádky
Loutková pohádka o skřítcích, vílách,

přírodě, lásce, ale i o drakovi. 

Vhodné pro malé i velké diváky.

 Divadlo „JÁ TO JSEM“
v podání Víti Marčíka ml.

28. 5. 13.00

Navštívíme hroby známých osobností. 
Vzpomeneme, zapálíme svíčku … jsou zde 
pochováni například: Václav a Olga Havlovi,
Emil Hácha, Jiří Reinsberger, Jan Karafiát, 

František Běhounek, Jaroslav Foglar,
Theodor Pištěk a mnozí další.

Sejdeme se u vchodu na hřbitov
u stanice tramvaje Vinohradský hřbitov. 

Od metra Želivského první stanice tramvají dolů 
směr Černokostelecká (tram. 5, 13, 26).  

Srdečně zve: Sdružení Křesťanských Seniorů 
při KCMT – Jižní Město a Zdeněk Řeřicha
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INZERCE

■  Pondělí 8.00–12.00 / Školička Sluníčko, pravi-
delný program pro děti od 2 let bez účasti rodičů.

■  Úterý 9.00–12.00 / otevřená herna, od 10.00: 
Čas na besedy a přednášky, 16.15–17.30 ote-
vřená 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, od10.00: 
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 – tvoři-
vá dílnička pro děti za pomoci rodičů či prarodičů

Nabízíme tyto besedy,
přednášky a kurzy:

■  Středa 3. 5. od 10.00 do 12.00 / Cvičení a správ-
ný pohybový vývoj dětí od 1 do 2 let. Vývoj dí-
těte v období od 1 do 2 let. Jak správně podpo-
rovat zdravý pohybový vývoj. Vstupné 180,- Kč. 

■  Úterý 9. 5. od 10.00 do 12.00 / Pevné objetí jako 
cesta k posílení rodičovské sebejistoty. Terapie 
pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopo-
vé. Terapie, která léčí naše vnitřní dítě – jeho emo-
ce bolesti, vzteku, zlosti, strachu a nejistoty, které 
si již jako dospělí neseme z dětství. Cena: 80,- Kč. 

■  Čtvrtek 11. 5. od 18.30 do 20.30 / Děti a mé-
dia. Jak v dětech rozvíjet vztah k technologiím? 
Jak nenechat děti spadnout do závislosti na obra-
zovkách a tabletech? Jak udělat, aby se z domova 
nestala mediální krajina. 

■  Neděle 14. 5. od 14 hodin / Květinová slav-
nost ke dni matek. Masérka, kosmetičky, ka-
deřnice, výroba květin z ovoce a zeleniny, soutěž 
v ořezávání slupky od jablek, od 16 hodin diva-
dlo: Sněhurka s sedm trpaslíků, vstupné: do-
spělí 30,- a děti 20,-Kč.

■  Čtvrtek 18. 5. od 19.00 do 21.00 / Sebejistá 
máma: realita nebo fi kce? Jak si udržet sebe-
jistotu na rodičovské dovolené i po ní? Přijďte to 
zjistit na seminář s Denisou! Cena: 100,- Kč. 

■  Úterý 23. 5. od 10.00 do 12.00 / Vhodný čas 
odložit plenky. Jak můžeme řešit období po-
stupného přechodu dítěte z plenek na nočník či 
toaletu? Kdy je ta nejvhodnější doba? Seznam-
te se s přístupy a strategiemi, jak vše zvládnout. 
Vstupné 80,- Kč. 

■  Čtvrtek 25. 5. od 18.30 do 20.30 / Pří-
prava na pohovor aneb otázky z horké židle. 
Jak se efektivně připravit na pracovní pohovor, na 
co nezapomenout, čemu věnovat pozornost. Při-
pravte si otázky, na které hledáte vhodnou od-
pověď, budeme je společně diskutovat, vyzkou-
šíme si i prakticky, jaké je vhodné řešení. Vstup-
né: 80,- Kč, Registrace na: info@inspiromatky.cz

■  Pátek 26. 5. od 15.30 do 16.30 / Malý vědec. 
Věda pro děti od 5 do 9 let. Cena: 80,- Kč.

  Přihlašování předem a další informace na 
www.mc-domecek.cz a na e-mailu:
mcdomecek@praha.ymca.cz, jsme i na facebooku.

Pravidelné akce:
Stále volná místa:
■  Setkání Klubu 50+ každé 1. a 3. pondělí

v měsíci. Kontakt na koordinátorku klubu
Danielu je 777 604 775.

■  PILATES: každé pondělí od 11.30 do 12.20:
cvičení pro všechny věkové kategorie, možnost 
zaplatit si permanentku.

■  NOVÝ KURZ: Angličtina pro věčné začáteční-
ky a mírně pokročilé: každé pondělí od 18.15 
do 19.15. – přihlášení předem.

■  9. 5. (tentokrát v úterý!) od 20 hod. v KCMT – 
set kání společenství Hnutí fokoláre. Slovo živo-
ta na květen: „Já jsem s vámi po všechny dny až 
do konce světa!“ (Mt 28,20). Setkání je otevřené 
i dalším zájemcům o žití Božího slova. Jana a Viktor 
Friedovi – tel. 731 625 949.

■  Biblické hodiny každé úterý od 18.45 na faře 
u sv. Františka, kromě posledního úterý v měsíci, 
(chvály v kostele) a kromě prázdnin. Téma Blaho-
slavenství. Srdečně zve P. Michal Privara.

■  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 s v. Františka z Assisi. V květnu se sejdeme 3., 
10., 17., 24. 5. a 31. 5. Srdečně zve Lýdia Murínová
tel.: 730 825 301.

■  Páteční dopolední setkávání (nejen pro star-
ší) – začínáme v 9 hod. bohoslužbou slova v kapli 
KCMT a poté následuje společné přátelské poseze-
ní ve foyer. Srdečně zveme! Jana a Viktor Friedovi.

■  MC Domeček má volná místa na kurzu Pilates 
pro starší každé pondělí od 11.30, mimořádně
2. a 9. 5. od 11 hod. Přihlášení a informace na tel. 
773993985 nebo na mcdomecek@praha.ymca.cz.

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:                                                                

■  11. 5., 19.00 / Zastavení u Matky Terezy:  P. Miloš 
SZABÓ – Zpověď? NE! (anebo ANO?)

  14. 5., 14.00–17.00 / Květinová oslava DNE 
MATEK – program pro celou rodinu, ale hlavně 
hodně milých překvapení pro maminky. Vstupné 
dospělák 30,-, děti 20,-. (MC Domeček) 

■  15. 5., 16.00 / České zdravotnictví a senioři - 
beseda s MUDr. Tomem Philippem, Ph.D., MBA 
v rámci setkání Sdružení křesťanských seniorů

■  20. 5., 8.30–12.30 / DOBRODEN – dobrovolnický 
den (přijďte nám pomoci poklidit v našich  a oko-
lo našich kostelů) 

■  21. 5., 15.00 / Pouť u kapličky sv. Jana Nepo-
muckého na Hájích

■  24. 5., 15.00 / POZNÁVACÍ vycházka (nejen pro 
seniory) – Vinohradský hřbitov (viz str. 21)

■  25. 5., 18.00 / Slavnost Nanebevzetí Páně
(kostel sv. Františka) 

■  28. 5. / 10. výročí posvěcení
KOMUNITNÍHO CENTRA MATKY TEREZY
  10.00 / mše svatá
– celebruje P. Vojtěch KODET, O.Carm. 

  13.00 / Eliščiny pohádky – Loutková pohádka 
o skřítcích, vílách, přírodě, lásce, ale i o drakovi. 
Vhodné pro malé i velké diváky.  Divadlo „JÁ TO 
JSEM“ v podání Víti Marčíka ml.

 19.00 / koncert chval ASAF               (viz str. 5)

■  Výstavy:
Duben/Květen – Jakub ČERNÝ – malby a rytiny.
Květen/srpen – „Od jatek přes kostel, stan, školku
ke komunitnímu cent ru.“ 

■ Jarní cyklus seminářů: ABY DOMA BYLO PRIMA.
  Vždy v úterý (9.5., 16.5., 23.5.)

v čase od 18.00 do 21.00 v klubovně KCMT. 

  Témata: Výchova dcer, Zvládání stresu, Co pomá-
há mužům a co ženám?, Komunikace v rodině, Jak 
lépe dosáhnout spolupráce
a řešit konfl ikty?, Sourozenecké konstelace.

  Cena za celý cyklus 900,- nebo jednotlivě 200,-.

  Přihlášky: mama.tata21@centrum.cz
nebo na tel. 602972887. 

■  Zájezd farnosti sv. Františka a Sdružení křes-
ťanských seniorů – Neděle 14. května 2017
Navštěva kláštera ve Slaném, Louny, Žatec,  Liběšice, 
Dolní Ročov. (viz str. 5)                                                                                     

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 
rodičovství (nutno objednat
na tel. 608 708 786 nebo e-mail), zdarma.

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

■  Čt 11.00–12.00 / Poradna těhotenství 
a porod – MUDr. Hana Belošovičová, 
PhD. (nutno objednat předem na e-mailu: 
poradnamcdomecek@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: 
lokvencova.jana@seznam.cz, zdarma

■ 9. 6. / NOC KOSTELŮ • Rádi uvítáme jakou -
koliv pomoc, třeba i na kratší čas. V případě 
zájmu se ozvěte na: rejsek.honza@gmail.com

MARIÁNSKÉ POBOŽNOSTI
A ADORACE
Zveme vás  v průběhu měsíce května 
na marián ské pobožnosti, které se 
budou konat  každé úterý po mši sva-
té od 18.30 v kostele sv. Františka a na ado-
race za smíření a sjednocení v naší farnosti, 
které budou vedeny ve středu 10. a 17. května 
v KCMT a v pátek 19. května u sv. Františka 
vždy po mši svaté od 18.30 do 19.30.



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. května 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  /  K V Ě T E N

•   Evangelizační úmysl: Křesťané v Africe.
Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti 
a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.

•  Národní úmysl: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí 
na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).

 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


