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Všechny vás vítám po prázdni-
nách. Nenašel jsem vhodněj-
ší text než následující, který na-
psal sv. Pavel, když se chystal do 
Soluně:

1 Tesalonickým 3,12-13 / Nechť Pán dá boha-
tě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, 
tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srd-
ce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, 
naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se vše-
mi svými svatými.

Ano, berte to jako přání do nového školního roku. 
Přál bych si pro vás i pro sebe, aby nás Pán stvo-
řil v takové té skvělé obyčejné lásce, která spočí-
vá v tom, že jednoho i druhého těší být s tím dru-
hým. Je to něco tak nesmírně jednoduchého a při-
tom v tomto světě sešněrovaném diktátem okolí 
vlastně tak těžkého. Být ve farnosti dohromady je 
tak důležité, protože v tom je poznat Kristus a skr-
ze to pak ve svátostech, v písmu a ve všem ostat-
ním pokladu církve. 

Občas mi přijde jako by okolní svět přímo jako 
totalita mířil proti křesťanskému společenství círk-
ve tvrzením, že jsme jistě divní až úchylní, když je 
nám spolu fajn. Protože nám vlastně stačí být spo-
lu, když slavíme Kristovu přítomnost a přitom jsme 
spolu jako slabí, ale pravdiví lidé. Naše bezúhonnost 
není v naší dokonalosti, ale v Kristu. Možná by se to 
dalo charakterizovat jedním malým hochem, který 
ještě nechodí do školy,  rodičům tvrdí že je ateista, 
ale když byl na programu pro děti, jehož součás-
tí byly i bohoslužby, velmi protestoval proti konci. 

Řekl bych že těm, kdo takový program dali do-
hromady, se podařilo připravit přirozené boží krá-
lovství, v kterém bylo normální být spolu kolem 
Krista a zároveň v obyčejném dětském životě. Tak 
kéž v nás Bůh vytvoří lásku a posílí srdce, abychom 
jako dospělí to uměli mezi sebou, měli radost jeden 
z druhého a nebáli se občas nepospíchat, ale do-
volili si setkat se s těmi, kdo jsou v kostele kolem 
nás a abychom se na sebe mohli těšit. Konec kon-
ců v nebi snad budeme pospolu nebo tomu snad 
někdo nevěří? Přeji krásné září.

 P. Michael

N A  S L O V Í Č K O . . .Ž I V O T  F A R N O S T I

Nechť Pán dá vzrůst...

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
během prázdnin se ke mně z více stran dostá-
vala stejná myšlenka. A to ta, že máme být pro 
druhé zpřítomněním Ježíše v tomto světě. Lidé 
kolem nás touží po setkání s Bohem, ať si to 
uvědomují nebo ne. A my nosíme Krista v srd-
ci. Buďme pro ně těmi, kteří v nás Ježíše pot-
kají, nechají se jím oslovit a milovat. Jistě mno-
zí z Vás četli knihu Postel, hospoda, kostel od 
Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové. 
Moc mě oslovil např. následující odstavec. Není 
to podobné tomu, co píše P. Leo Maasburg 
o Matce Tereze? (Viz ve vzpomínce na její sva-
tořečení.)

„Lidi dnes knížky málo čtou. Natožpak Bibli. 
O to je důležitější naše role. Protože teď jsme 
tím hlavním svědectvím o Bohu my křesťané. 
My jsme to živé slovo, stejně jako byl Ježíš. 
Podle toho, jak si lidé přečtou nás, budou taky 
hodnotit víru a Pána Boha. Proto je tak důležité 
šířit kolem sebe lásku, porozumění, trpělivost, 
velkorysost a všechny ty krásné Boží vlastnosti.

My máme být tím světlem a svým životem 
všechny ty biblické pravdy demonstrovat a uka-
zovat v realitě.“ Katka

Velké díky celému týmu, který v naší farnosti při-
pravuje Alfa kurzy za to, že nám v červnu nabídli 
ve foyer KCMT poznávací večeři s Alfou. Program 
byl určen všem, kteří se chtěli dozvědět o Alfě více 
a přemýšleli o tom, jak na kurzy pozvat své přátele 
nebo členy rodiny. Měli jsme možnost se na „vlast-
ní kůži“ seznámit s tím, jak kurzy Alfa probíhají.

Tým Alfa nám připravil výbornou večeři, po které 
následovalo velmi milé, přátelské a otevřené zamyš-
lení nad tím, proč a jak mluvit s druhými o víře. Vše 
jsme mohli potom probrat v menších skupinkách. 
Velmi přínosné bylo, že se setkání zúčastnili také dva 
absolventi předešlé Alfy. Podělili se s námi o své svě-
dectví o tom, co jim Alfa kurz dal a jak silně je Pán 
prostřednictvím těchto večerů oslovil. Přeji účastní-
kům budoucích Alfa kurzů a přípravnému týmu hoj-
nost Božích milostí a požehnání. A my všichni mů-
žeme plodům této iniciativy přispět tím, že další sé-
rii večerů Alfa, která začne již 27. září, nabídneme 
našim blízkým a budeme se za všechny její účastní-
ky modlit. Karina

Poznávací večeře s ALFOU

29. 8.
Poslední rozloučení
s Petrem Kleňhou
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Jistě, příjemné letní chvíle, prázdniny, dovolená, jsou 
již uloženy v našich vzpomínkách. Ale měsíc září je 

také krásný a příjemný. Je to doba vhodná na výle-
ty, na cesty do přírody, na milé procházky. Je to také 
doba, kdy děti jdou do školy. Do školy, kde mají získat 
mnohé informace, vzdělání, dobré návyky pro svůj 
život. Ale také nová přátelství, nové kamarády. Jistě 
pro každého z nás je důležité mít opravdové přátele, 
dobré kamarády. Ale tím největším přítelem našeho 
života i našich dětí je určitě Ježíš Kristus. Ten, který 
při poslední večeři říká učedníkům: „Jako Otec mi-
loval mne, tak já jsem miloval vás... Nazval jsem 
vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, 
co jsem slyšel od svého Otce.“ 

„Jeho duše se zcela otevřela a vycházela z ní 
jako neviditelná pára, nesmírně jemná vůně, 
vůně krásné duše, velkorysého a ušlechtilého 
srdce.“ Tak to krásně píše svatý Bernard. Je tu nád-
herně vystižený vzor, i pro nás, jaké má být to naše 
lidské přátelství, ty naše mezilidské vztahy.

Ježíš nás nazývá přáteli a učí nás přijímat a roz-
víjet tu důležitou schopnost navazovat přátelství 
a dobré vztahy. Ježíš měl přátele ve všech spole-
čenských vrstvách a ve všech profesních odvětvích. 
Byli to lidé různého věku, žijící ve velice různých 
podmínkách – někteří se těšili značné společen-
ské prestiži jako Nikodém nebo Josef z Arimatie, 
jiní byli žebráci jako Bartimaios. Ve většině měst 
a vesnic se setkával s lidmi, kteří jej měli rádi a kte-
ří cítili, že jim Ježíš rozumí. V Betanii nacházíme 
Lazarovy sestry. Ježíš měl rád Martu a její sestru 
i Lazara. Když Ježíš přišel do Betanie, Lazar byl 
již mrtev. Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Podívejte se, 
jak ho miloval!“ Ježíš pro přítele pláče! Nezůstává 
lhostejný k bolesti svých přátel. Ježíš nás miluje. 

Tato myšlenka nás nesmí nikdy opustit, v žádné 
ani těžké situaci našeho života.
„Ježíš je opravdu můj i tvůj přítel.  Přítel s velkým 

P. Se srdcem z masa jako je moje i tvoje.  S očima 
plnýma dobroty, které plakaly pro Lazara...  A tebe, 
každého člověka miluje stejně jako Lazara.“

Ježíš rád rozmlouval s lidmi, kteří k němu při-
cházeli nebo které potkával na cestách. Nepřinášel 
jim nějaká náročná témata, přinášel jim poselství 
od nebeského Otce. Přinášel jim přátelství, dobro-
tu a lásku. Ukazoval jim jedinou správnou cestu do 
Božího království.

Křesťan má být vždy otevřen druhým lidem, zvláš-
tě těm, kteří to nejvíc potřebují. S přítelem je tře-
ba sdílet to nejlepší, co člověk má a my nemáme 
nic cennějšího než je přátelství s Ježíšem Kristem, 
které pěstujeme dlouhé roky, upevňujeme je chví-
lemi modlitby – kolikrát jsme se na něj už obráti-
li – a okamžiky strávenými před svatostánkem, při 
adoraci. Věrný přítel je mocná ochrana. Kdo ho 
najde, našel poklad. Věrný přítel není k zaplacení, 
nelze vyvážit jeho cenu. Takto hovoří Písmo svaté 
o hodnotě přátelství a zároveň nás učí, že je třeba 
je vyhledávat, vynakládat prostředky k jeho nale-
zení. Jakmile je člověk najde, je nutné o přátelství 
pečovat i za cenu obětování času (čas je měřítkem 
lásky), překonávání vzdálenosti a všeho, co by nás 
mohlo vzdalovat: rozdílný vkus, názory, zájmy... do 
přátelství nepatří žádná forma sobectví a přetvářky.

Jestliže na příteli najdeš nějaký nedostatek, 
v ústraní jej napomeň. Napomenutí slouží dobré 
věci a jsou mnohdy užitečnější než přátelství beze 
slov, které mlčí a mlčí, když vidí, že přítel se potá-
pí, když žije v nějakém omylu. Přátelství má být vy-
trvalé. Neměňme přátele jako malé děti, které 

se často nechají unášet proměnlivými city nebo 
dokonce jen nějakou výhodností určité změny.

Neopouštěj přítele, když něco potřebuje, ne-
zapomínej na něho, neodpírej mu svoji náklon-
nost, protože přátelství je pilířem života. Nesme 
břemena jeden druhému, jak nás to učí apoštol... 
Pomáhejme mu svými radami, připojme své úsi-
lí k jeho úsilí, sdílejme s ním jeho trápení, nemoc, 
těžkosti života. Opravdového přítele poznáš v nou-
zi, protože když se člověku daří, všichni se zdají být 
věrní.  Ježíš je tvým stálým přítelem. To je naše 

jistota. A je jen na tobě, jak tomuto přátelství dáš 
své ano, svou energii, aby bylo krásné a ušlechti-
lé. Budujme to nádherné přátelství s Ježíšem, po-
tom určitě i ta naše lidská přátelství budou mít kva-
litní hodnotu.

Prosme Ježíše, aby nám i našim dětem dal 
opravdové přátele, přátele nejen pro chvíle po-
hody, ale také, když přijdou nemoci, různá trá-
pení, opuštěnost. Přeji nám všem život Bohu milý,
život plný dobra a lásky.

Váš jáhen Pavel Urban

Přátelství
bez sobectví
a přetvářky

Milí přátelé,
vítáme vás zpět z prázdnin a dovolených. Hned první 
neděli v září vás po roce opět zveme na Modrobílou 
neděli, den kdy si připomeneme svátek Matky 
Terezy a první výročí jejího svatořečení. Tento den 
bude také znovuotevřena a požehnána kavárna 
CafeTerezie, jejíž prostory jsme během prázdnin roz-
šířili. Tato změna byla z provozních důvodů nutná, 
získali jsme tím plně funkční zázemí pro pravidelné 
setkávání a vzájemné sdílení nás farníků, ale i mož-
nost pohotově obsloužit velké množství návštěvní-
ků KCMT, kteří sem přicházejí na kulturní, vzdělá-
vací nebo společenské akce. Otevírací doba kavárny 
bude v letošním roce rozšířena, srdečně vás zveme 
na šálek sicilské kávy, čaje a lahodný dezert i mimo 
časy bohoslužeb a programů. 

V kostele sv. Františka je již dokončena výměna 
oken. Realizovala ji fi rma PARS – building, a.s., je-
jíž nabídka byla z oslovených fi rem pro farnost nej-
výhodnější cenou i kvalitou provedení. Celkové ná-
klady na výměnu oken jsou 696 114 Kč. Od roku 
2015, kdy byl záměr vyměnit okna v lodi kostela 
představen, se do 15. 8. 2017 pro tento účel vybra-
lo celkem 766 630 Kč. Výnos čtyř nedělních sbírek, 
které byly letos věnovány výměně oken, činil 107 
110 Kč, zbytek shromážděné částky jsou pak dary 
od individuálních dárců. Částka 70 516 Kč, kte-
rá byla vybrána navíc, bude použita na fi nancová-
ní některé z dalších plánovaných oprav kostela sv. 
Františka, které bychom rádi zrealizovali v horizon-
tu dvou let. Jedná se o novou fasádu, hydroizolaci 

obvodového zdiva, vymalování kostela a opravu kří-
žové cesty. V příštím roce nás čeká oslava 80. výročí 
posvěcení, bylo by krásné ji prožít v čistém a opra-
veném kostele. 

Velké díky vám všem, kteří jste na nová okna 
přispěli. Potvrzení o daru na tento účel si může-
te vyzvednout v neděli v knižním obchůdku KCMT. 
Pokud tak neučiníte, pošleme vám je poštou. Prosím 
všechny dárce, kteří neuvedli svoji adresu a mají zá-
jem o vystavení potvrzení o daru, aby jméno a ad-
resu poslali na e-mail kancelar@kcmt.cz. 

V letošním roce máme v programu KCMT dvě no-
vinky. Nabízíme zdravotní cvičení nejen seniorům, ale 
nově také dětem ve věku od 8 do 14 let. Chceme dě-
tem pomoci dosáhnout správného držení těla a pře-
dejít tak zdravotním komplikacím v budoucnu. V le-
tošním roce bychom také chtěli nabídnout několik 
dopoledních keramických dílen pro seniory. 

Přeji vám požehnaný a klidný start do nového 
školního roku.
  Karina Juráková

ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT

„Nesme v srdci její
úsměv a rozdávejme jej
těm, které potkáváme
na své cestě, zejména
trpícím lidem,“

kladl papež František
na srdce tisícovkám
dobrovolníků i všem,
kteří se 4. září 2016
účastnili svatořečení
Matky Terezy.

(Sír 6,17)
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zprávičky
 z Farní charity

Vážení přátelé.
Letní měsíce jsou tradičně ve znamení dovole-
ných. Tři nebo čtyři zaměstnanci jsou mimo služ-
bu, takže ostatní musí zastat jejich práci. V pon-
dělí ráno je v našich kancelářích pěkný zmatek, 
uprostřed léta blázinec doslova kulminuje. Do 
toho všeho zmatku telefonovala sociální pracov-
nice z Thomayerovy nemocnice. Velice orodovala 
za pacientku, kterou ještě toho dne propouštěli 
do domácího ošetření. Paní prý žije sama, nemá 
doma nic k jídlu. Nutně potřebu-
je ihned po propuštění nakoupit 
a péči zdravotní sestry.

Vedoucí pracovníci protesto-
vali, že takto narychlo nemohou 
nikoho uvolnit. Sociální pracov-
nice prosila a žadonila, za paní 
Radmilu orodovala tak intenziv-
ně, že to kolegové vzdali. Neměli 
ke klientce koho poslat, roz-
hodli se tedy, že na návštěvu pošlou sami sebe. 
Odpoledne mě nechali sestřička Petra a sociální 
pracovník Jirka hlídat v kanceláři telefon a vyjeli 
na záchrannou misi.

Otevřela jim příjemná usměvavá stařenka, kte-
rá za všechno děkovala. Jirka si sepsal seznam 
potřebných věcí a odjel do nedalekého Alberta, 
aby obstaral objemný nákup. Petra mezitím paní 
Radmile zkontrolovala fyziologické funkce, sepsa-
la veškerou dokumentaci a domluvila s ní režim 
návštěv. Když Jirka přinesl nákup, sepsal papíry 
potřebné k poskytování sociální služby a také s ní 
domluvil, jak ji budou naše pečovatelky navště-
vovat. Oba pracovníci měli dojem, že v bytě za-
nechali spokojenou, ošetřenou klientku. Vrátili se 
do kanceláře, kde mi s radostí vyprávěli, že máme 
v péči novou príma paní.

Zdravotní sestřička běžela za paní Radmilou 
hned následující den ráno. Chtěla zkontrolovat, 
že je klientka v pořádku. Do kanceláře se vráti-
la otřesená. Vyprávěla nám, že jí otevřela zamra-
čená paní, která na ní hned ve dveřích začala 

křičet. Žádnou službu nechce, nepotřebuje, ne-
objednala a přibouchla Petře dveře před nosem. 
Jirka klient ce ještě telefonoval, ale obdržel stej-
nou odpověď. Někdo z příbuzných paní Radmile 
domácí péči rozmluvil a ona vše zrušila.

Za týden nám telefonovala rozčílená sociál-
ka z nemocnice. Paní Radmilu přivezla záchran-
ná služba ve velmi špatném stavu. Vysvětili jsme 
jí, že klientka péči hned druhý den odmítla. 
Příbuzní jí sice dali dobré rady, ale nepostarali se 
o ní.  Chudák paní tak skončila v lůžkovém zaří-
zení úplně zbytečně.

V letních Fchodovinách jsem popisovala per-
sonální krizi, ve které se naše charita ocitla v jar-
ních měsících. S radostí mohu konstatovat, že se 

nám v létě podařilo přijmout dvě 
nové pracovnice a jedna se vrá-
tila z mateřské dovolené. Další 
dvě pracovnice, které od nás 
odešly, požádaly, aby se mohly 
vrátit. Zjistily, že u jiných zaměst-
navatelů také nelétají pečení ho-
luby zaměstnancům do úst, spí-
še naopak. V sociální složce se 
pomalu blížíme k plnému sta-

vu zaměstnanců. Stále nám chybí zdravotní se-
stra. Pokud byste věděli o sestřičce nebo bratro-
vi, které už omrzely věčné noční služby v nemoc-
nici, pošlete je k nám. Dobré a poctivé pracan-
ty rádi uvítáme.

Projekt potravinové a materiální pomoci FEAD 
pokračuje další rok. První potraviny a drogerii 
jsme dovezli začátkem srpna a výdejové místo už 
funguje. V druhém kole projektu nevydáváme po-
moc všem příchozím. Spolupracujeme s místními 
úřady v Praze 4, 10, 11, 12, Libuš, několika nezis-
kovými organizacemi, farnostmi a evangelickými 
sbory na území naší působnosti. Jsme moc rádi, 
že můžeme pomoc potřebným zprostředkovat. 
Omezení při výdejích pomoci jsme byli nuceni za-
vést, abychom minimalizovali zneužívání a nadu-
žívání rozdávaných věcí. Velmi si přejeme, aby se 
pomoc dostala k lidem, kteří ji opravdu potřebují. 
Hla vně k rodinám s malými dětmi, lidem s posti-
žením a invalidními důchody, seniorům.

Přeji příjemný začátek školního roku. 
Eva Černá 

J e tomu již nějaký pátek, kdy můžete pozorovat 
 postupné proměny kavárny Komunitního cen-

tra. Začalo to nepozorovaně, na začátku letošního 
února, zavedením neobjeveného sicilského zlata – kávy 
Miscela d’Oro. Následovalo přehodnocení nabídky 
sortimentu sladkých a slaných trvanlivých produktů, 
aby odpovídaly poptávce. Byla rozšířena nabídka vína, 
domácích nápojů a v neposlední řadě jsme vsadili na 
širokou nabídku domácích dortů a croissantů. Díky 
těmto změnám rostl zájem o služby kavárny, která se 
těší čím dál větší oblibě.

Za tento úspěch mimo jiné vděčíme Italovi ze Sicílie, 
jménem Aldo, který do KCMT přišel na mé pozvání, 
aby proškolil tým pracovníků kavárny pod vedením Báry 
Alterové k přípravě pravé italské kávy, a také já jsem 
tam svou maličkostí vnesl svého italského ducha. Tento 
způsob fungování kavárny oslovil několik mladých far-
níků, kteří jsou součástí týmu pracovníků kavárny – celý 
provoz je tedy zabezpečován výhradně našimi farníky.

Nutno dodat, že podobný projekt kavárny v naší die-
cézi je spíše výjimečný a přináší mnohá pozitiva. Jedním 
z nich je vytváření jedinečného prostoru pro setká-
vání účastníků bohoslužeb, po jejichž skončení nemusí 
spěchat domů, ale můžou se pozastavit v příjemném 
a přátelském prostředí na dobrou kávu a něco malého 
k zakousnutí, které vedou k rozvíjení mezilidských 
vztahů, ale také k vytváření podmínek pro dialog. Je 
také místem, kde může být rodina pohromadě a strá-
vit tak nedělní dopoledne. Tento prostor dále vytváří 
nejen místo pro pastorační působení. Kavárna tvoří 
práh mezi lidmi z farnosti a obyvateli Jižního Města, 
jelikož zajišťuje provoz rovněž během společenských, 
kulturních a vzdělávacích akcí.

Útulná kavárna s milou obsluhou a kvalitním sorti-
mentem může být důvodem k tomu, aby se k nám lidé 

vraceli a setkali se lidmi, kteří věří v Krista a seznámili 
se s programem Komunitního centra. Kavárna je tedy 
přínosem pro pastorační činnost, pomáhá v propagaci 
nabídky programů KCMT a v neposlední řadě přináší 
farnosti také ekonomický užitek.

S rozšířením provozu kavárny a skokovým nárůstem 
počtu zákazníků bylo žádoucí přistoupit k úpravě pro-
stor kavárny tak, aby vyhovovala a splňovala hygie  nické 
normy a předpisy. Dále bylo třeba rozšířit úložné pro-
story pro skladování potravin a nápojů. Úprava těchto 
prostor rovněž přispěla k lepšímu plnění bezpečnosti 
práce obsluhujícího personálu. Proto jsme již v prů-
běhu června začali hledat optimální možnosti revitali-
zace prostor naší farní kavárny.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat především 
Ing. arch. Lýdii Murínové, za vypracování a konzultaci 
architektonického návrhu, který vypracovala a věno-
vala farnosti darem. Se základní kostrou revitalizace 
kavárny jsem seznámil pastorační radu, která projekt 
podpořila. V průběhu druhé poloviny července a srpna 
se přistoupilo k samotné rekonstrukci, kterou se poda-
řilo díky pohotovému nasazení truhláře a spolupráci 
s naším farníkem p. Václavem Svobodou, který se obě-
tavě pustil do elektroinstalačních prací.

Díky tomu si můžeme my všichni od 3. září 2017, 
tedy jeden rok od svatořečení Matky Terezy, vychut-
nat úplně nový koncept kavárny včetně literárního 
koutku, která se snaží vnést do prostor KCMT ital-
ského ducha v podobě kávy, různých dezertů, vín 
a lahodných likérů. Věřím, že k tomu rovněž přispěje 
i naše obsluha a s ní i vy všichni, ve chvílích, kdy si 
budete vychutnávat tyto lahodné věci ve foyer KCMT, 
se vším vaším hlukem, mluvou, smíchem a jásotem 
zažijete svůj malý kousek Itálie, uprostřed Jižního 
Města. Michal Prívara

Malý kousek Itálie 
 v Komunitním centru

Vyžijte naši slevovou kartičku „9+1 káva zdarma“. 
V nabídce kavárny najdete 9 způsobů úpravy vy-
nikající kávy sicilské značky Miscela D´oro, jejíž his-
torie sahá do roku 1946.
Každou desátou kávu dle vlastního výběru si 
můžete vychutnat úplně zdarma.

OTEVÍRACÍ DOBA V ZÁŘÍ

do 24. září / St 15.30–20.00, Ne 9.00–13.30
od 25. září /  Po 15.30–21.30, Út 15.30–21.30

St 15.30–20.00, Ne 9.00–13.30
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Setkání na svátek Petra a Pavla 27. 6.

MŠI SVATOU V KOSTELE SV. FRANTIŠKA CELEBROVAL P. PETR BUBENÍČEK
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„Je to od Abdiáše hezký, že nám dovolil utrh-
nout si pár klasů, kdykoliv jdeme kolem jeho pole 
a máme hlad. Ale taky by to pole mohl trochu po-
hnojit.“ Ondřej rozemlel mezi prsty další klas. V dla-
ni mu ale zůstalo jen pět zrnek, která by navíc v žád-
né soutěži výživnosti rozhodně neuspěla.
„Jestlipak nás dnes někdo pozve na večeři?“ otá-

zal se Bartoloměj, který na tom se svým klasem ne-
byl o mnoho lépe.
„Taková pěkně upečená husička by nebyla k za-

hození,“ zasnil se Šimon zvaný Horlivec.
„Se zadělávaným červeným zelím,“ přidal se Jakub.
„A samozřejmě houskový knedlík,“ nemohl zů-

stat pozadu Tadeáš.
„Bramborový. Ten se k huse hodí líp,“ odporo-

val Filip.
„To raději karlovarský,“ namítl Šimon, kterému 

Ježíš říkal Petr.
„A co tahle vídeňský, ten je ze všech nejlepší.“
„No, mě by stačil i chleba,“ mírnil kulinářské nad-

šení kolegů Ondřej. Ostatní se jím však nenecha-
li ovlivnit.
„Jako předkrm šunkovou rolku s křenovou šlehač-

kou,“ rozšířil virtuální menu Bartoloměj.
„Jako zákusek rakvičky se šlehačkou.“
„Polité čokoládou…“
„Nebo zmrzlinový pohár s jahodami.“
„Taky aperitiv, třeba Chinzano Bianco…“
„To já bych raději Rosso.“
„A co polévka, ta nebude? Co třeba česká bram-

boračka…“
„S pravejma hřibama…“
„A víte, že existuje houba, která se jmenu-

je Jidášovo ucho?“ tak trochu odbočil od téma-
tu Matouš.
„No jo, kde je vlastně Jidáš? Jindy je u jídla prv-

ní…“ rozhlížel se kolem Jan.
Jidáš seděl na mezi a pojídání pšeničných zrnek ani 

sestavování jídelníčku se neúčastnil. Na to, že napo-
sledy jedli ráno kousek suchého chleba, se tvářil do-
cela spokojeně a to samozřejmě bylo krajně pode-
zřelé. „Hej, Jidáši, nevíš, jestli nás dnes někdo pozval 

na večeři?“ Křikl na něj Jakub řečený starší. A Jakub 
měl silný hlas, nadarmo mu Ježíš neříkal syn hromu, 
takže Jidáše to nepříjemně vytrhlo ze zasnění.
„Co, co říkáš?“
„Že tam tak sedíš a tváříš se, jako bys ani neměl 

hlad. Nevíš, jestli nás dnes někdo nepozval na ve-
čeři nebo alespoň na svačinu?“

Jidáš se ještě úplně nevzpamatoval a tak odpo-
věděl:
„Jestli vás někdo pozval? To nevím, jestli vás ně-

kdo pozval.“
Na tuto trochu neopatrnou odpověď okamžitě 

zareagoval Tomáš, kterému nikdy nic neušlo. Co 
neviděl na vlastní oči, tomu nevěřil. Vše musel mít 
přesně a jasně zdůvodněné, třikrát překontrolo-
vané. Což Jidášovi samozřejmě vadilo v účetnictví, 
protože si tak jen stěží mohl ze společné poklad-
ny vyplácet ‚mzdu‘, jak tomu říkal. Vždyť každý po-
kladník, účetní či celník dostává za svou zodpověd-
nou a často nevděčnou práci odměnu, tak proč by 
ji nemohl mít i Jidáš? Ale na přemýšlení nebyl čas, 
Tomáš byl neodbytný:

„Jak jsi to myslel že ‚Nevím, jestli vás někdo po-
zval?‘ To vypadá, jako kdyby tebe se to netýkalo, 
jako kdyby tebe někdo pozval!“

Apoštolové vytvořili kolem Jidáše kruh. A jede-
náct hladových chlapů, to už je nějaká síla, s tou 
není radno si zahrávat.

Jidáš si stoupl, ale moc kuráže mu to nedodalo. 
Viděl, že bude muset s pravdou ven.

„Klídek, klídek... Když jsem byl dnes dopoledne na 
tržišti nakoupit olej do lamp, potkal jsem tu vdovu, 
které Ježíš vzkřísil syna. Však víte, tenkrát v Naimu. 
Teda to jsem ještě nevěděl, že je to ona, ale byla 
mi nějak povědomá. A ta hned na mě: ‚Že vy jste 
taky jeden z učedníků toho nového rabína. On je 
tak hodný, každýmu pomůže, o každýho se zajímá, 
a přitom nemá chudák ani kde hlavu složit a jí jen 
to, co mu kdo dá. Tak jsem si řekla, že bych vás taky 
někdy mohla pozvat na večeři.‘“

Tomáš ho netrpělivě přerušil: „Řekla vás, tím tedy 
myslela i nás, tedy všechny!“

„Počkej,“ bránil se Jidáš, „ještě jsem neskončil. 
‚Ale to víte,‘ pokračovala žena, ‚domeček mám malý, 
tam byste se všichni nevešli.‘ Tak jsem jí řekl, že 
to samozřejmě chápu, a že kdyby jí to udělalo ra-
dost, že bych třeba přišel já, tak nějak symbolicky 
za všechny. Měla z toho setkání ohromnou radost, 
tak jsem ji přece nemohl jen tak odbýt.“

Co měli ostatní apoštolové dělat? Jidáš v tom holt 
uměl chodit. Tak ho nechali být a vrátili se ke své-
mu jídelníčku. K tomu celozrnnému; na ten virtu-
ální je nějak přešla chuť.

• • •

Vrchní celník Zacheus seděl v kanceláři u svého 
stolu, natažené ruce měl položené na desce sto-
lu a prsty dvojhlasně vyťukával jakousi píseň. Tyhle 
chvíle měl z celého pracovního dne nejraději. Do 
konce úředních hodin zbývá pár minut, peníze jsou 
zamčené v trezoru, stůl uklizený, spisy k projedná-
ní na příští den vzorně složené na pravé straně sto-
lu, kancelářské pomůcky vlevo, svitky na policích 
zařezávají, podlaha je zametená, okno zavřené…

Aha, okno zavřené není. Zacheus vstal a pomalu 
došel k oknu. Jedna záležitost mu dnešní den ka-
zila. Večer chtěl uspořádat hostinu pro přátele ze 
spolku chovatelů holubů, a to byli samí význam-
ní Jerišští občané – setník Flavianus s manželkou 
Lucilou, lazebník Eljásaf, písař Šelumiel se svou no-
vou přítelkyní Avital, obchodník Mordechai buď se 
svou manželkou Irit nebo s milenkou Shirli, dost 
možná, že s oběma.

A večeře v takové společnosti, to se samozřejmě 
nemůže podávat chleba se sýrem. Naštěstí Támar, 
Zacheova manželka, je výborná kuchařka. Však je 
to taky na jeho postavě vidět. Zachea jen mrzí, že 
to jídlo jde jaksi jen do šířky a ne taky alespoň tro-
chu do výšky. 

Dnes měla být Tamařina specialita, pečená husa 
s tymiánem, jerišský knedlík a zelí dušené na čer-
veném víně.

Jenže Flaviana dopoledne odvolali kvůli nějaké-
mu maléru do kasáren mimo město, Eljásaf se omlu-
vil, že mu není dobře (nejspíš to včera zase pře-
hnal s pitím), Šelumiel se prý pohádal s přítelkyní 
a Mordechai mu vzkázal, že z vyšších obchodních 
zájmů musí dát dnes přednost jednomu arabskému 
zlatníkovi. Co teď s husou? A vínem? Koupil to nej-
lepší, co se dá v Jerichu sehnat.

„Tak co, sníme to sami. Jejich škoda.“ Zacheus 
se probral ze zamyšlení, zavřel okno a rázně vykro-
čil ke dveřím. 

Z horního konce města sem slabě zazníval něja-
ký ruch. Mezi domy zahlédl velký zástup lidí, kte-
rý se pomalu pohyboval směrem k náměstí, na kte-
rém stála celnice.
„Že by to byl ten nový Prorok?“ napadlo Zachea. 

Už o něm hodně slyšel. A rád by ho také někdy vi-
děl. Ale vždycky je kolem něho tolik lidí, že Zacheus 
se svou malou postavou nemá šanci. A aby se tla-
čil a prodíral davem, to mu nedovolovalo jeho po-
stavení.

Pak ho něco napadlo. Rychle zamkl dveře a roz-
běhl se (no, rozběhl… s ohledem na jeho postavu 
raději řekněme, že spěchal) dolů ulicí. Jeho dům 
stál kousek odtud v udržované zahradě. Hned ved-
le vrátek rostl starý fíkovník, jehož větve sahaly do 
ulice. Jako kluk na něj často vylezl a pozoroval ruch 
ve městě. Zdá se, že Prorok půjde právě tudy. Sice 
už není kluk a jeho postava odvykla takovým spor-
tovním výkonům, ale za pokus to stojí.

Tamar ho již očekávala u vrátek.
„To mi teda řekni, co s tou husou budeme dělat!“
„Prosím tě, nech teď husu a přines žebřík,“ hrnul 

se dovnitř Zacheus a Támar si nevšímal.
„?“
„Hele, nemám čas na vysvětlování, za chvíli tu 

budou.“
„Kdo?“

Dnes si připomeneme krásný příběh 
celníka Zachea a spolu s ním jména 
dvanácti Ježíšových apoštolů. Honza ZiZacheus
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Luk 6,12-16; Luk 19,1-10; Mk 2,23-28
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Jak si jistě všichni dobře pamatujeme, před 
rokem byla 4. září svatořečena Matka Tereza 
z Kalkaty. K této příležitosti si i my chceme tuto 
událost připomenout. Přinášíme Vám tři zamyš-
lení a svědectví lidí, kteří se s Matkou Terezou 
setkávali. Jedním byl Malcom Mug geridg, dru-
hou osobou P. Leo Maasburg a Ignác Mucha.

■ „Když se vlak rozjel, odcházel jsem s pocitem, že 
za sebou zanechávám všechnu krásu a radost světa. 
Něco z Boží všeobjímající lásky se dotklo Matky Terezy 
a dodalo prostému výrazu její tváře pozoruhodnou 
oduševnělost a jas: svítící kvalitu. Žije tak blízko Pána, 
že na ní spočívá stejná přitažlivost, která přiměla zá-
stupy, aby ho vyhledávaly v Jeruzalémě a v Galileji, 
a která způsobovala, že již pouhá jeho přítomnost se 
zdála předzvěstí uzdravení. Venku se začaly ulice pro-
bouzet: spáči vstávali, protahovali se a zívali, někte-
ří prohrabovali hromady odpadků v naději, že nalez-
nou něco k snědku. Byl to obraz opuštěnosti, a i tak 
něco osvěcoval. Lásku, křesťanskou lásku, jež sesílá 
světlo na utrpení, kterého se dopouštíme, a proniká 
temnotami našich srdcí, která to činí. Osvěcoval lásku, 

C O  J E  V  B I B L I  M E Z I  Ř Á D K Y V Ý R O Č Í  S V A T O Ř E Č E N Í  M T

„Ten Prorok.“
„Kterej?“
„No přece ten novej.“
„On potřebuje žebřík?“
„Ne, ale půjde okolo. Chci ho vidět!“
„Jo ten galilejskej? S tím bych si bejt tebou nic 

nezačínala, víš, jak mají Židi celníky rádi.“
„Ale on prý řekl, že celníci a nevěstky budou 

první v ráji.“
„Jo tak o tohle ti jde. Ty bys chtěl s nevěstka-

mi do ráje!“
„Prosím tě, ty taky všechno překroutíš, ženská.“
Ale to už Zacheus stavěl žebřík ke stromu.

„Snad nechceš lézt nahoru?“ lekla se Támar.
„Drž a buď zticha, ať si nás nevšimnou!“
Zpočátku se Zacheovi trochu klepala kolena, 

ale vidina splněného snu mu dodala odvahu. 
Vybral si silnou vodorovnou větev, co vyrůsta-
la z kmene přímo k ulici asi tři sáhy nad zemí. 
Obkročmo si na ni sedl a opatrně se posouval 
dál od kmene. Nevypadalo to sice moc důstoj-
ně, ale na tom mu teď nezáleželo.

Uvelebil se na příhodném místě přesně nad 
plotem. Už byl nejvyšší čas, zástup právě došel 
k jeho domu a zastavil se.
„Nemůžeš se ještě trochu posunout? Já nic ne-

vidím,“ ozvalo se za ním.
„Co? Ty tu seš taky?“ lekl se Zacheus.
„A to sis jako myslel, že budu stát dole pod 

stromem?“
Když se na větvi trochu srovnali, uviděli Ježíše, 

jak dole s kýmsi rozmlouvá.
„To jsem to krásně vymyslel,“ pochvaloval si 

v duchu Zacheus. „My ho tady krásně vidíme, 
ale on nás ne.“

V tom se Ježíš podíval nahoru, usmál se a zavolal:
„Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím 

zůstat v tvém domě.“
První se vzpamatovala Támar.

„Proboha, husa, já ji nevytáhla z trouby!“

p.s.: Husa a hladoví apoštolové jsou tedy za-
chráněni. A co Jidáš? No, na večeři u vdo-
vy byl. Jenže to nebyla ta vdova z Naimu, 
ale ona chudá vdova, která tenkrát hodila 
do chrámové pokladnice dvě drobné min-
ce. Podle toho také vypadala večeře – su-
chý chleba s kouskem okoralého sýra a ně-
kolika olivami.

prozařující všechno, spojující všechno, vytvářející ze 
všeho jedinečnou harmonii. Najednou jsem pocho-
pil. I pak opřený o opěradlo sedadla své americké li-
muzíny, ujížděl jsem k snídani, abych přebíral svou 
vlastní, náročnou hromadu odpadků.“
■ „Matka Tereza ráda mluví o tom, co chudí vyža-
dují, dokonce více než potravu, oblečení a přístře-
ší, ačkoliv i to tak zoufale potřebují. Chtějí být mi-
lováni. Vyvrženecký stav jejich chudoby se jeví jako 
nejtíživější. Sama má ve svém srdci místo pro ně 
všechny. Pro ni jsou to děti Boží pro něž Kristus ze-
mřel. A proto si zasluhují všechnu lásku. Jestliže ni-
kdo z lidí není vyloučen ze spásy plynoucí z oběti na 
Kříži, kdo se zde na zemi odváží vyloučit je z řádu 
milosti a důstojenství? Lze pak říci o jejich živo-
tě, že je zbytečným, anebo že by bylo lépe, kdyby 
skončil, či vůbec nezačal? Nikdy jsem se nesetkal 
s tak dokonalým smyslem pro rovnost mezi lidmi 
jako u Matky Terezy ve vztahu k jejím chudým. Její 
láska k nim představuje Boží lásku, činí je rovnými, 
jako jsou si rovni bratři a sestry v rodině, jakkoli jsou 
od sebe rozdílní co do fyzického půvabu a krásy.“

Úryvky jsou z knihy:
Matka Tereza z Kalkaty – Něco krásného pro Boha

od Malcolm Muggeridge (str. 13 a 19)

■ Byla vždy milující, opravdu pro mě reprezentova-
la Boha. Neustále kolem sebe šířila záblesky světla 
a radosti. Nebyla agresivní, nikdy nikoho neobviňo-
vala a nic nevyčítala. Přesto byla velmi silná a pev-
ná a uměla jasně pojmenovat to, co je špatné. Skrz 
její oči bylo možné zahlédnout Ježíše. Studoval jsem 
misiologii a myslel jsem si, že o misiích všechno vím. 

„Co mě může Matka Tereza tak naučit?“ myslel jsem 
si. Přesto mě neustále překvapovala – například tím, 
jak vynikající byla organizátorkou. Po jejím boku 
jsem se neustále učil novým věcem. Známý je její 
citát: „Nezáleží na tom, jak velké věci děláte, 
ale jakou lásku do nich vložíte.“ Zdůrazňovala, 
abychom vždy viděli druhého člověka, jeho potřeby. 
Peníze pro ni nikdy nebyly podstatné. A přesto do-
kázala vybudovat „impérium“ – založila 592 domů. 
V každém bylo třeba vytvořit prostor pro sestry, ku-
chyň a místo, kde bude možné se starat o nemocné. 
Primární pro ni však byla vždy kaple se svatostán-
kem. Pokud jí ale někdo chtěl pomoci a přinášel vel-
kou sumu peněz, zároveň mu navrhla, jestli by ne-
chtěl chvíli pomoci i v kuchyni. Učila nás, abychom 
si vztahy ke druhým lidem nekupovali. Není možné 
říct: „Přispěji na dobrou věc a to stačí.“

Je také důležité pochopit, že nechtěla stavět ne-
mocnice. Jejím cílem bylo vytvořit prostředí, kde lidé 
mohou důstojně zemřít. Uměla přednášet, měla vel-
kou praxi. Chvílemi ale měla její slova až nadpřiro-
zený efekt – jsem si jist, že skrze ni mluvil Ježíš 
a lidé se ho tak mohli téměř dotýkat.“

(Z rozhovoru, který vyšel v KT
30. srpna 2016 s P. Leo Maasburgem)

Matka Tereza umírá na infarkt 5. září 1997
ve věku 87 let na provincialátě řádu v Kalkatě.

Posvěťte se
 a buďte svatí...

4. září 2016

(Lv 27,7)
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POZVÁNÍ K POZVÁNÍ

Většina z vás si určitě vybaví, že jsme vás červnu 
s Pavlem při ohláškách vyzývali, k tomu, abyste 
neváhali a pozvali své blízké nebo se sami zúčast-
nili kurzu Alfa v naší farnosti.

21.6. jste měli někteří možnost poznat na 
vlastní kůži, jak takový večer probíhá.

Pro ty z vás, kteří jste neměli možnost pozvání 
a svědectví slyšet:

Možná jste už na začátku loňského školního 
roku zaslechli, že se ve farnosti mluvilo o kur-
zech Alfa. I v současné době připravujeme další 
běh Alfy, který začíná 27. září.

Někteří určitě Alfu znáte, ale pro ty, kteří nevíte 
... 

Alfa kurzy jsou pro všechny, kteří chtějí prozkou-
mat o čem je doopravdy křesťanství. Je to možnost 
pro ty, kteří hledají smysl života i pro ty, kteří jen 
chtějí diskutovat. Je to povzbuzení pro ty, kteří si 
potřebují osvěžit základy své víry nebo pro toho, 
kdo potřebuje získat odvahu vrátit se k Bohu ... 

Ve skutečnosti není slovo kurz úplně to pravé. 
Jde o několik báječných večeří, po kterých násle-
dují krátké promluvy. Ty se týkají základních témat 
křesťanské víry. Po nich je možnost, v malých sku-
pinkách, při výborném domácím zákusku, pro-
brat všechny otázky, které přijdou na mysl, říct 
svůj názor nebo jen naslouchat a vstřebávat. To 
všechno zdarma :)

■  Pocházím z rodiny, kde se o víře nemluvilo. Sama 
jsem živého Boha poznala v 15ti letech, díky spolu-
žačce, která se nebála o své víře a životě s Bohem 
otevřeně mluvit. Když jsem se rozhodla, že budu 
žít život s Bohem, najednou jsem ho viděla všude. 
Všechno bylo tak jasné. Ale čím jsem mu byla blíž, 
tím víc mne trápilo, že to, co jsem poznala, nedo-
kážu vysvětlit, předat dál, dokonce ani obhájit. 
Všude kolem mne bylo tolik lidí, na kterých mi 

záleželo… rodiče, sestra, přátelé, kolegyně v práci 
a později i můj muž. Ale všechny moje snahy, 
vysvětlování… všechno bylo zbytečné… nic, ani 
ťuk. Většinou spíš naopak. V roce 2013 jsem se 
dozvěděla, že by byla možnost se zúčastnit kurzu 
Alfa a moc jsem si přála tam s Pavlem být. Ale bála 
jsem se o tom vůbec zmínit. Díky povzbuzení přá-
tel, jsem se ale nakonec odhodlala a i přes krizi, kte-
rou jsme si v manželství procházeli, jsem to doma 
nadhodila. Pavel prostudoval internet, co to jako 
ta Alfa je a dál bylo týdny ticho. Na víc už jsem si 
netroufala. Byla jsme překvapená, když den před 
tím, než měly večery Alfy začít, se mne Pavel zeptal, 
jestli jsem nás nezapomněla přihlásit.

Začali jsme spolu chodit každý týden na večeři :) 
V příjemné, nenucené atmosféře jsme měli mož-
nost poznat pár zajímavých lidí :) Dnes jsou to naši 
přátelé, na které se můžeme spolehnout. Dostali 
jsme možnost mluvit o všem, co nás o víře zají-
malo nebo pálilo, nemuseli jsme se bát říct svůj 
názor ani pochybnosti.

Byla jsem tak vděčná za to, že Pavel zažil mod-
litbu ve společenství, aniž by se cítil k čemukoli 
tlačený. Večeři od večeře jsem byla svědkem toho, 
jak se přibližoval k Bohu. Letos o Velikonocích 
to byl rok, co byl pokřtěný. Jeho svědectví jste 
měli možnost číst v loňském červnovém čísle 
Fchodovin. Jsme oba součástí živého společen-
ství tady ve farnosti, máme stále víc přátel. Máme 
najednou o mnoho více společného … a věřím, 
že to je jenom začátek :)

Všichni, jak jsme tady, máme každý ve svém 
okolí někoho, pro koho si přejeme všechno to, 
co nabízí Ježíš nám. Někoho z rodiny, přátele, 
kolegy, sousedy ... Toužíte jim přiblížit křesťan-
ství a víru? Nevíte, jak vysvětlit, čím jako křesťan 
žijete? Sami si netroufáte nebo nevíte jak na to? 
Odpověděli jste si alespoň jednou ano?

Pozvěte je na večeře s Alfou, které začínají 
27. září. Na nástěnkách v kostele sv. Františka 
i v KCMT najdete pozvánku a hlavně vizitky, které 
můžete rozdat vašim drahým.

Více o kurzech Alfa se můžete dozvědět na 
webových stránkách farnosti, v kanceláři KCMT, 
od našich kněží nebo od kohokoli z našeho týmu, 
se kterým se o přípravu Alfy staráme. Najdete nás 
i na farním webu mezi společenstvími.

 Za tým Alfy Lucie Chlupová

Snad jen málokdo pochybuje o významu Matky 
  Terezy (* 27.8.1910 + 5.9.1997, svatořečena 

4.9. 2016). Rozvinula sociální činnost, která nemá ob-
doby. Starala se o ty, kteří byli odsunuti na okraj spo-
lečnosti, těm nejposlednějším dokázala zajistit důstojný 
zbytek života. Její věhlas i dílo se rychle rozšířilo po ce-
lém světě. Mnoho lidí ji po zásluze obdivuje. Z mnoha 
kazatelen je dávána za vzor a příklad hodný následová-
ní. Jak ji ale následovat? Máme se všichni vrhnout na 
sociální činnost? To asi nebude to pravé.

Odkaz Matky Terezy není
(jen) v její sociální činnosti

S Matkou Terezou jsem se setkal osobně jen jednou. 
Když v listopadu 1984 (!) navštívila pražský kostel sv. 
Ignáce, kde jsem byl ministrantem. Z jejích slov a z její-
ho celého vystupování vyzařoval pokoj a radost, možná 
i přijetí. S jejími sestrami jsem se pak setkal ještě několi-
krát – v Praze, v Římě ale i v dalekém sibiřském Tomsku. 
Vždy jsem se setkal s tím samým: s pokojem, radostí 
a přijetím. Moc jsem nechápal důvody jejich vytrvalého 
optimismu a nasazení. A až na Sibiři jsem se od sester 
dozvěděl, že prvotním posláním řádu není dobročinná 
činnost, ale kontemplativní modlitba. A zde je myslím 
podstata věci. Kontemplace je totiž způsob modlitby, 
ve kterém člověk „hledí Bohu do očí“, nazírá a proží-
vá Boží lásku. V síle prožité Boží lásky pak sestry tuto 
lásku předávají dále a jako „vedlejší produkt“ konají 
skutky, nad kterými mnozí lidé kroutí hlavou.

Odkaz Matky Terezy tedy není jen v její sociální čin-
nosti. Její odkaz tkví v tom, že v síle prožívané Boží lás-
ky nalezla (až ve svých čtyřiceti letech!) své pravé život-
ní i každodenní poslání a sama sebe. Tím, že svou tvář 
vystavovala Božímu láskyplnému pohledu mohla její 
tvář tuto lásku zrcadlit. Naším úkolem proto není být 
Matkou Terezou v tom smyslu, že bychom kopírovali 
její skutky. Naším úkolem je být právě tím, čím máme 
být my sami! Následovat Matku Terezu pak můžeme 
v odvaze a ve způsobu, jakým své osobní konkrétní po-
slání realizovala ona.

A o tom je myslím i celý život a život s Bohem. Ten, 
kdo se vydá cestou zakoušení Jeho lásky, ji pak může 
předávat dál. A to jen svým nezastupitelným a jedineč-
ným způsobem, protože každý z nás má na světě své 
jedinečné a nazastupitelné místo a poslání.

Být sám sebou, být tím, čím mě Bůh zamýšlel: toto 
je odkaz Matky Terezy pro každého z nás.

Se svolením převzato z knihy
Ignáce Muchy „Ve víru víry“

Naším úkolem
není být druhou
Matkou Terezou...

Kurz Alfa v KCMT
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CO BYLO ......... A CO BUDE?

Tábor Snìhové vloèky 
22. července až 5. srpna,
pro děti školního věku

Vzpomínáte si také na návraty domů ve svém 
dětství? Já si vybavuji, když jsem se vrátil odněkud 
zcela nadšen, jak jsem nebyl schopen vyproduko-
vat souvislou větu a o překot jsem se snažil zasypat, 
v co nejkratším limitu, své rodiče hesly, která měla 
zahrnout úplně všechno, co mě nabilo nadšením. 
Přesně takovou zprávu, nabitou zážitky z tábora 
oddílu Sněhová vločka, poslaly skautky a světlušky. 

DOBROMYSLÍ TÁBOŘIŠTĚ
14 dní / zážitky!

Přátelství • les • Vinnetou • přepady 
• plánování ,,koupání“ • bez oběda • Manětín
• výsadek • noční hlídky • služby • etapka
• táborový oheň • zpívání • smůla ve vlasech
• plnění výzev • smaltování • atletický závod
• voda ze studánky • krásné borové lesy

• táborová pošta • Matouš • potok • Mladotice 
zastávka • týpka • koupací tůňka • vosy • vaření 
večeře • ranní zamyšlení • indiáni • oddílová
trička • slavnostní oheň • táborová mše s Michalem
• hradiště Hrádek • puťák • hřebíky • lapače snů 
• dobrodružství • stopování masíčka • Opeřený 
had • losování Pollyanny • rybníček v lese.

Farní dobrodružný
tábor KSK Praha
22. července až 5. srpna,
pro děti školního věku

Letošní tábor se uskutečnil na přelomu čer-
vence a srpna na zcela novém malebném místě, 
a to nedaleko městečka Manětín uprostřed lesů, 
kde jsme si mohli užívat přírody a volnosti plnými 
doušky. Sešlo se nás tu dohromady 39, z toho bylo 
13 vedoucích. Našimi sousedy byl oddíl Sněhová 
vločka, který byl od nás co by kamenem dohodil, 

D Ě T S K É  L E T N Í  T Á B O R Y  N A Š Í  F A R N O S T I

a se kterými jsme minulé roky byli na jednom tábo-
řišti. I letos jsme s nimi hráli nějaké hry a spo-
lečně jsme měli i obědy a mnoho dalších aktivit. 
Celý tábor se nesl v duchu Asterixe a Obelixe a jejich 
přátel, nesmíme také zapomenout na malého 
Idefi xe. Společně s nimi jsme procestovali snad celý 
svět, užili si spousty zábavy a legrace. 

Jako i minulé roky jsme byli rozděleni do oddílů, 
v letošním roce byly 4 oddíly. Společně jsme si 
v oddílech vymysleli jména – žlutý oddíl si pro sebe 
vymyslel název Zlatí kotlíci, zelený oddíl si vybral 
jméno Menhirové, červený oddíl nesl název Červení 
trpaslíci a jako poslední byl modrý oddíl a ten se jme-
noval Šmoulí Galové. 

Na táboře jsme si zahráli společně spousty her, 
které byly buďto zcela nové, anebo byly pro náš tábor 
tradiční, jako třeba „Piráti“, které si s námi zahrály 
i holky ze Sněhové vločky. Letošní rok se neobešel 
ani bez noční bojovky, kterou pro nás přichystaly při 
„Dni naruby“ starší děti, oproti jiným rokům byla 
jiná, mohlo se chodit i po skupinkách a po cestě bylo 
mnoho malých svíček. V polovině tábora jsme měli 
celodenní výlet do města Kralovice, kde jsme měli roz-
chod a poté jsme se šli koupat do malého venkovního 
aquaparku v Kralovicích. Letošní tradiční „puťák“ se 
kvůli nepřízni počasí, které panovalo v prvním týdnu 
tábora, zkrátil pouze na jednodenní, ale i tak jsme si 
ho dokázali všichni užít. V druhém týdnu bylo zna-
telně tepleji, a tak jsme si mohli vytvořit naší oblí-
benou klouzačku z plachet a pořádně si zaklouzat.

Některé večery jsme trávili společně u ohně, při 
kytaře s buřty. Jeden večer jsme měli rozdělený na 
kluky a holky, abychom si ho mohli užít tak nějak 
trochu „po svém“.

Mimo to jsme na táboře měli i dvě večerní krčmy, 
kde jsme se mohli nechat potetovat, nechat si 

udělat copánky, koupit si něco na mlsání nebo něco 
jako suvenýr domů, pochutnat si na volském oku 
v housce, anebo si třeba zahrát nějakou z našich 
deskových her a zažít další spousty legrace.

Dalo by se toho ještě napsat mnoho, třeba to, 
jak jsme měli letos výtečná jídla od našich milých 
a moc šikovných kuchařek, které pro cel ý tábor pekly 
buchty, koláče, šátečky s pudinkem a mnoho dal-
ších dobrot, ale o tom není ideální jenom číst, to je 
lepší celé to znovu prožít. Takže pokud byste chtěli, 
můžete s námi jet i příští rok. Moc rádi vás uvidíme 
a už teď se na vás všechny moc těšíme.

Váš tým vedoucích

Vodácký tábor
12.–20. 8. 2017,
pro děti a mládež

Vodácký tábor sestával z 11 dětí a čtyř vedoucích. 
Dva z vedoucích se střídali, aby zajistili motorizovaný 
doprovod po břehu. Měli jsme se dobře, počasí svatý 
Petr zařídil na jedničku. Jeli jsme z Plzně do Zbečna. 
První tábořiště jsme měli v Dolanech, pak nastala 

Tábor dívčího skautského oddílu Sněhová vločka letos probíhal ve stejný čas a na stejném místě 
jako farní dobrodružný tábor KSK. Vzhledem k odvaze vedoucích obou táborů došlo k výrazné 
emancipaci. Na louce u Manětína stály ve stejný čas 2 bezchybně vybudované velké tábory, zapl-
něné dětmi. V tom jednom vrcholil celoroční program skautek a světlušek, aby zrály podle skaut-
ských zásad ve skvělé osobnosti a ve druhém si dětí z farnosti užívaly perfektně připraveného 
programu, nevšedních zážitků, které jisté také zanechají silnou stopu v jejich dalším lidském zrání.
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neděle. Nechali jsme si vyvézt lodě necelých 20 kilo-
metrů proti proudu, do Plzně. Sami jsme dojeli vla-
kem a šli na mši do katerdály sv. Bartoloměje. Pak 
už jsme nasedli na lodě a pádlovali po řece Mži, ze 
které se po půl kilometru stala Berounka. Z Dolan 
jsme etapovitě pokračovali až do Zbečna. Po cestě 
jsme zdolali řadu náročných překážek v podobě 
jezů, sofi stikovaně doplněných nejrůznějšími nástra-
hami určenými k znepříjemňování života vodáků. 
Nejprve jsme se řídili heslem “Plasty jo, lamináty 
ne”. V moment, kdy kolem nás prosfi štěl vodák na 
prehistorické laminátce s výkřikem „Lamináty jo!“ 
a vřítil se mezi protivodácké bariéry pod jezem, šli 
jsme do sebe a zdodali jez s celou fl otilou. Ve Zbečně 
jsme pak vodácký tábor zakončíli na farní zahradě 
s paterem Jaroslavem Myškovským.

VOSA všestranný oddíl pro kluky

Přátelé, máme problém… Máme veliký pro-
blém… Obdržel jsem vzkaz… Zvláštní vzkaz… 
Vůbec ničemu nerozumím, abych se přiznal, ale je-
diné, co na něm bylo napsáno, znělo následovně… 
„Kamaráde… Stroj času… Vysílačka… Hrozí ne-
bezpečí… Vosa… Vyrob si vysílačku. Časová 
kapsa se uzavírá. Opakuji, Vosa v nebezpečí… 
Musíš vyrobit vysílačku. Instrukce najdeš v...“ 
A to je jediné, co jsem z ohořelého papírku pod 
mými dveřmi byl schopen přečíst. Vůbec to nedává 
smysl. A jak se tam ten papírek pod dveře dostal? 
Vždyť jsem šel jen na dvě minuty ven! Přátelé, toto 
musím vyzkoumat! Poprosil jsem své přátelé z Vosy, 
aby se přidali, ale je nás málo. Potřebujeme šikov-
né a nadané kluky, ať už stávající, nebo nové, na 
dobrodružství do neznáma. Budeme se pravidelně 

scházet každé úterý od 17.00 v KCMT, klubov-
na 13. První schůzka proběhne 12.9.2017, kam 
zveme nejen děti, ale i rodiče, a to ke vzájemnému 
poznání nejen s vedoucími, ale navzájem.

Během roku nabídnou noví vedoucí klukům progra-
my na rozvoj zručnosti, znalostí v technických i vědec-
kých oborech. Ze sportů by opět mělo dojít na odbor-
ně vedený výcvik v plavání, na bruslení, běh na lyžích, 
tábornické dovednosti i jízdu v kanoi. K dispozici bude 
kromě zázemí v KCMT i sportovní a další inventář KSK 
Praha, včetně osobního vybavení pro některé spor-
ty (běžky, boty na běžky, kanoe, vesty, stany a další).

 

Snìhová vloèka
skautský oddíl pro děvčata

Po prázdninách se začne opět v KCMT pravidelně 
scházet oddíl Sněhová vločka. Schůzky budou již 
ve třech termínech týdně. Pravidelná činnost začne 
od září. Kdo je holka a má zájem o príma partu, 
skautský program a pestrou nabídku programů 
v klubovně i v přírodě, může se přihlásit některé 
z vedoucích (kontakty níže) a domluvit se, ke které 
skupince se po prázdninách připojí.

co bude až zaène škola?

KONTAKTY NA VEDOUCÍ AKTIVIT

■  VOSA, křesťanský sportovní oddíl pro kluky
Mirek Majer, hlavní vedoucí
majermiroslav@email.cz
sportovky@kskpraha.org

■  Sněhová vločka, oddíl a tábor skautek
Lucka Skrčená, vůdec oddílu
tel.: 721 770 421, l.skrcena@seznam.cz
Eliška Kosmáková, elzuska@spoluzaci.cz

■  Letní stanový tábor
Marek Stehlík, hlavní vedoucí
tel.: 730 996 732
Jakub Jarolímek, tel.: 736 452 995
email: taborksk@gmail.com

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

■  Lyžařský oddíl a lyžák
o jarních prázdninách
Honza Procházka, hlavní vedoucí
tel.: 608 228 730, hory@kskpraha.org

K A L E N D Á R I U M  na školní rok 2017–2018

 3. 9. neděle, 8.00  Výročí posvěcení sv. František Bohoslužba u sv. Františka

 3. 9. neděle, 11.00  Výročí svatořečení Matky Terezy v KCMT (4. 9.)
a pouť v KCMT

 20. 9. středa od 17.00 Zpovědní den pro děti – začátek katechetického roku, KCMT

 4.  10. středa  Pouť sv. František 4. 10. – oslavíme následující sobotu
7. 10. Farním dnem

 7. 10. sobota Farní den, 10.00 Mše svatá sv. František

 21. 10. sobota Dobroden

 2. 11. čtvrtek, 17.00 Dušičková pobožnost na hřbitově,
   18.00 mše u sv. Františka

 12. 11. neděle, 11.00  20 let výročí vysvěcení jáhna Pavla Urbana
– hostem bude pan biskup Herbst 

 25. 11. sobota Dobroden

 5. 12. úterý Mikulášská v KCMT

 13. 12. středa Zpovědní den pro děti – KCMT

 19. 12. úterý Zpovědní den pro farnost – sv. František

 26. 1. pátek Ples

 27. 1. sobota Masopustní veselice

           2.   2. – 11. 2.   Jarní prázdniny (Praha 1–5)

 14. 2. středa Popeleční středa

 17. 2. sobota Den nemocných (10. 2. jsou prázdniny)

 14. 3. středa Zpovědní den pro děti – KCMT

 17. 3. sobota Dobroden

 21. 3. středa Zpovědní den pro farnost

 19. 5. sobota Dobroden

 20. 5. neděle První sv. přijímání

 20. 5. neděle, 15.00 Pouť u Kapličky sv. Jana na Hájích (16. 5. svátek sv. Jana)

 25. 5. pátek Noc Kostelů

 27. 5. neděle Výročí posvěcení KCMT (26. 5. 2007)

 20. 6. středa Zpovědní den pro děti, zakončení katechetického roku
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Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

dobrovolníci,
dobrovolnice,
 dobrovolníčata

■ Pokud se dítě těší do školy, znamená to, že je 
nedostatečně nebo mylně informováno. • Některé 
děti první den ve škole pláčou, ačkoli by spíše 
měli plakat učitelé. • Učitelé jsou ve své podstatě 
špatně placení světci. • Žádné dítě neoslníte tím, 
že se ve škole naučí číst, psát a počítat. Dítě tyto 
znalosti považuje za zcela zbytečné.

(Murphyho zákony a děti)
■ S čísly se dají provádět různá kouzla. 1. Napíšeme-
li číslo 80 na průhledné skleněné dveře, můžeme 
z chodby vidět úplně jinou cifru než z místnosti. 
Zvenku čteme 80 a zevnitř 08. Jde o úhel pohledu. 
2. Soutěž o nejlepší plakát v Německu vyhrál ten, 
který měl matematickou tématiku; nesl nápis 
„Ty + Bůh = přesila“. (Max Kašparů)
■ Arnošt z Pardubic, od roku 1344 první arcibiskup 
pražský, řekl: “Chci vést život dobrého pastýře, chci 
se všemožně snažiti, abych byl hodným a důstojným 
představeným v církvi. Nedám se klamati úspěchy, 
nebudu důvěřovati v poctu a bohatství, ať všichni 
představení obtížné věci sami zkusí, než je uloží 
svým podřízeným. Jest třeba se stříci malomyslnosti, 
lenosti a netrpělivosti…”  
■ Pane, Ty nechceš, abychom se pro Tebe rozhodovali 
neuváženě, ale abychom věděli, co volíme a co 
odmítáme. Víš, jak rozhodnutí pro Tebe není snadné. 
Váháme slíbit Ti poslušnost na celý život. Avšak kdo 
poznal Tvou lásku a moc, ten ví, komu uvěřil, a proto 
se nestydí ani nebojí. (Sešli světlo své)   
■ Dej mi, Pane, duši, jíž je cizí zármutek, která 
nezná nářek, vzdychání a bědování. Pomoz, aby 
mě příliš nesvazovalo to, co se jmenuje “já”,  jež 
se vždy chce rozpínat a vyvyšovat. Dej mi, Pane, 
dobrou náladu a dej mi milost rozumět žertu, 
abych zakusil trochu štěstí na této zemi a uměl je 
rozdávat i druhým. (Thomas More)
■ Svatý Václave, vévodo české země, kněže náš, 
pros za ny Boha, svatého Ducha! Kyrieleison! 
Nebeskéť jest dvorstvo krásné, blazě tomu, ktož 
ta, pójde: v život věčný, oheň jasný svatého Ducha! 
Kyrieleison! Pomoci Tvé žádámy, smiluj sě nad 
námi, utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave! 
Kyrieleison! (Text z 12. století)

VÁCHA, Marek:
Nevyžádané rady mládeži
Vydala CESTA. 138,- Kč.
Z úvodu: „Milí mladí lidé. Moc se 
omlouvám. Tahle knížka je tak trochu 
kulometná palba. Nebo spíš kobercový 

nálet. Moc se omlouvám všem nevinným. Ano, velmi 
si vážím všech katolických aktivit, moc si vážím spolč, 
moc si vážím katolických serverů cé zet, moc si vá-
žím děkanátek, diecézek i celostátních setkání mlá-
deže a všech, kteří je obětavě organizují, a především, 
a moc, si vážím vás, dívek a chlapců, jinak bych to ne-
psal. Když jdete k přijímání, ano, vidím krásné mladé 
lidi. Vidím ve vás obrovský potenciál. Jak moc bych 
si přál, aby vaše charismata zasvítila! Vážím si i du-
chovních vůdců, psychologů, aktivistických řeholní-
ků, učitelů a obecně všech moudrých dospělých i je-
jich moudrých a dobře myšlených rad.“

SMOLEN, Štěpán:
Do boje s růžencem aneb
jak se porazit a přitom vyhrát
Vydavadelství IN, 79,-
Příručka k bojové hře jménem život, 
je třeba ji úspěšně projít hned na prv-

ní pokus. Zápasíš v ní o vlastní duši. Tu musíš osvo-
bodit a darovat Bohu. Pokud to uděláš, získáš sebe 
i nebe. Stojíš proti celým armádám temnot, proti 
svodům světa a proti svému starému já. Jsou to pro-
tivníci silnější než ty. Nemáš na to, abys nad nimi sám 
zvítězil. Ale nelekej se. Je tu Bojovník, který ti pomů-
že vyhrát, pokud ho do zápasení přizveš.

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

Milí farníci,
léto se už chýlí ke svému konci. Prázdninové dny 
jsou za námi. Dny, kdy jsme se mohli setkat s Bohem 
v různých lidech, v kráse stvoření. 

I letos začneme školní rok 3. 9. MODROBÍLOU 
NEDĚLÍ – společná oslava patronky našeho KCMT. 
Co může udělat každý? Vzít si na oblečení na bo-
hoslužbu či odpoledne modrou nebo bílou barvu. 
Těšit se můžeme i na znovuotevření CAFE TEREZIE, 
kde po mši sv. v 9.30 bude požehnání a znovuote-
vření se spoustou dobrot. 

Dalším dnem, který si poznamenejte do svých diá-
řů je 7. 10. FARNÍ DEN – již čtvrtý farní den u pří-
ležitosti poutní slavnosti sv. Františka. Patrona naší 
farnosti. Dopoledne v 10 hod. bude mše svatá a po 
ní následuje společné setkání a bytí na faře a farní 
zahradě. Těšit se můžete na soutěže pro malé i vel-
ké a odpoledne na divadlo. Zkrátka to bude stát 
za to. – Potřeba pomoci: upéci něco na zub, 
udělat nějaký salát či přinést zeleninu, koupit 
chléb (proplatíme), připravit farní sál, pomo-
ci zajistit pitný režim (káva, čaj, nealko, pivo), 
grilování, příprava ohně, příprava prostoru na 
divadlo, hry a soutěže pro děti, hraní na kyta-
ru či jiný nástroj u ohýnku. Bez přiložení ochot-
ných rukou a srdcí se to neobejde. Prosím, ozvě-
te se mi, s kým a čím mohu počítat na můj e-
mail nebo telefonicky.

 
ALFA KURZY – od 27. září každou středu ve-

čer až do 6. 12. budou probíhat v KCMT KURZY 
ALFA. Jsou to kurzy, kde se můžou příchozí dozvě-
dět něco o základech křesťanství. Uvítali bychom, 
kdyby se našly kuc hařinky, které by mohly na 
středu večer upéci nějaký moučník ke kávě. 
Přijme někdo tuto výzvu a „zapeče požehnání 
a modlitby“? Když nás bude víc, tak se může-
me prostřídat. Uvítáme i kuchaře na přípravu 
některých středečních večeří (pro cca 50 osob). 
Množství se neděste, určitě lze použít i kuchař-
ské normy. Hlaste se u Jany Víškové, která má 
na starost organizaci občerstvení na Alfa Kurzy 
– jana.viskova@seznam.cz . 

NOVÁ KNIHA
Vydavatelství Společnosti Božího Slova
na Slovensku vydalo knihu pod názvem

AKO BUDOVAŤ POZITÍVNE VZŤAHY
– Oslobodenie prítomnosti

od vplyvu minulosti
Kniha obsahuje přednášky, které vedl
páter Ján Halama v postní době 2016

v našem Komunitním centru
Knihu lze objednat zde:

http://www.martinus.cz/?uItem=276269

Zveme na výlet SKS
ve spolupráci s farností sv. Františka

Tachovsko
4.10.

Navštívíme Kladruby (perlu barokní gotiky
– Santini, v chrámu je pohřben Vladislav I.), 
Planou, Tachov a Bor u Tachova (rozhlednu), 

Stříbro
Odjezd bude v 7.00 hod. od KCMT

Cena zájezdu je 320,- Kč 
Přihlášky a platba u Ing. Řivnáčové

(tel. 774 877 495) nebo jáhna P. Urbana

Vyjděte si 8 x na rande, přijďte na 

Manželské 
večery

9. 10. až 27. 11. 2017
19.00–21.30 

Farní sál u sv. Františka z Assisi 
Více na http://www.kcmt.cz/manzelske-vecery/ 

Přihlásit se můžete e-mailem na adrese:
MV.KCMT@gmail.com 

21.10. DOBRODEN – (8.30–12.00) – dobrovolnic-
ká sobota, kdy si vyhrneme rukávy a dáme se do prá-
ce. V KCMT i v kostele a u fary. Po létu je práce dost 
a dost. Práce bude uvnitř i venku (dle počasí). 

Myslím, že pro začátek školního roku, je toho až 
dost. Pokud jste dočetli až sem a máte čas, chuť 
a možnosti pomoci, tak budeme moc rádi. Ozvěte 
se mi prosím, abych věděla, s čím a kým mohu po-
čítat a měla jsem i časový prostor případně věci za-
řídit jiným způsobem. 

Pobývání s Boží milostí každý den tohoto školní-
ho roku. Vlasta Hamalová, 

koordinátorka dobrovolníků a programu 
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■ Pondělí 8.00–12.00: Školička Sluníčko, pravidelný 
program pro děti od 2 let bez účasti rodičů.
■ Úterý 9.00–12.00: otevřená herna, POZOR 
ZMĚNA: od 9.20 do 9.50 Pohybové hrátky pro 
rodiče s dětmi – možno bez přihlášení, od 10.00: 
Čas na besedy a přednášky a volná herna.
■ Středa 9.00–12.00: otevřená herna, od 10.00: 
Pohybové hrátky pro nejmenší (do 18 m.) – bez 
přihlášení.
■ Čtvrtek 9.00–12.00: otevřená herna, od10.00: 
Pohybové hry pro rodiče s dětmi (děti od 18 m.) 

– bez přihlášení.
■ 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 – bez přihlášení.

NABÍZÍME TYTO BESEDY, PŘEDNÁŠKY A KURZY:
■ Čtvrtek 14. 9. od 19.00 do 21.00: Úvod do 
Montessori pedagogiky. Přijďte se seznámit se zá-
kladními principy a pravidly Montessori pedagogiky! 
Dozvíte se, jak pracovat s pomůckami a jak vytvořit sti-
mulující prostředí pro své děti i doma. Cena: 100,- Kč, 
pro rodiče dětí přihlášených na kurz zdarma. Přihlašování 
předem na e-mailu: lokvencova.jana@seznam.cz
■ Sobota 16. 9. od 9.30 do 11.30: Setkání s ma-
tematikou dle prof. Hejného. V čem je matemati-
ka dle prof. Hejného jiná? Je vhodná i pro mé dítě? Jak 
na domácí přípravu? (východiska matematiky dle prof. 
Hejného, srovnání s klasickou matematikou, nahlédnutí 
do učebnic, demonstrace pomůcek, seznámení s někte-
rými lidmi z prostředí Hejného matematiky). Vstupné: 
100,- Kč pro účastníky pátečního kurzu zdarma.
■ Neděle 24. 9. od 14.00: Oslava 20. výročí zalo-
žení MC Domeček. Venkovní akce pro širokou ve-
řejnost, ukázky činností, pohled do historie, cukrová 
vata, pouťové atrakce, vystoupení skupiny Ten Sing 
Praha, narozeninový dort, od 16 h divadlo: Pohádky 
pana Pohádky. Vstup: děti 30,- a dospělí 20,- Kč.
■ Úterý 26. 9. od 9.30 do 12.00: Správná mani-
pulace a cvičení s miminky. Praktická ukázka mani-
pulace s dítětem od narození do 1 roku. Chyby v ma-
nipulaci, pohybové hříčky a ukázky cviků pro domá-
cí použití. Cena: 350,-Kč, přihlašování předem na: 
info@fi tmami.cz
■ Úterý 19. a 26. je herna zavřená z důvodu školení. 

PRAVIDELNÉ KURZY:

■ PILATES: každé pondělí od 12.05 do 12.55. Cvičení 
pro všechny věkové kategorie. Jednorázové vstupné 
100,- Kč, předplatné 85,- Kč. První lekce 11. 9.
■ NĚMČINA: každou středu od 16.45 do 18.15 Povídání 
v němčině s oživením gramatiky. První lekce 13. 9.
■ ANGLIČTINA: Mírně pokročilí: každé pondělí od 
18.15 do 19.15, středně pokročilí: každé úterý od 

17.30 do 18.30, konverzace: od 18.45 
do 19.45. Cena: 1620,- (18 lekcí, cena za lekci 90,- , 
jednorázově 100,-).
■ FRANCOUZŠTINA pro začátečníky, každý čtvrek 
14.30–15.30, cena 70 Kč za lekci.
■ MALÝ VĚDEC: Věda pro děti od 4 do 8 let. Pátek 
15.30–16.30 (20. 10., 15. 12., 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4., 
18. 5., 15. 6.) Cena: 640,- (8 lekcí, cena za lekci 80,-).
■ HRAJEME SI S MATEMATIKOU: Hravé sezná-
mení s matematikou pro děti od 4 do 8 let. Pátek 
15.30–16.30 (6. 10., 3. 11., 1. 12., 2. 3., 6. 4., 4. 5.) 
Cena: 480,- (6 lekcí, cena za lekci 80,-).
■ MONTESSORI PRACOVNY pro rodiče s dět-
mi od 1,5 do 3 let: středa 15.30 – 16.20, od 20. 9. 
2017 do 24. 1. 2018; Cena: 2040,- (17 lekcí, cena 
za lekci 120,-, v ceně je též přednáška o Montessori)
■ MONTESSORI PRACOVNY pro rodiče s dětmi 
od 3 do 6 let: pátek 15.30–16.20 (22. 9., 13.10., 
10. 11., 24.11., 8. 12., 12. 1., 26. 1.) Cena: 840,- 
(7 lekcí, cena za lekci 120,-, v ceně je též přednáš-
ka o Montessori)
■ ANGLIČTINA PRO DĚTI: v úterý: 14.15–
15.00  10–11 let (4.–5. třída), 15.15–16.00 (6–7 let) 
1. třída, 16.30–17.15  (4–6 let) předškoláci, ve čtvr-
tek: 16.10–16.55 (4–6 let)  předškoláci, 17.05–17.50 
(6–8 let – pokročilí) 1.–2. třída.

MC DOMEČEK  / YMCA PRAHA / ZÁŘÍ 2017            www.mc-domecek.cz ŽIVOT FARNOSTI  •  SETKÁNÍ

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

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. 9. (pondělí) od 20 hod v KCMT – setkání spole-
čenství Hnutí fokoláre. Slovo života na září: „Kdo 
chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a ná-
sleduj mě!“ (Mt 16,24) Společenství je otevřené i novým 
zájemcům. Jana a Viktor Friedovi – tel. 731 625 949.

■  Biblické hodiny během září nebudou. První setkání 
bude 3. října. Setkání probíhají každé úterý od 18.45 
na faře u sv. Františka, kromě posledního úterý v měsíci, 
kdy jsou společné chvály v kostele, a kromě prázdnin. 
V současné době se věnujeme tématu Blahoslavenství. 
Srdečně zve P. Michal Prívara.

■  Setkání Život z víry. Od 13. září každou středu 
od 19 hodin probíhají setkání Život z víry s panem 

jáhnem Pavlem Urbanem ve farním sále. Od 4. 10. 
bude výklad Vyznání víry podle Tomáše Akvinského. 
Otevřeno pro zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit 
se základy křesťanské víry.

■  Modlitební setkání maminek (nejen) na mateřské 
dovolené se koná ve středu dopoledne od 9.30 do 
11.30 v suterénu fary u kostela sv. Františka z Assisi. 
V září se sejdeme 6., 13., 20., a 27. 9. Srdečně zve 
Lýdia Murínová tel.: 730 825 301.

■  Páteční dopolední setkávání (nejen pro starší) – 
každý pátek v 9 hod bohoslužba slova v kapli KCMT, 
po ní následuje společné přátelské posezení ve foyer. 
Srdečně zveme! Jana a Viktor Friedovi.

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.

■  3. 9.  8.00 – mše svatá – výročí posvěcení koste-
la sv. Františka (4. 9. 1938) – kostel sv. Františka.

■  3. 9. 9.30 a 11.00 – MODROBÍLÁ NE DĚLE – pojďme 
spolu oslavit první rok od svatořečení Matky Terezy, 
přijďme v modrobílém – KCMT.

■  12. 9. 18.00 – Smíření – vernisáž výstavy obrazů 
Václava LAMRA – (KCMT).

■  14. 9. 9.30 – posvěcení nové kaple v Domově 
seniorů Donovalská biskupem Karlem Herbstem.

■  21. 9. 19.30 – Zastavení u Matky Terezy – Marek 
Orko Vácha – Evoluce a křesťanství. Evoluční myš-
lenka a její vliv na křesťanskou spiritualitu. 

■  24. 9., 14.00–17.00 20. NAROZENINY Mateřského 
centra Domeček – krájení dortu, cukrová vata a hou-
pačky staročeské pouti. Hudební doprovod skupiny 
„Tensing“ a od 16 hodin Pohádky pana Pohádky.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

■  Výuka náboženství pro děti od 0–15 let. (www.
kcmt.cz/zivot-farnosti/katecheze).

■  Zdravotní cvičení – od 14. září každý čtvrtek
19.00–20.00, od října i v pondělí od 9.15 – více 
 informací na erdule@gmail.com

■  Keramika s výtvarnicí Janou Domšovou, čtvrtek 
16.00–17.30 děti, 18.00–19.30  dospělí. Bližší infor-
mace janadomsova@gmail.com nebo 603 281 864. 

■  Dětská schola Terezka pod vedením Katky Schej-
balové – út nebo st 15.00–15.55 (bude upřesněno).

■  Dramaťák pro děti pod vedením Elišky Brhlové 
(od října).  pondělí 17.00–18.30

■  Sněhová vločka – dívčí skautský oddíl
 www.snehovavlocka.blanik.info.

■  VOSA – turistický oddíl pro kluky.

■  Bohoslužba slova nejen pro seniory – každý pátek od 
9.00 v kapli Matky Terezy. Následuje společné posezení. 

■  Manželské večery – vyjděte si spolu 8x na rande 
s večeří při svíčkách a udělejte něco pro své manžel-
ství. Zahájení 9. 10. v 19.00 – MV.kcmt@gmail.com.

■  KURZY ALFA – pro ty, kdo se chtějí něco dozvědět 
o křesťanství. Od 27. 9. do 6.12. každou středu od 
18.30 v KCMT. Začínáme večeří, potom si poslechne-
me povídání na dané téma a následuje diskuze ve sku-
pinkách. Účast zdarma – stačí se přihlásit na alfa.kcmt@
gmail.com nebo tel. 733 770 847 – uvést jméno a věk. 

■  Taneční škola pro dospělé – PO–ÚT. Informace 
na www.astra-praha.cz, 604 808 515 (p. Brožovský).

(www.kcmt.cz/pravidelny-program, tel. 733 770 847)

INZERCE

■ 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 nákupy, 
na WC. Prosím, ozvěte se na tel. 774 997 662, e-mail: 
dvorskasarka@seznam.cz.

Novinka v programu KCMT

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI OD 8 DO 14 LET
• ve čtvrtek 17.45–18.45 hod., začínáme 14. září
•  cena 90 Kč za lekci nebo

permanentka na 5 hodin za 400 Kč
Bližší informace na adrese: erdule@gmail.com

■   MC Domeček má volná místa na kurzu
Pilates pro starší každé pondělí od 12.05 hod.
Přihlášení a informace na tel. 773 993 985
nebo na mcdomecek@praha.ymca.cz.



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. září 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  /  Z Á Ř Í

 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

•  Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem
sdílení víry a svědectví lásky.

•  Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše 
bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní
(EG, č. 100,101).


