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8. května
Svátek Panny Marie,
Prostřednice všech milostí

Přesvatá Panno...
Zachovej mi srdce čisté, aby tě umělo milovat.
Dej mi srdce silné, aby umělo snést každou těžkost a smutek.
Srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit.
Srdce velkodušné, aby umělo děkovat a odpouštět.
Srdce laskavé, aby umělo milovat, i když ho nemilují.
Srdce smělé, aby ho nedokázaly zranit lhostejnost a výsměch druhých.
Srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista.
Srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně.
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Za kým či za čím necháme běžet 
svoje děti, je zásadní pro naše děti 
i pro nás, ale dokonce pro celý 
svět. Nabízím jeden příběh, který 
nám snad trochu pomůže.

Mladý aspirant „na svatost“ kdysi navštívil 
poustevnu jistého starého svatého muže. Ten 
právě seděl při západu slunce ve dveřích svého 
příbytku. Jeho pes se uložil na prahu, když mla-
dý hledač přednesl starému muži svůj problém. 
„Čím to je, Otče, že jsou tací, kteří hledají Boha, 
ti kteří vyjdou na poušť a jsou horliví v modlit-
bě a po roce asi tak zase odejdou; zatímco jiní, 
jako třeba vy, věrně setrvávají na cestě hledání 
po celý svůj život?“ 

Stařec se usmál a odpověděl: „Dovol mi, abych 
ti vyprávěl příběh: Jednoho dne si tu tak klid-
ně sedím na sluníčku se svým psem. Náhle před 
námi přeběhl velký bílý králík. Můj pes vysko-
čil a s  hlasitým štěkotem se pustil za ním. A váš-
nivě ho honil přes vršky. Brzy se k němu připoji-
li jiní psi přivábení jeho štěkotem. A jaký to byl 
pohled, když se ta smečka se štěkotem hnala 
přes potoky, kamenné náspy a prodírala se hlo-
žím a bodláčím! Ale postupně začal jeden pes 
po druhém odpadat a vzdávali se honby, ztrá-
celi odvahu a hon jim připadal marný. Jen můj 
pes pokračoval v horlivém pronásledování bílé-
ho králíka. – V téhle historce je, milý mladý muži 
odpověď na tvou otázku.” 

Zmatený mladík mlčky seděl. Nakonec řekl: 
„Já nerozumím, Otče! Jak souvisí honba na krá-
líka s hledáním svatosti?“

„Ty nerozumíš“ odpověděl starý poustevník, 
„protože si nekladeš otázku, která je nasnadě. 
Proč ti druzí psi nepokračovali v honu? A odpo-
věď na tuto otázku zní: oni toho králíka neviděli. 
Pokud svou kořist nevidíš (nevidíš cíl), je lov na-
máhavý a obtížný až příliš. Začneš k němu po-
strádat chuť a sklon k běhu za cílem.

Naším úkolem dospělých, kteří doprovázejí děti 
k životu, je nikoliv jim jen říci o Ježíši, naučit je „cír-
kevnímu chování“, ale dát jim zahlédnout samot-
ného Krista, jinak nevytrvají do konce. Že to nejde, 
nebo nevíme, jak na to? Hmm, to je pak ale průšvih. 
A to největší ze všech. Bude třeba se sám vrátit ke 

svému kořeni a znovu zahlédnout; pokud jsem zatím 
ještě sám nezahlédl, budu muset něco podniknout, 
abych sám zahlédl. Možná vám na podzim pomo-
hou kurzy ALFA, možná bude dobré konečně přečíst 
písmo, nebo začít chodit na biblické hodiny, možná 
bych měl zajít na úterní chvály či chlapský „Work-
ship“. Možná… nabídek je hodně, ale je otázka, na-
kolik je využiji. Možná by nakonec stačilo promluvit 
lidsky o víře s nějakým známým, se ženou, s manže-
lem, s dětmi apod.

Naše děti potřebují, mají-li být křesťany, zakusit 
Krista. Ale bohužel to, co jim stavíme před oči, čas-
to s Ježíšem Nazaretským nemá společného nic než 
folklor. A často mají před očima jen školu, kroužky, 
sporty, hry, výlety a podobně. Přečtěte si prosím ještě 
jednou ten příběh, co chceme aby zahlédla naše ro-
bátka, za čím chceme, aby běžela? otec Michael

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

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,
už dlouho jsem na mši svaté nezažila smutek. 
Celou postní dobu jsem se snažila poctivě pro-
žít v přípravě na Velikonoce. Byla jsem na všech 
čtyřech přednáškách v rámci postní duchovní ob-
novy, několikrát přijala svátost smíření. Protože 
jsme měli zrovna nemocné nejmladší dítě, museli 
jsme s manželem řešit naši účast na obřadech Ve-
likonočního Tridua tak, že jsme některý vždy byl 
v centru na dřívější bohoslužbě. Na Velikonoční 
Vigilii jsem ale nešla. Tak se stalo to, co se stalo. 
Na začátku mše svaté na Velikonoční neděli kněz 
kadidlem okuřoval paškál a já jsem si najednou 
uvědomila, že to je vlastně nový letošní Paškál! 
A já jsem neviděla, jak ho včera posvěcoval. Ne-
byla jsem na zažehnutí velikonočního ohně, nedr-
žela svíci zapálenou od tohoto Paškálu, neslyšela 
ta krásná čtení a nezažila tu úžasnou atmosféru, 
kdy se konečně mohlo po 40 dnech zpívat Alelu-
je. Najednou jsem pocítala ve svém srdci práznotu 
– jakési ochuzení, smutek. Začala jsem litovat své 
pohodlnosti, mohla jsem si najít, kde slavili Vigílii 
dříve a mohla jsem být alespoň na části této mše.

Takže takové poučení pro život: chci si více vážit 
všech obřadů, které mi Církev nabízí a více z nich 
čerpat. Díky, Pane, že skrze to vše k nám promlou-
váš a setkáváš se s námi. Katka

Za králíkem…?? Nebo za...??

24. 5. 1937 složila
Matka Tereza věčné sliby
a po nich dál působila
na mariánské střední škole
v Lorety v Entally v Kalkatě
jako učitelka zeměpisu a dějepisu.

„Bůh potřebuje
naši prázdnotu
a poníženost,
ne naši skvělost.“

Prosíme vás farníky, kteří chodí na boho služby a akce 
do kostela sv. Františka, foťte a snímky posílejte do 
farního časopisu. Děkujeme. Katka Friedová

3. 4.
„Musica pro

Sancta Cecilia“

velikonoční
koncert

14. 4.
Novodobý mučedník

Jerzy Popieluszko

(Mgr. Michael Sekyrka)

17. 4.
Svátost křtu

Dominik Mann

a Marie Kamila

Procházková
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ZPRÁVY
z KCMT

Všichni sbíráme celý život zkušenosti, kte-
ré ovlivňují naše jednání, názory a přístup 
k životu. Zkušenost nám umožňuje adapto-
vat se v prostředí, v kterém žijeme. Mož-
ná, že si někdy naivně myslíme, že máme 
dost zkušeností, že nás nemůže nic překva-
pit. A přesto někdy může přijít chvíle, která 
nás zaskočí a vyvede z míry.

Sám jsem to poznal v jedné restauraci. Jeden 
z hostů zaslechl můj výrok, že jsem křesťan. Křes-
ťan, který se snaží žít podle Desatera, podle Kris-
tova učení. A tento host tvrdým způsobem pro-
jevil svůj názor: tvrdou kritiku na křesťany, na cír-
kev i k mé osobě; abych raději mlčel.

V tomto momentu jsem získal dojem, že mě 
chce dokonce fyzicky napadnout. Personál stál 
na mé straně. A ten dotyčný, plný hněvu, z re-
staurace odešel. Muž středního věku v pěk-
ném obleku zanechal za sebou mnoho otázek. 
Všechny nás tato situace zasáhla. Nastalo ticho 
a nikdo neměl zájem něco hodnotit. Osobně 
jsem odcházel smutný a bez nálady.

Příhodu jsem použil jednou v pátek při boho-
službě slova. A právě při této bohoslužbě v pří-
mluvách zazněla prosba za tohoto člověka. 
A potom již šel čas a tento muž se ztratil z mé 
mysli. Až najednou – velké překvapení přichá-
zí. V restauraci se znovu objevuje tento člověk 

a kráčí k mému stolu. Omlouvá se za své přede-
šlé chování. Kritizuje sám sebe. Poděkoval jsem 
mu a naznačil jsem, že to se může stát každé-
mu, že někdy nezvládneme své emoce. Radost 
zachvátila mou mysl. A tuto radost měl i perso-
nál restaurace. Všichni jsme prožívali příjemné 
chvíle, že i v dnešní době se někdo umí tak mile 
a krásně omluvit. 

Nechtěl jsem o tom vůbec psát. Až v jednom 
momentu jsem si uvědomil, že to není běžné, že 
je to pozitivní zkušenost, dobrý příklad pro kaž-
dého z nás. V evangeliu nás Ježíš vybízí: „Miluj-
te své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás ne-
návidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, mod-
lete se za ty, kteří vám ubližují“ (Lk 6,27-28). 
Modlete se za toho, kdo vás ponižuje před lid-
mi. Modlitbou se k tomuto člověku před Bo-
hem přiznáme. A ten, kdo nás zavalí zlými slo-
vy před lidmi, toho my zahrneme dobrými slovy 
a modlitbou. Tak nás to učí Ježíš a sám tak činil 
jako první za nás, když prosil Otce za ty, kdo ho 
přibili na kříž. „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, 
co činí“ (Lk 23,34). „Jak chcete, aby lidé dělali 
vám, tak i vy dělejte jim“ (Lk 6,31). „Buďte milo-
srdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a ne-
budete souzeni; nezavrhujte a nebudete zavrže-
ni; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávej-
te a bude vám dáno; dobrá míra natlačena, na-
třesena, vrchovatá vám bude dána do klína. Ne-
boť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří 
vám“ (Lk 6,36–38). 

Velice chybuje ten, kdo soudí svého bližního. 
Jeho omyl není ani tak v tom, že soud člověka je 
klamný, protože „člověk soudí podle zdání, Hos-
podin vidí do srdce“ (1 Sam 16,7). Omyl spočívá 
v tom, že vůbec soudí, protože soudit znamená 
přivlastňovat si moc Boží, člověk se postaví na 
místo Boha a za měřítko bere místo Boha své já. 
Kdo soudí, odsuzuje druhého člověka, ten navíc 
nezná Boha, který je Láska, který je Pravda, kte-
rý je milosrdný a spravedlivý. 

V závěru se chci vrátit k podstatě celého problé-
mu. Ježíš i nám říká: „Každý, kdo se ke mně při-
zná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým 
Otcem v nebi, kdo mě zapře před lidmi, toho i já 
zapřu před svým Otcem v nebi“ (Mt 10,32-33). 
Nebojme se, Pán je stále s námi v každé situaci 
našeho života. To je má zkušenost.

Váš jáhen Pavel Urban

„ Každý, kdo se
ke mně přizná
před lidmi...“

(Mt 10,32-33)

Milí farníci, 
nabízíme vám k nahlédnutí výsledek hospoda-
ření farnosti za rok 2015. Celková účetní ztráta 
činí 2 140 tis. Kč je zapříčiněna především vysokou 
hodnotou odpisů hmotného majetku. Ve srovnání 
s rokem 2014 je ztráta o 1 027 tis. Kč nižší.

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2015

■ NÁKLADY

Spotřebované nákupy 905 825
 – materiál 478 632
 – energie 317 478
 – zboží 109 715
Služby 997 395
 – opravy, udržování 659 558
 – služby pro pastoraci 90 623
 – telefon a internet 33 415
 – revize přístrojů a zařízení, účetnictví 59 777
 – ostatní služby (honoráře umělců,
  grafické služby, ostatní) 154 022
Mzdové náklady 178 092
Ostatní náklady 1 492 724
 – úroky 538 206
 – odvody sbírek do AP 199 382
 – příspěvek do svépomoc. fondu AP 144 291
 – příspěvek do mzdového
  pastoračního fondu AP 224 490
 – pojištění, ostatní náklady 386 355
Odpisy 2 960 539
Náklady celkem 6 534 575

■ VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony a zboží 2 068 061
 – tržby z pronájmů 1 796 423
 – tržby ze služeb a zboží 271 638
Přijaté příspěvky (dary) 553 427
Ostatní výnosy 1 772 694
 – sbírky 1 011 230
 – dotace, příspěvky
 – ze svépomocného fondu 684 000
 – ostatní výnosy 77 464
Výnosy celkem 4 394 182

■ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -2 140 393

Komentář k jednotlivým položkám:
•  Změnou dodavatele energií a výměnou osvětlení na 

technologii LED se oproti minulému roku podařilo sní-
žit náklady na energie o 30 %, další úsporu očekáváme 
i v letošním roce, protože od dubna 2016 máme zafi-
xovány opět nižší ceny za odebíranou elektřinu a plyn.

•  Opravy v KCMT – pokračovali jsme ve výměně hydro-
izolace střechy nad další částí budovy, náklady v roce 
2015 činily 419 tisíc Kč, jejich část byla hrazena pří-
spěvkem ze svépomocného fondu.

•  Opravy kostela sv. Františka – v zadní části kostela 
byla vyměněna okna do kluboven a zákristie v cel-
kové částce 114 tisíc Kč.

•  Od roku 2015 se v účetnictví farností objevuje nová 
nákladová položka – příspěvek do mzdového pasto-
račního fondu AP. Každá farnost nyní přispívá na platy 
pastoračních asistentů, kteří v dané farnosti působí. 
Pastorační asistenti nadále zůstávají zaměstnanci AP.

•  Tržby z pronájmu prostor KCMT, z poskytova-
ných služeb a prodaného zboží meziročně vzrostly 
o 235 000 Kč (13 %).

•  Ze svépomocného fondu AP jsme čerpali 600 tisíc Kč 
na pokrytí nákladů na novou izolaci střechy KCMT, 
které jsme museli v minulých dvou letech vynaložit. 

•  V lodi kostela sv. Františka bude nutné vyměnit vnější 
okna, očekávaná cena této výměny je 511 tisíc Kč, do 
konce roku 2015 se pro tento účel vybralo 76 500 Kč. 

•  Velmi děkujeme za vaše dary farnosti v rámci neděl-
ních sbírek i jmenovitých darů pro konkrétní účely, jsme 
rádi, že vám rozsah a kvalita pastoračních aktivit, kul-
turních a vzdělávacích programů určených široké veřej-
nosti a také nutné opravy našich kostelů leží na srdci. 

•  Od městské části Praha 11 jsme čerpali dotaci na 
jednotlivé kulturní akce a programy v celkové výši 
72 000 Kč. 

•  Pokud jde o investice, v minulém roce jsme zakou-
pili čistící stroj pro úklid prostor KCMT (49 tisíc), který 
se provozně velmi osvědčil a pomohl snížit mzdové 
náklady na úklid. Za zhruba 30 tisíc byly rozšířeny 
úložné prostory v kuchyňce KCMT a také bylo vytvo-
řeno alespoň základní kuchyňské zázemí pro akce 
v suterénní velké klubovně. Další investicí byl nový 
dataprojektor s dostatečnou světelností pro sál KCMT 
(21 tisíc), počítač za 5 tisíc a nová lednice do sálu 
u sv. Františka (6 tisíc). Celkem za 20 tisíc bylo zdo-
konaleno ozvučení v sále a kapli KCMT. 

•  Výše bankovního úvěru na výstavbu KCMT, který za 
naši farnost splácí Arcibiskupství pražské, na konci 
prosince 2015 činila 20 089 tisíc Kč. 

Bližší informace o aktivitách farnosti v loňském 
roce se již brzy dozvíte ve výroční zprávě. 
Přeji vám krásné a požehnané májové dny.

Karina Juráková
ředitelka KCMT
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zprávičky
 z Farní charity

Před několika měsíci nás kontaktovala paní He-
lena, která chtěla objednat službu osobní asistence 
pro svého manžela, pana Rostislava. Sociální pra-
covníci se vypravili na příjmovou návštěvu hned ná-
sledující dopoledne. Do kanceláře se vrátili s lehce 
rozpačitými výrazy v obličeji. Manželé se na nás to-
tiž obrátili s naprosto nestandartním požadavkem. 
Pan Rostislav se celý život věnoval plavání. I v dů-
chodovém věku ve svém koníčku pokračoval a do 
bazénu docházel prakticky denně až do svých 83 
let, kdy uklouzl v šatně na mokré podlaze a zlo-
mil si krček. Zlomenina se sice rychle zahojila, ale 
u pana Rostislava se v průběhu hospitalizace rozvi-
nula senilní demence. Manželka se velmi snažila, 
sehnala tu nejlepší lékařskou péči a poctivě man-
žela doprovázela na všechny předepsané procedu-
ry, přesto se demence rychle rozvinula do střední-
ho stupně. Pan Rostislav se postupně začal ztrá-
cet ve svém vlastním světě. Často se vracel do mi-
nulosti a mluvil o svých zážitcích z plaveckého od-
dílu a o plavání. Paní Helenu napadlo, že by mož-
ná pomohlo, kdyby mohl znovu chodit plavat. Sám 
ovšem do bazénu nemohl a paní Helena si tam 
s ním sama netroufala. Proto se obrátila na nás. 
Představovala si, že asistent doveze manžela do ba-
zénu, pomůže mu v šatně a bude s ním po celou 
dobu také plavat v bazénu. Vstupné manželé rádi 
zaplatí i za asistenta, jen ať to s pánem zkusíme.

V kanceláři jsme nad neobvyklou žádostí krou-
tili hlavami. Chtěli jsme panu Rostislavovi dopřát 
tu radost, aby si mohl užít nejoblíbenější pohyb, 
dokud mu to zdravotní stav dovolí. Současně jsme 
měli obavy, jestli dokážeme zajistit jeho bezpečí. 
Nakonec jsme se rozhodli, že se poradíme s naším 
pracovníkem v sociálních službách Jirkou, který je-
diný mohl tuto službu poskytnout. Jirka přijel z te-
rénu a vyslechl naše dilema. Je to praktický muž 
a hned začal plánovat, jak by se služba dala zajis-
tit. Nakonec jsme se dohodli, že pokud případný 
úraz v bazénu pokryje naše pojištění, tak to zkusí-
me. Dobrá duše, která střeží naše pojistné smlou-
vy mě ujistila, že jsme pojištěni dostatečně. I kdy-
by na plaveckém stadionu došlo ke zranění klien-
ta nebo pečovatele, bude pojistné plnění vyplace-

no. Kostky byly vrženy a Jirka se s klientem vydal 
na první plavbu.

Pánové usedli do auta a rozjeli se k bazénu. Pan 
Rostislav se po celou dobu jízdy autem rozhlížel po 
okolí, jakoby byl v Praze poprvé. Podivoval se prý 
nad vysokými stavbami a provozem na silnici. Jir-
ka potom, říkal, že byl jako dítě u vánočního stro-
mečku. Když náš vůz zastavil před jeho známým pla-
veckým stadionem, klient vyběhl z auta a hnal se 
dovnitř. Jirka ho s námahou dohonil a nasměroval 
k pokladně. Pan Rostislav až do té doby nikdy pla-
tit nemusel. V šatně už byl klient jako ryba ve vodě. 
Naučenými pohyby se převlékl, osprchoval a hnal 
se k bazénu. Tam se kolem pana Rostislava sesypa-
li plavčíci, z vody vyskákali plavci a všichni ho nadše-
ně zdravili. Radovali se, že ho zase vidí. Klient z toho 
byl nejprve lehce zmatený, ale po chvíli se očividně 
začal cítit dobře. Plavčíci Jirku ujistili, že pana Ros-
tislava pohlídají a poslali ho do části bazénu, která 
byla určená pro veřejnost. Profesionálové spolu s na-
ším klientem naskákali do vyhrazených drah a začali 
plavat jako o závod. Pečlivě přitom dbali na to, aby 
našeho stařečka vždycky někdo doprovázel a dával 
na něj pozor. Jirka potom vyprávěl, že úplně největ-
ší problém za celou službu měl v okamžiku, kdy po-
třeboval pana Rostislava dostat z bazénu ven. Do 
bazénu potom Jirka doprovázel klienta pravidelně. 
Ta odpoledne přinesla hodně dobrého třem lidem. 
Paní Helena si na pár hodin vydechla, pan Rostislav 
se vrátil do milovaného prostředí a užil si oblíbený 
sport. Jirka si protáhl bolavá záda a jednou týdně se 
hodinu hýbal.Měli jsme radost, že jsme mohli man-
želům přinést trochu radosti, přestože to bylo jen na 
krátkou dobu. V zimě se zdravotní stav klienta zhor-
šil natolik, že musel znovu do nemocnice a do bazé-
nu už se asi nikdy nevrátí.

Knížka příběhů z naší domácí péče „Sestřičky 
na cestách“ vyšla v dubnu, cena je 150 Kč. Kou-
pí knížky podpoříte 90 minut péče o naše seniory. 
Můžete si ji koupit v obchůdku s knihami v Komu-
nitním centru Matky Terezy, v kanceláři Farní cha-
rity Praha 4 – Chodov nebo objednat na e-mailu: 
kancelar@charitapraha4.cz. Pokud se vám bude 
knížka líbit, doporučte ji prosím dál. Rádi bychom 
se vyhnuli komerčnímu prodeji, proto pro nás bude 
osobní doporučení velkou pomocí.

Děkujeme za dary v kasičce v Komunitním cent-
ru Matky Terezy, kde se v dubnu vybralo 1 380 Kč.

Přeji vám krásný a slunečný květen.
 Eva Černá

Farnost u sv. Františka z Assisi
ve spolupráci s SKS pořádá

farní zájezd
v sobotu 25. 6.

Pojedeme přes Mělník na zámek v Zákupech
a poté do Podještědí – Světlé pod Ještědem.

Odjezd v 7.00 hod. od KCMT
Přihlášky a platba u Ing. Řivnáčové

(nebo u jáhna Pavla Urbana).
Cena 290 Kč.

V březnu k nám do KCMT zavítal, jak se již sta-
lo tradicí, českobudějovický světící biskup Pa-
vel Posád. Bylo to celostátní setkání vdov, kte-
ré se připravují na zasvěcení. Otec biskup se 
nám již řadu let věnuje. Z Čech za ním několi-
krát za rok jezdíme do Budějovic (příští setká-
ní má být 5. května v 10.30 na biskupství), za 
moravskými jezdí na faru do Brna Řečkovic.

Zasvěcené vdovy, snad i vdovci, jsou již dlouho 
ve Francii, Itálii, Polsku i jinde. U nás před osmi lety 
plzeňsky biskup František Radkovský zasvětil „ad 
experimentum“ Marii Brigitu Ventovou. Kolem de-
seti z nás z nás jsme již složilo soukromý slib čis-
toty. Ostatní naši biskupové však čekají, až Svatý 
Otec oficiálně vyhlásí obnovení statutu zasvěce-
ných vdov, to se již připravuje.

V KCMT se mohou s otcem biskupem setkávat 
nejen vdovy. „Kostelníkem“ při této mši svaté je 
pravidelně pan Audy, tentokrát přišel i pan varha-
ník, mši svatou s otcem biskupem s námi prožila 
i řada žen z naší i sousední farnosti. Poté otec bis-
kup pozval všechny přítomné do klubovny na přá-
telské posezení s občerstvením. Nechyběla ani jeho 
přednáška, tentokrát o Božím milosrdenství.

Zmíním tu alespoň pár myšlenek. Milosrdenství 
je přímo jméno Boží. V hebrejštině to slovo zna-
mená také ženské lůno. Děti, které se rodí z aktu 
lásky jejich rodičů, jsou tak také počaty z Ducha 
Svatého. Doslovný překlad andělského pozdravu 
při zvěstování je „raduj se Maria“. Bránou Božího 
milosrdenství procházíme oběma směry: Vcházíme 
do Ježíšova, pro nás otevřeného srdce, otevíráme 
své srdce a na zpáteční cestě vstupuje do našeho 
srdce Ježíš, a zůstává v něm. 

Vnímám, jak mne jeho biskupské požehnání 
provází do dalšího života. O Velikonocích jsem byla 
nemocná, ale když jsem se doma o Vzkříšení pro-
budila, zažila jsem takový pokoj, jaký lze prožít jen 
v náruči Božího milosrdenství. Byla jsem uzdrave-
na, jak fyzicky, tak psychicky, byla jsem vysvoboze-

na ze závislosti, které jsem se léta nemohla zbavit. 
O člověka se můžeme opřít jen částečně a dočas-
ně, ale o našeho Nebeského Otce se můžeme opí-
rat kompletně a navždy. Teď prosím Pána, aby dal 
takový pokoj zažít každému člověku!
 Anna Sochorová

od Božího milosrdenství, OCDS

Milosrdenství
je jméno Boží

C E L O S T Á T N Í  S E T K Á N Í  V D O V
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Krátce po napadení Ruska Německem v r. 1941 
došlo k události, která změnila Stalinovu 
odmítavou politiku vůči náboženství a pra-
voslavné církvi. V jednom klášteře v daleké 
Sýrii se zdejšímu metropolitovi Eliášovi po tří-
denní nepřetržité modlitbě v podzemí kláš-
tera zjevila Panna Maria. Přislíbila, že Rusko 
bude zachráněno, pokud se splní několik pod-
mínek. Řekla, že pro záchranu Ruska je nutné, 
aby se země opět vrátila k duchovnímu roz-
měru života a aby byly po celé zemi otevřeny 
chrámy, monastýry, duchovní semináře a aka-
demie. Tři města nesměla padnout do rukou 
nepřítele: Leningrad, Moskva a Stalingrad. 
V záchraně Ruska měla sehrát významnou roli 
legendární ikona Matky boží kazaňské.

Historie Ikony je velice zajímavá. Město Kazaň 
na Volze, kde se našly i starodávné mince s vyobra-
zením svatého Václava, bylo dobyto carem Ivanem 
Hrozným v druhé polovině 16. stol na Tatarech. 
Krátce na to ve městě vypukl požár. V té době 

se jedné 10leté dívce ve snu zjevila panna Marie 
a požádala ji o nalezení ikony mezi ohořelými tros-
kami. Dívce se to nakonec podařilo. Brzy na to se 
během náboženského průvodu, kdy byla ikona 
nesena městem, uzdravili dva slepci. Zpráva o udá-
losti se dostala až k Ivanu Hroznému a car nechal 
na místě nálezu vystavit chrám a ikonu zde umís-
tit. V roce 1612 byla přemístěna do Moskvy a podle 
legendy ji zachránila při obléhání polskými vojsky. 
V roce 1811 pak byla ikona umístěna do nově 
postaveného kazaňského chrámu v Petrohradu.

Po vítězství Ruska nad Napoleonem se ikona 
stala symbolem vítězství. Dokonce byl v kazaňském 
chrámu pohřben i generál Kutuzov a byly zde umís-
těny válečné trofeje z Napoleonských válek.

Podle pokynů Bohorodičky měla ikona i nyní 
putovat ruskou zemí, aby ji ochránila před nepříte-
lem. V nastalé těžké situaci ateista Stalin po obdr-
žení dopisu od metropolity nařídil všechna přání 
Bohorodičky splnit.

Z vladimirského katedrálního chrámu v Leningradě 
vynesli ikonu Boží Matky „Kazaňskou“ a obešli s ní 
průvodem celé město. Obležení Leningradu trvalo 
900 dní. I přes veškeré úsilí se do města na Něvě 
nepodařilo Němcům dostat. Obléhání Leningradu 
bylo protrženo na počátku roku 1944 v den památky 
svaté Niny, osvětitelky Gruzie.

Z Leningradu byla ikona Panny Marie Kazaňské 
dopravena do Moskvy.

Na počátku října zahájil Hitler konečný úder na 
Moskvu operací Tajfun. Po pár dnech bojů Němci 
prorazili tři linie sovětské obrany. Hitler prohlásil: 
„Válka je vyhrána“. V té chvíli však zasáhlo to, co 
nazývají meteorologové „Vyšší Moc“. Spustily se 
nebývale vytrvalé podzimní deště. Půda se změ-
nila v bláto. Tanky a armádní vozidla se zastavila. Po 
ustání dešťů začala neobvykle krutá zima, na kterou 
ani v Rusku nebyli zvyklí. Němcům se ještě podařilo 
s vypětím všech dostat se až k předměstím Moskvy. 
Na její dobytí již však neměli síly. Protiofenzíva sovět-
ských jednotek je nakonec zahnala zpět stovky kilo-
metrů od hlavního města.

V létě 1942 Němci zahájili ofenzívu na jihu. Po 
úspěšném postupu vstoupila počátkem září německá 
vojska do strategicky významného Stalingradu.

Rozhořel se boj o každý dům a ulici. Ve středu 
obránců města na pravém břehu Volhy se nacházela 
„Kazaňská ikona“, která byla do Stalingradu pře-
místěna z Moskvy. Neustále kolem ní byly slouženy 
modlitby a obřady. Obráncům už zbýval jen malý 
kousíček půdy na pravém břehu Volhy. Němcům 
se ho však nikdy nepodařilo s veškerým vynalože-
ným úsilím dobýt. Pak přišla zima a ruská protiofen-
zíva. Německá armáda ve Stalingradu byla obklíčena 
a nakonec na počátku února 1943 kapitulovala.

Bitva u Stalingradu představovala zlom ve druhé 
světové válce. Od roku 1943 po posledním nezda-
řeném pokusu Němců o velkou letní ofenzívu 
u Kurska již Němci jen ustupovali až do konce války 
v květnu 1945.

I při těchto osvobozovacích bojích docházelo 
k zázrakům. Velké potíže vyvstaly na cestě sovět-
ských vojáků při osvobození staré německé pevnosti 

– Königsbergu (dnešní Kaliningrad původně zalo-
žený Přemyslem Otakarem II). O tom co se tehdy 
stalo vyprávěl důstojník, který sám byl v centru boje 
o město: „Naše armáda byla vysílena, ale Němci 
měli sílu pořád. … Najednou vidím, že přijel velitel 
fronty a mnoho důstojníků s ním..., a duchovní s iko-
nami. Mnozí zažertovali: ‚Ejhle, přivezli popy, teď oni 
pomohou.` Ale velitel fronty zakázal žertovat, dal 
povel, aby se všichni postavili a sundali čepice. Kněží 
posloužili obřad-moleben a přemístili se k přední 
linii boje s ikonou. Všichni se nechápavě dívali: kam 
to jdou? Šli zpříma – všechny je zabijí … Ale oni šli 
klidně do ohně. A pojednou palba z německé strany 
ustala. Tehdy byl dán signál a naše armáda začala 
celkový útok na město-pevnost ze země a z moře. 
Jak potom jednohlasně vyprávěli zajatci, těsně před 
samotným útokem Rusů se na nebi zjevila Madona, 
kterou viděla celá německá armáda a úplně všem 
Němcům vypověděly zbraně … Tehdy naše armáda 
zlomila odpor nepřítele a dobyla město. Během zje-
vení Matky Boží Němci padali na kolena a velmi 
mnoho z nich pochopilo, kdo pomáhá Rusům.“

Kyjev, matka ruských měst, byl osvobozen v den 
svátku „Kazaňské“ ikony Matky Boží.

V té době bylo otevřeno 22 tisíce chrámů. Byly 
otevřeny duchovní semináře, akademie.

V roce 1947 pozval Stalin metropolitu Elijáše do 
Ruska. Za pomoc Rusku metropolita obdržel „sta-
linskou prémií“ ve výši 200 000 dolarů a stal se pat-
riarchou. Peníze poté věnoval na charitativní účely.

Při této příležitosti Stalin prohlásil: „Válka sovět-
ského režimu s církví musí skončit“.

Výňatek z článku Petra Bajnara:
Známá a neznámá fakta Stalinovy éry

Ikona
Matka Boží

Kazaňská Operace Tajfun – před Moskvou, podzim 1941

Leningrad během obležení, 1942Napoleonova porážka v Rusku, 1812
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Byly jsme na výpravě
za divochy

Přišla jsem před KCMT a tam byla jenom Beruš-
ka a Tkanička a Pampeliška nikde! Tak jsme si roz-
balily obálku od Pampelišky (otevřít v 8.00). Byla 
tam šifra a náramek (taky šifra). Z šifry jsme se do-
zvěděly, že máme jít do pekařství Ječmínek pro ko-
láč od paní Dixonové – tvarohovo-borůvkový. Pak 
z další obálky jsme se dozvěděly, že máme jet na 
Hlavní nádraží a jet vlakem. Když jsme dojely, tak 
jsme podle mapy šly za divochy po cestě Tkaža-
bé (ve vlaku jsme se setkaly s Luckou a Škubka nás 
po chvíli doběhla (tahle výprava byla super, chtěla 
bych si jí někdy zopakovat). zapsala Žabka

Schůzka 11. 3.

V pátek jsme se sešly u věže i společně se svět-
luškami. Chvíli jsme čekaly ještě na Elišku, a když 
přišla, daly jsme si společně pokřik. Po pokřiku 
jsme si vzaly věci a šly na druhou stranu kostela. 
Tam jsme hlasovaly, jakou hru si zahrajeme. Nako-
nec jsme hrály Mrazíka. Když jsme dohrály, svět-
lušky odešly a my jsme začaly nacvičovat 6. zasta-
vení na Křížovou cestu – Veronika podává Ježíši 
roušku (ale napřed jsme to musely vymyslet). Po 
dokončení scénky (hlavní role: kapesníky) jsme šly 
do klubovny. V klubovně jsme narychlo nakreslily 
obraz k zastavení (vypadal skoro jako od Leonar-
da da Vinci). Pak už jsme si jenom zazpívaly večer-
ku a šly domů. zapsala Beruška

K Ř E S Ť A N S K Ý  S P O R T O V N Í  K L U B K Ř E S Ť A N S K Ý  S P O R T O V N Í  K L U B

co BYLO

Z kroniky
  Sněhové vločky

co Bude

CO BYLO A CO BUDE?

KONTAKTY NA VEDOUCÍ AKTIVIT

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

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

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

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

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

• Vodácký tábor 6. 8. až 14. 8. 2016

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

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

„Přespáčko“ v Nechvalicích
Měsíc se s měsícem opět sešly, a to pro kluky 

z našeho oddílu a samozřejmě i pro vedoucí zna-
mená další výpravu a s ní spojenou nervozitu 
a podobné nepěkné emoce. Tedy, tohle snad jen 
pro vedoucí. Pro kluky byl připraven pěkně nabitý 
program, který doufáme, že si patřičně užili, a tak 
na nějakou nervozitu nebyl prostor. Upekli jsme si 
hady, starší měli noční hru, šli jsme běhat (někteří 
nedobrovolně), navštívili Husovy kameny, které 

Oddíl VOSA

mají něco připomínat. Musím upřesnit, že jsme se 
o těchto kamenech zmínili o něco dříve, než jsme 
k nim dorazili, ale to klukům nebránilo ve fantazí-
rování o obyčejných kamenech kolem, které najed-
nou začaly připomínat nosorožce, vajíčka a ves-
mírné lodě. Konečný závod s autobusem jsme 
vyhráli, a tak jsme z Nechvalic odjeli až domů, do 
Prahy včas.  Marek
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K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K dobrovolníci,
dobrovolnice,
dobrovolníčata

MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

■ Řekli o lásce: Velká láska se rodí z poznání 
toho, co milujeme. Co neznáš, to nemůžeš mi-
lovat – leda chudě. (Leonardo da Vinci).
Se všemi lidmi jednejme s láskou; dívejme se na 
ně s láskou, mysleme na ně s láskou a mluvme 
o nich s láskou. (Sv. Vincenc  Pallotti).
Jestliže se už  musí v něčem přehánět, pak tedy 
v dobrotě. Žádné srdce není tak vyprahlé, aby 
nemohlo být zúrodněno dobrotou.

(Sv. František Saleský).
■ Sexteto bonmotů RBC – Radio Bible Class:  • 
Šokujte své okolí dobrými skutky. • Nejvíce se 
přepočítá ten, kdo v životě počítá jenom s pe-
nězi. • Zapomínání na Boha není projevem skle-
rózy, ale nevděčnosti. • Nebezpečné nemoci 
a bolesti jsou proto zákeřné, že nejsou vidět. • 
Je lépe trpět pro Krista, než se trápit bez Kris-
ta. • Naši bližní jsou nám tak blízko, že je často 
snadno přehlédneme.
■ Denně darujte někomu růži pro radost nebo 
„růži” (jen jako): úsměv, pozornost, vnímavé 
naslouchání slovům druhého, chápající pohled, 
utěšující slovo, pravá účast, spontanní pomoc. 
Krátce: všechno, co v srdci rozkvéta z lásky.

(Reiner Maria Rilke)
■ 1. Proč nás Bůh při stvoření nepostavil přímo 
do nebe? Proč se musíme na dlouhá léta spo-
kojovat jen se zemí? Odpověď: Zde na zemi se 
máme cvičit ve sdílení se. Kdybychom, to neu-
měli, nebe by přestalo být  nebem. 2. Než děti 
dospějí, hrají si a hrou se cvičí v tom, co děla-
jí rodiče; chovají zvířata, jezdí autem, vaří, hra-
jí si na maminku a na tatínka. 3. I my všichni 
jsme před Bohem dětmi! Dal nám hmotné stat-
ky jako hračky. Jsou nutné pro náš život zde na 
zemi. Nesmíme jimi pohrdat, musíme se učit 
s nimi zacházet, musíme je užívat. Nepatří nám 
samotným, ale patří všem. Když  zde na zemi se 
učíme dělit, získáváme tak pojem  o Božím krá-
lovství. (Tři anonymní myšlenky z Francie)

Čl.14. Zvláštním znamením svatého roku je 
pouť, protože je obrazem cesty, kterou se kaž-
dý člověk ubírá ve svém životě. Život je putová-
ním a lidská bytost viator, poutník, který jde po 
cestě ke kýženému cíli. Rovněž ke Svaté brá-
ně v Římě a kdekoli jinde bude každý muset vy-
konat pouť podle svých sil. Bude to znamením 
skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kte-
rého je třeba dosáhnout a který vyžaduje zá-
vazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem k obrá-
cení: prostřednictvím Svaté brány se necháme 
obejmout Božím Milosrdenstvím a zavážeme se 
k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní, jako 
je milosrdný Otec k nám.
Ježíš nám ukazuje etapy této pouti, kterými 
lze tohoto cíle dosáhnout: Nesuďte, a nebu-
dete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrže-
ni. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávej-
te, a bude vám dáno… Především říká nesoudit 
a nezavrhovat. Kdo nechce být souzen Bohem, 
nesmí soudit vlastního bratra. Lidé totiž svým 
soudem ulpívají na povrchu, zatímco Otec hle-
dí do nitra. Kolik jen škodí slova pronášená se 
žárlivostí a závistí! Mluvit špatně o bratru v jeho 
nepřítomnosti znamená stavět jej do špatného 
světla, poškozovat jeho pověst a vydávat jej na-
pospas řečem. Nesoudit a nezavrhovat má klad-
ný význam, totiž umět pochopit to, co je v kaž-
dém člověku dobré, a nedovolit, aby trpěl naším 
zaujatým soudem a naší domněnkou, že víme 
všechno. To však ještě nestačí k vyjádření milo-
srdenství. Ježíš také žádá, abychom odpouště-
li a dávali. Máme být nástroji odpuštění, proto-
že se nám dostalo odpuštění od Boha jako prv-
ním, a být velkodušní ke všem s vědomím, že 
Bůh nás také zahrnuje obrovskou velkorysostí.

MISERICORDIAE
VULTUS

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

Milé dobrovolnické dušičky, milí farníci,
Tak už je tu další jarní měsíc. Květen je už ze svého 

jména měsícem voňavým. Už se venku všechno pro-
budilo. A co my? Jsme jako v listu Efezským? „Probuď 
se kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří Ti Kristus.“ Nech-
me se o letnicích probudit Duchem svatým. Ať v nás 
zažehne nový život a dá nám odvahu jít za NÍM. 

V květnu nás čeká již deváté výročí posvěcení Ko-
munitního centra. Při této příležitosti bude ve čtvrtek 
26. 5. od 19.00 v KCMT koncert hudebního usku-
pení „MUSICA RUSTICA“. Následnou neděli 29. 5. 
bychom rádi využili k společnému AGAPÉ. Po 
něm bude překvapení. Na agapé bude to, co kdo 
přinese. Pokud máte chuť zrealizovat nějaký nápad, 
tak se prosím ozvěte. 

 Z termínů, kdy budeme potřebovat vaše nápady, 
sílu a čas je dobré neopomenout NOC KOSTELŮ – le-
tos bude 10. 6. Program v kostele sv. Františka při-
pravuje mládežnické společenství „úterníci“ – kdo má 
chuť se k nim přidat, tak se spojte se Zuzkou Šulco-
vou. V KCMT se některých dílčích programových věcí 
ujala Magdaléna Brůnová (varhanice a schola) a Pa-
vel Tvrdý. Uvítáme nápady a konkrétní pomoc. Je to 
možnost pozvat k nám své sousedy. Jestli budete mít 
chuť se přidat, tak se mně ozvěte a já se s vámi domlu-
vím. Přípravné setkání k NOCI KOSTELŮ bude ve 
středu 4. 5. po mši svaté (18.45) v KCMT. 

Jedním ze způsobů, jak se využívají prostory Ko-
munitního centra je i možnost uspořádat zde oslavu 
svatby, křtu, narozenin. Naše prostory můžete nabíd-
nout i ve své firmě pro uspořádání např. firemní akce 
(školení, večírek, ples). V případě zájmu nás kontak-
tujte v kanceláři. 

Uvítám také nápady a podněty pro program do dal-
šího školního roku. Pokud máte nějaký tip, kontakt, 
tak sem s ním. Chystáme herní klub SCRABLE (v do-
poledních hodinách pro seniory) pro tříbení a tréno-
vání paměti. Takže pokud máte rádi hry se slovy, pou-
važujte o tom. Máme prostorový potenciál na filmo-
vý klub, jediné co schází je člověk, který by si to vzal 
na starost. 

Krásné a požehnané májové dny 
Vlasta Hamalová 

 koordinátorka dobrovolníků a programů 

ANGE, Daniel:
Tvé tělo je stvořeno pro lásku.
Vydal KNA. Kč 219,-
„Kdo ví lépe než Bůh sám, co je naše tělo? On 
ho vymyslel. Udělal „vlastníma rukama“, z hmo-
ty a ducha … Neměl by tedy mít autorská prá-
va na naše tělo, Kdo ví lépe než on, co zname-
ná milovat? Vždyť on je láska sama! Kdo ví lépe 
než on, co znamená žít? Vždyť on je neustálým 
dárcem života!
Dívat se na sexualitu jeho očima znamená vykro-
čit jí vstříc a vidět ji takovou, jaká skutečně je. Po-
kud se nebudeme na sexualitu dívat z pohledu 
věčnosti, bude pro nás jen věcí vášně, chvilko-
vou a prázdnou. Nebude poslem života. Vystavit 
ji přímému světlu znamená vrátit se s ní k úsvitu, 
ze kterého vzešla, ze srdce Božího (Daniel Ange).

WATTS, Greg:
Temné noci Matky Terezy. Vydal KNA. Kč 249,-
Tato publikace přináší duchovní příběh Matky Tere-
zy. Vyvstává barvitý, hluboce lidský portrét této in-
spirující ženy. Zabývá se jejím příběhem od doby, 
kdy se jako mladá řeholnice vydala do ulic Kalka-
ty, aby se tam starala o nemocné a umírající. Tepr-
ve nedávno vyšla najevo skutečnost: Zatímco si svět 
myslel, že Matka Tereza má horkou linku k Pánu 
Bohu, ona celou dobu bojovala s pocity prázdnoty, 
vyprahlosti modlitby a odmítnutí Bohem. 

BROWNOVÁ, Brené:
Síla zranitelnosti. Vydal Návrat – Kč 265,-
„Jako děti jsme si našli způsoby, jak se chránit 
před zranitelností, před zraňováním, zlehčová-
ním a před zklamáním. Nasadili jsme si brnění; 
své myšlenky, emoce a chování jsme používali 
jako zbraně a naučili jsme se jak se vypařit a zmi-
zet. Jako dospělí si teď uvědomujeme, že k tomu 
abychom mohli žít s odvahou, cílem a ve spojení 
s druhými – být člověkem, kterým toužíme být – 
se znovu musíme stát zranitelnými. Musíme si to 
brnění svléknout, odložit zbraně, ukázat se a dát 
se druhým vidět.“ Tato kniha je určena těm, kdo 
cítí, že je stud občas svazuje a že s tím chtějí něco 
dělat. Je určena těm, kdo chtějí poctivě pracovat 
na kvalitě svých vztahů. Je pro ty, kdo chtějí vy-
chovávat svoje děti k odvaze, otevřenosti, empa-
tii a lásce. Je pro ty, kdo hledají inspiraci, jak žít 
naplno a s otevřeným srdcem.

(Pokračování)
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MC DOMEČEK  /  YMCA PRAHA  /  KVĚTEN                 www.mc-domecek.cz

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

INZERCE

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

■  Jsem na invalidním vozíku a hledám pomoc osobní 
asistence PŘÍLEŽITOSTNĚ – nejčastěji v pátek odpo-
ledne až večer. Za 60 Kč/hod. Náplní je: pomoc 
v domácnosti, s nákupy, na WC a vyzvednutí dcery 
z MŠ. Prosím, ozvěte se na tel. 774 997 662 nebo na 
e-mail: dvorskasarka@seznam.cz.

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

■ 3. 5., 10.00–12.00: Seminář: Jak nalézt práci 
po rodičovské dovolené. Lektor: Andrea Cirsce. 
Přihlašování předem.
■ 8. 5., od 14.00: Květinová slavnost ke 
Dni matek – Venkovní akce pro celou rodinu. 
Hry a tvořivá dílna pro děti, pohádka O pejskovi 
a kočičce, chvilky pro krásu, Bleší trh. Vstup 
dospělí 30 Kč, děti 20 Kč. V případě nepřízně 
počasí se akce bude konat v prostorách KCMT.
■ 8. 5. / od 14.00 – Bleší trh v Domečku 
(v rámci Květinové slavnosti). Podrobné informace 
a přihlášky na e-mail mcdomecek@praha.ymca.
cz. Bleší trh se uskuteční na venkovní terase KCMT 
pouze za hezkého počasí.
■ 9. 5. / od 14.45–15.45 a od 16.00–17.00: Malý 
vědec (Smysly). Setkání s fyzikou pro nejmenší (5 – 
9 let). Přihlašování předem.
■ 10. 5. / 10.00–12.00: Přednáška: Pěstování 
ve městě. Setkání s K. Procházkovou z KOKOZY 
(Komunitní zahrada Vidimova) s ukázkou 
domácího kompostování – vermikompostování.
■ 11. 5. / 16.00–17.30: Československé 
odpoledne. Bez přihlašování.
■ 19. 5. /19.00–21.00: Přednáška: Psychické 
příčiny nemocí aneb Co nám říká naše tělo. 
Přihlašování předem.
■ 31. 5. / 10.00–12.00: Přednáška: Vývoj 
a výchova v raném dětství a předškolním 
věku. Přihlašování předem.

HERNA:
pondělí–pátek 9.00–12.00 
v úterý rovněž 16.00–17.30. (Každé první úterý 
v měsíci navíc Podpůrná skupina kojících matek.)

PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM
V CENĚ HERNY:
• Po, 10.00 – Hernička s prvky Montessori
• Út, 10.00 – Čas na besedy a přednášky
•  St, 10.00 – Pohybové hrátky pro nejmenší

( do 18 měsíců)
•  Čt, 10.00 – Pohybové hry pro rodiče s dětmi 

(děti od 18 měsíců)
• Pá, 10.00 – Čas na pohádku
•  Pá, cca 10.30 – Šikulové – tvořivá dílnička

pro děti za pomoci rodičů

■  Setkání Klubu 50+:
pondělí 2. 5. a 16. 5., 14.00–16.00  

     
PORADNY
(nutno objednat na tel. 608 708 786
nebo email: mcdomecek@praha.ymca)
•  Po 9.00–10.00 – Laktační poradna

poplatek 100 Kč
•  Út 9.30–11.00 – Poradna efektivního 

rodičovství, zdarma. 
• St 18.00–19.30 – Poradna přirozeného 
plánování rodičovství, zdarma.

■  9. 5. od 20 hod v KCMT – setkání společenství 
Hnutí fokoláre. Slovo života na květen: „Bůh 
bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, 
a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem.“ (Zj 21,3) 
Setkání je otevřené i dalším zájemcům. Jana 
a Viktor Friedovi, tel. 731 625 949

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

■  Modlitební setkání maminek na mateřské 
dovolené ve středu dopoledne od 9.30 do 11.30 
v suterénu fary u kostela sv. Františka z Assisi. 

V květnu se sejdeme 4. 5., 11. 5., 18. 5. a 25. 5. 
(11. 5. a 25. 5. budou setkání s účastí kněze; 
možnost sv. zpovědi (od 9.30) a sv. přijímání.) 
Srdečně zve Lýdia Murínová, tel.: 730 825 301

■  Setkání Život z víry se koná každou středu od 
19 hod. ve farním sále u kostela sv. Františka. 
Srdečně zve jáhen Pavel Urban.

■  Páteční dopolední setkávání (nejen pro starší) 
se koná každý pátek – od 9 hod bohoslužba 
slova v kapli KCMT a poté posezení ve foyer. 
Srdečně zveme! Jana a Viktor Friedovi.

■  1. 5. / 15.30–18.00 – Májové taneční 
odpoledne. Vstupné jednotlivec 80,- Kč, pár 
140,-Kč. 

■  3. 5. / 18.00–20.00 – Jak vychovávat 
kluky a nepřijít o rozum. Seminář pod 
vedením Mgr. Vlaďky Bartákové. Setkání nad 
konkrétními problémy, se kterými se setkáváte 
při výchově vašich synů. Vstupné 150,- Kč 
jednotlivec; 200,- Kč pár. Přihlášky na: mama.
tata21@guick.cz nebo na tel. 602 972 887. 

■  5. 5. / 17.00 – Vzpomínkový pietní akt na 
místním hřbitově k uctění památky účastníků 
Pražského povstání a vojáků Rudé armády, kteří 
padli v boji s německými vojsky v květnu 1945. 
Na tento akt vás srdečně zve naše farnost 
a starosta Prahy 11. Ing. Jiří Štyler. 

■  5. 5. / 19.00 – Povoláním člověk. Zastavení 
u Matky Terezy, tentokráte s Karlem Satoriou. 
Vstupné dobrovolné. 

■  9. 5. / 16.00 – Sýrie. Přenáška  kpt. Ing. 
Tomáše Chlebečka, vojenského kaplana. 
Pořádá Sdružení křesťanských seniorů. 

■  14. 5. / 12.00 – Motorkářské požehnání, 
tentokráte u kostela sv. Františka na Chodově.

■  15. 5. / 15.00 – Zveme vás na tradiční pouť 
ke kapličce sv. Jana z Nepomuku, Praha – 
Háje, ul. Starobylá.

■  21. 5. / 8.30–12.30 – Jarní dobroden 
v Komunitním centru Matky Terezy. 
Dobrovolnický den – práce uvnitř i v okolí KCMT. 

■  26. 5. / 19.00 – KONCERT MUSICA RUSTICA 
v sále KCMT u příležitosti 9. výročí posvěcení 
Komunitního centra matky Terezy. 

■  28. 5. / 8.30–12.30 – Jarní dobroden 
u kostela sv. Františka. Dobrovolnický den – 
práce uvnitř a na zahradě. 

■  31. 5. / 18.45 – VEČER CHVAL v kostele 
sv. Františka na Chodově. 

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

Více informací o přednáškách a kurzech na: www.mc-domecek.cz, přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.cz

Vzpomínkový pietní akt
k uctění památky účastníků Pražského 
povstání a vojáků Rudé armády, kteří 
padli v boji s německými vojsky v květnu 
1945 se uskuteční 5. 5. od 17.00 hodin
na místním chodovském hřbitově.

Srdečně zve naše farnost
a starosta Prahy 11. Ing. Jiří Štyler

MC Domeček, které sídlí v KCMT, hledá
od května a hlavně na příští školní rok

aktivní maminky, které by věnovaly jednou
týdně jedno dopoledne pro uskutečnění aktivit

pro příchozí maminky s dětmi.

Katka Friedová, tel. 603 286 513



KANCELÁŘ KCMT – HÁJE
U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Tel: 242 485 826
E-mail: kancelar@kcmt.cz
Úřední hodiny:
Po–st 8.30–14.00, čt 16–17.30
Úřední hodiny kněze:
Středa 8.30–10.30, 16.00–17.30

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

Možnost svátosti smíření vždy 30 minut před bohoslužbou nebo kdykoliv po dohodě

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

**1. neděle v měsíci v 9.30 speciálně pro rodiny s dětmi(V jiném termínu po předchozí dohodě)
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Příští uzávěrka bude 15. května 2016           Náklady na 1 výtisk 12 Kč fchodoviny@gmail.com

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

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

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

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

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

 P. Ladislav Souček (farní vikář) 242 485 828, 603 932 427 cernymost@yahoo.com

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

 Pavel Urban (jáhen) 272 911 264

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

 Jaroslav Olšanský (předseda KSK Praha) 603 256 411 Jaroslav.Olsansky@intax.cz

 Vlasta Hamalová (koordinátorka dobrovolníků) 733 770 847 hamalova@kcmt.cz

 Petr Fried (pracovník pro KCMT)  fried@kcmt.cz

 Charita – Eva Černá (ředitelka)  737 322 569, 242 485 823  kancelar@charitapraha4.cz

 Charita – pečovatelská služba 737 948 638, 272 941 972 socialnisluzby@charitapraha4.cz

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

  ☎ / mob. e-mail

  Kostel sv. Františka Kaple bl. Matky Terezy

 Pondělí  – – 

 Úterý 18.00 –

 Středa –  18.00 

 Čtvrtek –  18.00

 Pátek 18.00                                      9.00

 Sobota 8.00 – 

 Neděle 8.00, 20.00* 9.30**, 11.00

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

od 16.00 hod.
možnost svátosti smíření

bohoslužba slova
se sv. přijímáním

1.  Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta 
a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.

2.  Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk
modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.

3.  Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu,
modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale
hledat a ochotně plnit vůli Boží.

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


