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1. 4. / „O písních a služebníku“ / ZMT s Gabrielou I. Vlkovou

6. 4. / Jarní dobroden / velikonoční úklid ve farnosti

14. 4. / Pašije podle sv. Jana / na hudbu Petra Jiříčka v provedení dětí s dramat. kroužku KSK



3F C H O D O V I N Y N A  S L O V Í Č K O . . .

Vybral jsem pro vás odkudsi pár dětských názo-
rů na lásku, které se ke mně dostaly a které ně-

jací odborníci posbírali. Vždy mne dostane hloub-
ka dětského vidění.

Autor a lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o sou-
těži, kde měl dělat porotce. Cílem soutěže bylo na-
jít nejstarostlivější dítě. Vítězem se stal čtyřletý chla-
pec. Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemřela 
žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na 

jeho dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zůstal se-
dět. Když se matka zeptala, co sousedovi řekl, chla-
pec odpověděl: „Nic, jen jsem mu pomohl brečet“.

Pokud vás tohle nechává chladnými a nehrnou 
se vám štěstím či hanbou slzy do očí, možná by to 
chtělo probrat se a zase vnímat jako dítě s čistým 
a nezatvrzelým srdcem. „Být božím člověkem“ zna-
mená být tak trochu dítětem, protože takovým pa-
tří Boží království. 

Skoro mám chuť říci, že Bůh musí být „trochu 
dítě“, protože on tohle, na rozdíl od nás, dává. Přeji 
krásný květnový čas plný opravdové lásky.

P. Michael

Dokážeš nebo chceš, aspoň něco
z toho, co vidí děti jako lásku?
Pokud ano, raduj se!

SLOVO REDAKCE

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin, během veli-
konoční vigilie mě oslovila myšlenka z jednoho 
čtení, že svou sílu máme v Pánu. Už kolikrát 
jsme to slyšeli! A žijeme opravdu toto slovo? Je 
pro nás každodenní skutečností? Nedávno mi 
kamarádka vyprávěla, jak v práci měla problémy 
se svou šéfovou. I když se snažila sebe víc, vždy 
se jí něco nelíbilo a byla na ni nepříjemná. 
Kamarádka dokonce zvažovala, jestli nemá 
odejít jinam. Tehdy jí ale oslovilo kázání otce 
Michaela o tom, jak máme žehnat lidem kolem 
nás, těm, kteří jsou nám nesympatičtí a nejde 
s nimi vyjít. Začala této své nadřízené žehnat 
a modlit se za ni. A za nějaký čas, si představte, 
tato paní ji chválila a děkovala za její práci 
a službu a říkala jí, že je ráda, že ji tady má. 

V listě Efezským 6,10 čteme: „Svou sílu 
hledejte v Pánu, v jeho veliké moci.“ Pán je na 
naší straně a v jeho síle, v jeho vítězství nad 
smrtí – zlou mocí, i my můžeme žít a také vítězit. 
Kéž máme srdce čistá a stále otevřená k tomu, 
abychom této skutečnosti dokázali využívat. 
Kéž svou modlitbou, obětí a odevzdáváním se 
Bohu každý den i lidé kolem nás poznávají Pána 
a nacházejí cestu ke spáse. Katka

•  Od té doby, co moje babička onemocněla artró-
zou, nemůže se už ohnout a namalovat nehty na 
nohou. Tak to za ní teď pokaždé dělá můj děde-
ček, i když sám má artrózu v rukách. To je podle 
mě láska. Rebecca, 8 let

•  Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno tak 
trochu jinak. A tak prostě víte, že vaše jméno je 
v jejich ústech v bezpečí. Billy, 4 roky

•  Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte 
někomu většinu svých hranolků a nechcete na 
oplátku žádné z jeho porce. Chrissy, 6 let

•  Láska je to, co vás nutí se smát i když jste  unavení.
 Terri, 4 roky

•  Když někoho milujete, tak se vaše řasy hýbou na-
horu a dolu a odlétávají z nich malé hvězdičky. 
 Karen, 7 let

•  Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka 
a usrkne, aby se přesvědčila, že dobře chutná.

Danny, 7 let

•  Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí jeho 
tričko a on ho pak nosí každý den. Noelle, 7 let

•  Láska je, když mamka vidí taťku celého smradla-
vého a upoceného, ale i tak o něm říká, že je vět-
ší fešák než Robert Redford. Chris, 7 let

•  Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej 
i přes to, že jste ho nechali doma samotné celý 
den. Mary Ann, 4 roky
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N
a začátku každého našeho jednání je motiv. 
 Vždycky potřebujeme motiv. Proč? Motiv je 

nesmírně důležitý. Proč chci pomáhat druhému člo-
věku. Proč nechci. Proč se chci modlit, proč naopak 
je můj přístup pasivní. Co mě nutí jít na mši svatou, 
jen povinnost anebo radost ze setkání s Ježíšem, 
s přáteli v kostele? K čemu mi to bude? Já si neděli, 
volný čas musím užít! Co mi to přinese za užitek, 
nebylo by lepší jít do přírody, když je tak hezké 
počasí? Ve škole, tak časté: „Proč se mám toto učit? 
To nebudu nikdy potřebovat. K čemu mi to bude, 
to je ztráta času, abych se těmto zbytečnostem 
věnoval.“ I my možná takhle chybně přemýšlíme. 
Ve všech těchto situacích jde o náš postoj. Postoj 
ke vzdělání, k poznání a v té křesťanské rovině jde 
o postoj k Bohu, k Ježíši Kristu, k jeho matce, ale 
také ke svatým.

Ježíš i nám pokládá důležitou otázku: „Za koho 
mě pokládají lidé – za koho ty osobně poklá-
dáš mě?” Na tuto otázku si musíme dát každý 

sám odpověď. Ježíš chce od nás rozhodnutí: buď 
s ním, nebo proti němu; anebo jen nějaká lid-
ská lhostejnost? Lidé nechtěli Ježíše přijmout, ani 
v jeho době. Jít za pravdou, za Ježíšem, změnit 
svůj dosavadní život. To se lidem často nechce ani 
dnes, v dnešní době. 

Panna Maria dělá, co Bůh žádá. Bůh chce, aby-
chom se do něho zamilovali. Maria je mostem mezi 
Starým a Novým zákonem. O všem, co se dělo, roz-
važovala ve svém srdci. Nechybí nám často právě to 
rozvažování, ta rozvaha v našem srdci? Ona je první 
učednicí, ona první dává Bohu odpověď: „Jsem slu-
žebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ 
(Lk 1,38). A s nesmírnou starostlivostí na svatbě 
v Káně Galilejské říká služebníkům: „Udělejte, 
cokoli vám řekne!“ (Jan 2,5). – Tato slova platí 
i pro nás, kteří žijeme v dnešní době, a budou pla-
tit stále, až do konce světa. Křesťan má budouc-
nost. Křesťan jde za Ježíšem. Vždyť Ježíš Kristus je 
cesta, pravda a život.

Zdrávas Maria,

milostiplná...

Zvěstování Panny Marie (výřez)
Auguste Pichon, 1859
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Apoštol Pavel píše: „Nechť je mezi vámi takové 
smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí 
byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 
nýbrž sám zřekl se všeho, vzal na sebe způ-
sob služebníka, stal jedním z lidí. A v podobě 
člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil 
i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvý-
šil nade vše a dal mu jméno nad každé jiné 
jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo 
každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – 
a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: 
Ježíš Kristus je Pán.“

„A tak, moji milí, jako jste vždycky byli 
poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní 
mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní 
a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. 
Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete 
i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez rep-
tání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní 
a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed poko-
lení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte 
jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova 
života, abych se vámi mohl pochlubit v den 
Kristův…“ (Flp 2,5-16)

Takovou úžasnou hvězdou, která osvěcuje tento 
náš pozemský svět, je matka Kristova, Panna Maria. 
13. května 1917 kolem poledne se poprvé zjevila 
pasáčkům – Lucii, Hyacintě a Františkovi, kteří hnali 
své ovce údolím dubů a oliv mezi místními známým 
pod názvem Cova da Iría. Maria vyzvala děti, aby 
přicházely na stejné místo vždy třináctý den v kaž-
dém z následujících šesti měsíců. Poselství, které jim 
Maria předala, je výzvou k pokání, k modlitbě sva-
tého růžence, s důležitým úmyslem: „Pane Ježíši, 
odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného 
ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, 
které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Ale 
také zasvěcení světa jejímu Neposkvrněnému Srdci.

V srpnu Maria přislíbila, že dá všem lidem na 
důkaz pravdivosti těchto zjevení viditelné znamení. 
13. října se odehrál takzvaný sluneční zázrak. Svědky 
této mimořádné události v dolině Cova da Iría byly 
desítky tisíc lidí. Zázrak byl viditelný i ze vzdálenosti 
mnoha kilometrů od místa zjevení. Slunce se jako 
světelný disk začalo točit kolem své osy, takže vypa-
dalo jako ohnivá koule. Úkaz trval asi deset minut.

Fatimské poselství je ve své podstatě výzvou 
k pokání, k tomu, aby se člověk dnešní doby vydal 
správným směrem, za Ježíšem, za jeho láskou. Maria 

nám připomíná, že bez pokání nelze dojít do krá-
lovství jejího Syna; bez pokání člověk zůstává v krá-
lovství hříchu. Svatý farář arský tvrdil, že pokání je 
pro naši duši stejně důležité jako pro tělo dýchání.

První projevem je svatá zpověď. Pokání také 
konáš, když se s láskou modlíš, přestože jsi una-
vený, otrávený… Pokání také znamená jednat s dru-
hými lidmi, hlavně s našimi nejbližšími, slušně, las-
kavě a s dobrým úmyslem.

Pokání znamená také věnovat se s maximálním 
taktem trpícím, nemocným a strádajícím. Pokání 
spočívá v tom, že budeš také v dobré náladě sná-
šet spoustu drobných nepříjemností pracovního 
dne, v tom, že nezanecháš práce, i když tě opus-
tilo počáteční nadšení… 

Pokání také spočívá v tom, že vytváříš ve své 
rodině pohodu, klid a vzájemnou úctu, i když je to 
mnohdy nesmírně náročné.

Důležité je pokání i pro naše děti, pro naši mlá-
dež: mít v úctě své rodiče, prarodiče, pomáhat jim, 
zvláště když zestárnou, v době, kdy potřebují cítit 
lásku, když mají pocit, že nikdo nemá čas, nebo 
když mladí kolem mají jiné názory. 

A my všichni můžeme prosit u Matky Boží 
o pomoc, ochranu, o její přímluvu u jejího Syna, 
Ježíše Krista.

Panna Maria se nevyznačovala podivuhodnými 
skutky. Z evangelia se nedozvídáme, že by konala 
zázraky za svého života zde na zemi. Písmo svaté 
nám o ní zanechalo málo, velmi málo informací. Ve 
srovnání s ostatními ženami žila poměrně obvyklým 
životem ženy starající se o chod rodiny. Přesto po dva-
cet století ji lidé všech pokolení nazývali blahoslave-
nou: intelektuálové i lidé, kteří neumějí číst, králové, 
vojáci, řemeslníci, muži i ženy, lidé pokročilého věku 
i děti, které teprve začínají vydávat první hlásky…

Také my, lidé dnešní doby, se můžeme přidat k té 
krásné modlitbě: „Zdrávas Maria, milostiplná, Pán 
s tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný 
plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, 
pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“

Váš jáhen Pavel Urban

„ Každý z nich je Ježíš
v převlečení.“

                      sv. Matka Tereza
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NOC KOSTELŮ / 24. 5.

v kostele sv. Františka

Již po třetí rok bude Noc kostelů v našem farním 
kostele sv. Františka jinak. Když jsem před třemi 
lety převzal přípravu Noci kostelů u sv. Františka, 
tak jsem hodně zvažoval, jak uchopit tuto akci 
a využít její potenciál tak, aby to nebyla farní akce, 
ale aby to byl program, na který v rámci Jižního 
Města bude mít odvahu přijít kdokoliv, kdo chce 
a má chuť poznávat své okolí a části Prahy, které 
nejsou v nabídce tripadvisoru a ani nejsou výkladní 
skříní, kterou se reprezentuje naše arcidiecéze.

Jsem hodně organizační typ a rád se pouš-
tím a vymýšlím věci, které mají v sobě náboj 
a vždy to konfrontuji také se svým nitrem, které 
je náročné, když samo potřebuje něčím nasytit. 
Není mi vlastní, když se věci dělají podle něčeho, 
co je zaběhnuté, ale mám rád výzvy, které mohou 
posunout dál. Proto jsem se postupně během 
těch tří let snažil dělat takový program, který 
bude mít přesah navenek a zkušenost ukazuje, 
že lidi skutečně přijdou a není jich málo. Podle 
zakladatelů Noci kostelů má tato noc ukázat kos-
tel jako nádherný prostor, kde se příchozí člověk 
nemusí obávat, že tam bude přímo nebo podpra-
hově evangelizován. Je to podobné, jako když se 
při Pražské muzejní noci jdete podívat do příro-
dovědné části Národního muzea, tak to nezna-
mená, že se musíte stát přírodovědcem. Je to 
příležitost obohatit ducha našeho nitra a je nás 
a na příchozích jakou odpověď nebo neodpověď 
zaujmeme k tomu, co nám nabízí Noc kostelů.

Noc kostelů tedy vnímám jako most mezi námi 
věřícími, kteří již naše kostely důvěrně známe 
a mezi dalšími lidmi, kteří nemají potřebu navště-
vovat kostel. A právě tento ročník Noci kostelů 
2019 vybízí k tomu, aby také tato nemalá část lidí 
měla důvod přijít se jen tak nezávazně podívat do 
kostela, o kterém často ani nevědí, že se nachází 
kousek od Litochlebského náměstí a možná denně 
jezdí v autobusech a autech kolem něj.

Program je tedy koncipován ve dvou celcích, 
které budou paralelně probíhat. Jedna část se 
bude odehrávat uvnitř kostela a druhá se bude 
odehrávat venku na zatravněné ploše vedle kos-
tela, kde stojí velký strom.

N O C  KO S T E L Ů  2 0 1 9  /  P R O G R A M

■  NOC KOSTELŮ u sv. Františka
18.00–22.00 / Noc duše / Galerie pod stromem. 

Autorka Petra Šuková.
19.00–20.15 / Církev a společnost s prof. Tomášem 

Halíkem 
19.00–23.55 / Máte rádi burger? Křesťané taky, tak 

přijďte si k nám jeden dát.
20.30–21.30 / Pavel HELAN, vlídný písničkář.
20.30–23.30 / KINOBUS DPP – jedinečné pojízdné 

kino. Můžete se těšit na tyto filmy: „Papež 
František, muž který drží slovo“ a „Mezi řádky“. 
Vedle kostela sv. Františka.

21.45–22.30 / Křesťanství a islám, čeho a koho se 
máme bát víc? Přednáška Dr. Lukáše E. Noska.

22.45–23.30 / Pornografi e – závislost a co její sle-
dování způsobuje v psychice mladého člověka. 
Přednáška Mgr. Petra Fuliera.

■  NOC KOSTELŮ v KCMT
16.45–22.30 / Café Terezie a knižní obchůdek.

Během návštěvy se můžete občerstvit v naší kavárně.
17.00–18.00 / Divadlo Noemova Archa. Loutkové 

divadlo Bubec – biblický příběh s detektivní záplet-
kou pro diváky 3–100 let.

17.00–21.00 / Biblický kvíz pro malé i velké
18.00–19.00 / Kostel „na hraní“ / tvoření pro děti 

a jejich doprovod.
18.00–22.30 / Tower Challenge. Výstup na věž se zvo-

ny. Pouze pro zdatné a dospělé jedince.
18.00–18.05 / Zvonění zvonů. Pozvání na NOC kostelů.
18.05–18.30 / Je Bůh i krása? Úvaha malíře Petra 

Etlera u příležitosti výstavy jeho obrazů v KCMT.
18.30–18.50 / Komentovaná prohlídka. Něco málo 

o historii a o tom co se u nás děje.
19.00–19.20 / Scénický tanec v podání umělecké 

školy Artual. Choreografi e: Veronika Sequensová.
19.30–19.50 / Komentovaná prohlídka. Něco málo 

o historii a o tom, co se u nás děje.
20.00–21.00 / Koncert SKUPINA S. R. O. Křesťanská 

folková kapela.
21.00–22.00 / Na vínko s farářem. Můžete si jen tak 

sednout a popovídat s farářem.
21.00–21.20 / Komentovaná prohlídka. Něco málo 

o historii a o tom jak žijeme a co děláme.
22.00–22.30 / Modlitby s prosbami a přímluvami. 

Přednesení proseb za všechny, kteří prosili o modlit-
bu a vhodili do „modlitební krabičky“.

22.15–00.00 / Na slovíčko s Bohem. Příležitost za-
stavit se v přítomnosti Boha.
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Program uvnitř kostela je zamýšlen jako prostor 
hledající odpovědi na současné problémy, které řeší 
a zažívá současná společnost a církev. Proto pří-
chozí lidé budou mít možnost se zamýšlet s před-
nášejícími hosty a také i ve svém nitru a podle stavu 
vlastní víry nebo nevíry si odpovědět na otázky, které 
možná ani doposud neřešili, anebo se k nim neu-
měli adekvátně postavit. Proto v tomto duchu bude 
mít přednášku od 19.00 do 20.15 prof. Tomáš 
Halík na téma „Církev a společnost“, pak bude mít 
přednášku Dr. Lukáš Nosek od 21.45 do 22.30 na 
téma „Křesťanství a islám, čeho a koho se máme bát 
víc?“ a přednáškový blok uzavře od 22.45 do 23.30 
Mgr. Petr Fulier s tématem „Pornografi e – závis-
lost, která se týká také křesťanů“ (co její sledování 
způsobuje v psychice mladého člověka). Na odleh-
čení od těchto závažných témat přijde do kostela 
také vlídný písničkář Pavel Helan se svým koncer-
tem od 20.30 do 21.30.

Druhá část programu bude probíhat venku, kde 
budeme mít venkovní kino a ve spolupráci s DPP 
přijede Kinobus DPP a budou se promítat dva silné 
a velice zajímavé fi lmy podle skutečné události, 
fi lm „František, muž, který drží slovo“ a „Freedom 
writers (Mezi řádky)“. To vše se začne promítat od 
20.30 do 23.30. Současně bude venku probíhat 
výstava obrazů a maleb autorky Petry Šukové pod 
názvem „Noc duše“, kterou sama zažila a z tohoto 
období pochází její tvorba. Všechny tyto programy 
ještě více umocní venkovní italská kavárna s pravou 
italskou kávou, italskými víny a sladkými dezerty, 
která bude otevřená od 18.00 do 23.30. Kdo by 
nechtěl tento druh potěšení pro bříško, tak ve stej-
ném čase bude otevřena i burgrárna, kde jeden 
mladý kuchař, milovník burgrů, bude připravovat 
handmade burgry. Vždycky totiž platí zásada, že 
člověk není živ jenom dobrým slovem, ale také 
dobrým jídlem a pitím a tak je konečný zážitek 
ještě více umocněn.

Doufám tedy, milí farníci, ale také především 
všichni příchozí, že vás tento program, ze kterého 
mám velkou radost, že se podařil takhle připravit, 
osloví a zavítáte v pátek 24. 5. na Noc kostelů 
2019 do kostela u sv. Františka na Praze 4 – 
Chodově. Budu moc rád, když si společně budeme 
poklidně užívat naši Noc kostelů a necháme se uná-
šet jejím kouzlem. Jenom je důležité přijít s otevře-
ným srdcem.

 P. Michal Prívara

NOC KOSTELŮ / 24. 5.

v Komunitním centru MT

V měsíci květnu se oba dva naše kostely otevřou na 
velkou část noci návštěvníkům z blízkého i dalekého 
okolí. Stane se tomu tak 24. května při akci nazvané 
Noc kostelů. Tato akce se bude v letošním roce konat 
v České republice již po desáté. Kromě kostelů u nás se 
v tuto noc otevřou i kostely na Slovensku, v Estonsku, 
ve Švýcarsku a v Rakousku, kde právě v roce 2005 
tento projekt vznikl. Do projektu je zapojena nejen 
katolická církev ale i církve evangelické, které jsou 
členy Ekumenické rady církví ČR. Noc kostelů tak může 
ukázat rozmanitost křesťanských církví a představit 
křesťanství ve všech jeho podobách. Ve většině koste-
lů, farnostech a křesťanských sborech budou pro veřej-
nost otevřena i jinak nedostupná zákoutí. Bude zde 
probíhat rozmanitý společenský a kulturní program, 
který by měl oslovit co nejširší veřejnost. 

Komunitní centrum Matky Terezy by rádo přivítalo 
nejdříve malé návštěvníky a jejich rodiče při shlédnutí 
loutkového divadla Noemova archa v podání diva-
dla Bubec, které hraje nejen na prknech, co zname-
nají svět, ale i v nemocnicích, kojeneckých ústavech 
nebo dětských domovech. Po divadle si budou moci 
děti vytvořit vlastní Noemovu archu, ozdobný dřevěný 
kříž nebo placku s připínáčkem v našem „kostele na 
hraní“. Z dalšího kulturního programu nesmíme opo-
menout inspirativní úvahu malíře Petra Ettlera u pří-
ležitosti výstavy jeho obrazů nebo jedinečné a pro 
Noc kostelů připravené představení scénického tance 
v podání umělecké školy Artual, jehož choreograf-
kou je tanečnice, pedagožka a pohybová terapeutka 
Veronika Sequencová. Návštěvníky jistě pohladí po 
duši zpěv a hudba, jež uslyší na koncertě křesťanské 
folkové skupiny S. R. O. z Frýdlantu nad Ostravicí, 
která se na hudební scéně pohybuje již třináctým 
rokem a za tu dobu vydala čtyři CD autorských písní 
inspirovaných životem s Bohem. Pro vyznavače adre-
nalinových počinů bude i letos připraven výstup na 
věž se zvony. Na své si přijdou i milovníci vína a hlu-
bokých rozhovorů, kteří zavítají na vínko s farářem. 

Přijďte si užít naše kostely jinak, než je znáte. 
Vezměte s sebou své sousedy, pozvěte známé na 
zajímavý program. Snad bude tato NOC plná leh-
kosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky.

Hana Peroutková



8 Z P R A V O D A J  F A R N O S T I  C H O D O VM E Z I  Ř Á D K Y

Setník
Petronela si po očku, ale s o to větší zvědavostí, 

prohlížela váček ležící na stole. Kolik v něm asi je? 
Pět denárů? Deset? To by bohatě stačilo na nové 
šaty i s botami. I na tu tyrkysovou šálu, co jsem 
předevčírem viděla u kupce Achima, by to stačilo. 
Za měsíc pořádá Pilát ples a já nemám co na sebe.

Jenže se bála ho otevřít. Či dokonce se ho 
jen dotknout. Petronius seděl u stolu a tvářil se 
naštvaně. Hodně naštvaně. „Ale proč je naštvaný, 
když přinesl tolik peněz? A kde je vlastně vzal? 
Výplatu mají až za týden. Či je to snad prémie za 
tu páteční popravu? Tu by dostal už v pátek a ne až 
dnes v neděli. V pátek nedostal nic. Přinesl jen čtvrt 
pláště. Takového nanicovatého a špinavého od krve. 
To musejí ty zločince před popravou tak mučit? Ne, 
že by si to nezasloužili, ale taky by mohli mít ohled 
na chudáka ženskou, která to pak musí prát. Když 
jsem se ho ptala, jestli to je jako všechno, tak řekl, že 
měl ještě spodní suknici, beze švů, od shora vcelku 
utkanou. „A kde ji teda máš?“ „No, byla ji škoda 
dělit, tak jsme o ni losovali.“ „A?“ „Nevyhrál jsem.“ 
„Od čeho jsi setník? Přece stačí poručit a suknice je 
tvoje.“ Petronele někdy manželův smysl pro římský 
pořádek a spravedlnost dost vadil.

Co když tam nejsou denáry, ale stříbrný? 
Patnáct, dvacet stříbrných, to by třeba stačilo i na 
cestu do Říma.

Možná by se mohla zeptat. Užuž otvírala ústa, ale 
pohled na Petronia ji zarazil. Ale vždyť by si zaslou-
žili pořádnou dovolenou. Od svatby v Římě nebyla. 
Alespoň na chvíli vypadnout z týhle díry.

Ve čtvrtek Petronius sliboval klidný víkend, ale 
od pátku jsem ho skoro neviděla. Po té popravě se 
tu jen otočil, že musejí hlídat ten hrob. Hrob toho 
zločince. To mi teda řekněte, proč musí hlídat hrob 
zločince! Když jsem se ho ptala, co to bylo za zlo-
čince, tak prý prorok. V židovském náboženství se 
sice moc nevyznám, ale to vím, že prorok je důle-
žitá osoba. To by se přece Židé bouřili, kdyby jim 
Římani chtěli popravit proroka. Nebo dokonce snad 
krále, jak prý bylo napsáno na ceduli na kříži. Možná 
proto museli vojáci hlídat ten hrob. Takže ty peníze 
budou nejspíš za to hlídání.

Petronela byla spokojená, že našla logické vysvět-
lení. Ale pořád neví, kolik v tom váčku je. Možná je 
tam ještě víc. Třicet stříbrných? Či dokonce nějaké 
zlaté mince? To bychom si třeba mohli pořídit lepší 
bydlení. Když manžela povýšili, myslela jsem, že jako 
setník dostane větší byt. A ono nic.

Petronela se posadila ke stolu. Snažila se tvářit 
lhostejně a ruku pomalu, nenápadně, jen tak mimo-
chodem, jako že náhodou, sunula k váčku.

Dnes vám přináším pohled na 
Ježíšovo vzkříšení tak trochu 
z druhé strany. Kdyby vás zají-
maly úryvky, které mě k tomu 
příběhu dovedly, tak si pře-
čtěte třeba Jan 19,23-24, Marek 
15,37-39 či Matouš 28,11-15.
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Milí farníci, koncem března jsme uzavřeli účetnic-
tví farnosti za rok 2018, paní účetní odeslala účet-
ní výkazy a další dokumenty fi nančnímu úřadu i na 
Arcibiskupství. Po projednání výsledků na schůzce 
ekonomické rady farnosti vás v příštím čísle Fcho-
dovin ekonomická rada seznámí s hospodařením 
farnosti v minulém roce. 

Tento měsíc nezapomeňte pečlivě pročíst program 
dění ve farnosti, bude z čeho vybírat a máme naději, 
že osloví každého z vás. Program letošní Noci koste-
lů bude velmi rozmanitý a inspirativní, velký dík pa-
tří manželům Peroutkovým za organizaci Noci kos-
telů v KCMT a P. Michalovi Prívarovi za totéž v kos-
tele sv. Františka. Pomozte nám rozšířit informaci 
o programu Noci kostelů, pozvěte své známé, sou-
sedy nebo přátele, kteří naše kostely zatím jen mí-
její, a nejlépe přijďte zároveň i s nimi. 

Všechny maminky, ale i ostatní farní či nefarní 
dámy a jejich kamarádky, zveme na program „Zadá-
no pro dámy“ u příležitosti Dne matek. Letos bude 
v jiném formátu, než ho znáte z předešlých let, kdy 
jsme ho organizovali ve spolupráci s MC Domeček. 
Spektrum programů pořádaných mateřským cent-
rem bylo v letošním školním roce mírně upraveno 
a oslavu Dne matek nebo Adventní jarmark již ne-

zahrnuje. Jako farnost vidíme v těchto akcích smy-
sl a chceme je nadále nabízet, nyní již samostatně. 
Oslava Dne matek bude určena právě maminkám, 
za vaši lásku a obětavou každodenní práci v rodi-
nách si zasloužíte chvíli oddechu, která bude jen pro 
vás a bude vám radostí a povzbuzením. Požádejte 
o hlídání vašich dítek tatínky či babičky a přijměte 
pozvání na koncert úžasné písničkářky Evy Heny-
chové, na společné tvoření, ochutnávku biokakaa, 
stánky s kosmetikou a na dobrou kávičku se slad-
kými dobrotami z Cafe Terezie. 

Za návštěvu bude určitě stát Zastavení u Matky 
Terezy s marketingovým expertem Martinem Jaro-
šem o jeho osobních i pracovních zkušenostech s ži-
votem v muslimské zemi. Naše farní muže možná 
potěší požehnání pro motorkáře v kostele sv. Fran-
tiška. Zavítá k nám také Československý komorní 
orchestr Praha s koncertem ke Dni dětí a v nepo-
slední řadě se v KCMT bude také tančit. Na stěnách 
pak budete moci obdivovat obrazy Petra Ettlera či 
fotografi e Ronnieho Mosleye. 

Přeji vám požehnaný velikonoční čas, naplněný 
radostí a nadějí a těšíme se na setkání s vámi mini-
málně na Posvícení, kdy budeme slavit všichni spo-
lečně jednu mši sv. v KCMT, společně se občerství-
me (uvítáme vaše slané, sladké, zeleninové či ovoc-
né příspěvky k agapé) a děti snad potěšíme divadel-
ním představením o obrech. 

Karina Juráková
ředitelka KCMT

ZPRÁVY
z KCMT

„Co si o sobě ti Židi myslí?“ z ničeho nic zahřímal 
Petronius, že se Petronela lekla a ruku rychle stáhla. 
„Zvláště ta jejich velerada. Prý, tady máte peníze, 
a když se vás bude někdo ptát, kam zmizel, řekněte, 
že v noci přišli jeho učedníci a vzali ho, když jste spali. 
Chápeš? Já a moji vojáci jsme prý na stráži spali! A že 
prý, když se to Pilát doslechne, tak to s ním nějak zaří-
díme.“ Petronius se zlostně díval na váček na stole. 
„Ale my jsme římský vojáci, nás někdo neuplatí pár 
stříbrnýma!“ To jsem jim řekl. „Ale oni beze slova 
vytáhli další peníze a to už jsem svý vojáky neudržel.“

„Vy jste na stráži spali?“
„Jak tě něco takovýho může vůbec napadnout?“
„Tak jak vám ho teda ukradli, oni vás přemohli?“
„Ale vůbec ho neukradli, on…“ Petronius se zara-

zil. Jak to vlastně bylo? Ty vzpomínky byly takové 
zvláštní, mlhavé.

„Tak on vám utekl? Když byl mrtvej?“
„Nevím… Bylo skoro ráno. Na obloze ani mrá-

ček, hvězdy už začínaly blednout. A znenadání blesk 
z nebe. Kámen se sám odvalil a kolem bylo spousta 
světla, a pořád víc, až jsme vůbec nic neviděli. Pak 
už nevím.“

Zdá se, že se Petronius uklidnil. Díval se na váček 
na stole a dokonce se i trochu usmíval. Najednou 
se zvedl, vzal váček a vyšel ze dveří.

Snažil jsem se vypátrat, kolik peněz v sáčku bylo 
a co s nimi setník nakonec udělal, leč marně. Zjistil 
jsem jen to, že Petronela byla na plese opět v těch 
loňských šatech bez šály, na dovolené byli manželé 
u Mrtvého moře a pořád ještě bydlí v tom malém 
dvoupokojovém bytě. Honza Zi
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VELIKONOCE

  2019

Zelený čtvrtek

velký pátekkvětná neděle
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Foto: Ani Procházková

boží hod velikonoční

Pondělí velikonoční

bílá sobota
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Pol iCany

■ Moc děkuji za možnost zúčastnit se této akci vů-
bec. On volá a záleží na nás jestli přijmeme Jeho 
pozvání nebo ne. Moc mě zaujala dynamika v lese 
a „prošlapaná cesta“, nechat se vést i když je to 
obtížné, bezvýhradně důvěřovat. Celé setkání pod 
záštitou otce Michaela a Zachariášovým příběhem, 
klidného a krásného prostředí kláštera. A samo-
zřejmě společenství dalších spolusester – maminek 
z farnosti, společné sdílení a chválení. Lenka

■ Díky za požehnaný víkend v Poličanech. Pořád 
si řeším hodně svých věcí, pomáhá mi v tom ob-
raz – vyjádření – TADY a TEĎ, vyjádření přes ma-

lování obrazu – odkud jdu, kam jdu, kde jsem 
teď… Zakouším, že cesty Boží jsou nevyzpytatel-
né, Bůh dokáže vyřešit všechny lidsky neřešitelné 
problémy. Díky. 

Ještě se mi moc líbil obraz dítěte, které dovolí, 
aby ho rodič obejmul. Taky Bůh nás ve svém obje-
tí narovnává, vrací nám naši hodnotu, důstojnost, 
dává nám vše.  Anna

■ Za mě naprosto TOP víkend s bohatým duchov-
ním občerstvením, ve společnosti prima holek. Krás-
ná krajina kolem byla už jen třešnička na dortu.

S vděčností, Tereza Š.
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■ Ďakujem za pozvanie ku spätnej väzbe. Mne 
ostáva sila spoločenstva, zdieľania osobnej skú-
senosti a nádej. Služba Otca Michaela v prednáš-
kách – Zachariášov príbeh, chválách, spovedaní, 
rozhovoroch, slávení svätej omše. Mne sa videlo, 
že sme boli od rodín viac než necelé dva dni. Že 
som dostala o mnoho viac, než by som si pomys-
lela. Pán je veľmi dobrý. Ďakujem Miša 

■ Na víkendu pro ženy v Poličanech jsem chtěla hlav-
ně děkovat za to, jak můj život zcela změnila pře-
dešlá duchovní cvičení, a také předhodit Hospodinu 
svoje aktuální zmatky, abych si srovnala kurs. Uží-
vala jsem si společenství, chvály i tiché chvíle u sva-
tostánku a díky hře s hledáním svého stromu v lese 
pochopila, jak je v Božích očích vlastně jedno, že 
bylo v mém životě tolik oklik a zbytečných cest mimo 
tu, co jsem měla najít. I tohle uměl skvěle zužitko-
vat. On to má prostě pevně v rukou. Tak co, ty báz-
livé dítě ve mně, pečlivě skryté oděvem těla dospě-
lé ženy, čeho se chceš jako ještě bát?

Lucka

S P I R I T UA L I TA
SV. ALŽBĚTY OD TROJICE

Myšlenky z Novény se sv. Alžbětou
od Trojice / M. J. Burgerová /

Karmelitánské nakladatelství 2016.

Sv. Alžběta tvrdí, že to, co nás očišťuje, není 
naše přílišné a sebestředné pitvání se v našich 
slabostech a ubohostech, naše výkony v sebe-
zapření a naše asketické skutky, nýbrž pohled 
na Ježíše a setrvávání s ním.

• „Nikdy se nenechte odradit myšlenkou na svou 
ubohost. Velký svatý Pavel říká: „Kde se roz-
množil hřích, tam se ještě mnohem více rozhoj-
nila milost“ (Řím 5,20). V každé minutě chce, 
abyste vycházela ze sebe a zanechávala všech 
starostí, abyste se uchylovala do té samoty, kte-
rou si v hloubi Vašeho srdce vyvolil. On je stále 
tam, i když to necítíte; čeká na Vás a chce s Vámi 
uskutečnit „podivuhodnou výměnu“, jak zpí-
váme v krásné liturgii, důvěrnost Snoubence 
a snoubenky. Vaše slabosti, Vaše chyby, všechno 
to, co Vás skličuje, ze všeho toho Vás chce tímto 
nepřetržitým kontaktem On vysvobodit. Neřekl 
snad: „Nepřišel jsem, abych soudil, aby abych 
svět spasil“ (Jan 12,47)?“

• „Rozdělím se s Vámi o své tajemství: myslete 
na tohoto Boha, který ve Vás přebývá a jehož 
jste chrámem. Takto se vyjadřuje svatý Pavel 
a my tomu můžeme věřit. Pomaličku si duše 
zvykne žít v jeho sladké společnosti. Chápe, že 
v sobě nese malé nebe, kde Bůh lásky umístil 
svůj příbytek.“

Svatá Alžběta od Trojice
(1880–1906), vlastním jmé-
nem Elisabeth Catez,  kterou 
papež František 16. října 
2016 v Římě svatořečil, 
dostala od Pána pro církev 
velké prorocké poslání.
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CO BYLO ......... A CO BUDE?

Družina Kostičky, na třetím
místě Svojsíkova závodu

■ V sobotu 13. 4. 2019 se naše skautská druži-
na Kostičky zúčastnila okresního kola Svojsíkova 
závodu. Holky se umístily na krásném třetím místě. 
Krom podaných výkonů a přes to, že byla ten den 
velká zima, jsme si závod moc užily.

Výprava družiny Dryád
■ Na konci března jsme byly s Dryádami na víken-
dové výpravě v Červeném Kostelci. Ten víkend 
bylo zrovna krásně, svítilo sluníčko, nádherně vše 
kvetlo. Během výpravy jsme si udělaly výlet z České 
Skalice Babiččiným údolím, poznaly jsme místa 
z Babičky, viděly několik zajímavých zřícenin hradů, 
poseděly u Viktorčina splavu. Cestou jsme si četly, 
povídaly a občas i hrály hry. Večer jsme pak malo-
valy na plátěné tašky. V neděli jsme si udělaly oběd 
na zahradě u klubovny, kde jsme bydlely. Bylo to 
moc fajn.

Pašije v KCMT v podání 
dětí a mládeže z farnosti
• Pohled z hlediště

Na Květnou neděli jsme již třetím rokem mohli 
vidět představeni Pašiji ztvárněné dramatickým 
kroužkem, který vedou Magda Schreierova a Eliška 
Brhlová. Děti to zvládly skvěle. Ty starší hrály a při 
tom pomáhaly korigovat ty nejmenší. Brzy nás pře-
nesly rovnou do Svaté země, do velikonočního pří-
běhu. Za zmínku stojí starší kluci v rolích Piláta, 
Kaifáše a římských vojáků. A představitel Ježíše byl 
neskutečně přesvědčivý. Představení, které vy  užilo 
moderního hudebního doprovodu od Petra Jiříčka, 
bylo velmi úspěšně a řadu z nás hluboce zasáhlo.
 Zuzka Šulcová

• Z pohledu tvůrců
Letos to byl už třetí rok, co se v Komunitním cen-

tru Matky Terezy hrály Pašije podle Jana na hudbu 
Petra Jiříčka. Divadelní představení, které ztvár-
nily děti z dramatického kroužku, se odehrálo na 
Květnou neděli.

z kroniky snìhové vloèky
ZÁPISKY SKAUTSKÉHO DÍVČÍHO ODDÍLU
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 Malí herci z dramaťáčku jsou děti 1. stupně 
základních škol na Jižním Městě (výjimkou letos 
byla malá Terezka, které je teprv 5 let). Důstojná 
role Ježíše byla opět svěřena Petru Zlatuškovi, 
který se jí stejně jako předešlé roky odvážně cho-
pil Kaifáše, Annanáše a Barabáše hrál stejný herec 
Pavel Jirkovský. Naopak roli Piláta ztvárnil zcela nový 
člen Josef Polášek. 

Novinkou letošních Pašijí byl jejich úvod. Namísto 
toho, aby se diváci dívali na vznik světa podle teorie 
velkého třesku, mohli sledovat stvoření světa podle 
toho, jak je to zaznamenáno v Bibli. Zřejmě nebylo 
jednoduché utvořit takovouto inscenaci bez pomoci 
našeho Stvořitele, ale myslím, že se to povedlo.

Eliška, ved.dramatického kroužku

Dětský stanový tábor
20. 7. – 3. 8. 2019

Opět je pro děti připraven tradiční stanový tábor. 
Proběhne v termínu 20.7. až 3.8.2019 tak jako 
minulý rok na tábořišti u Manětína.

Vodácký tábor
10.– 17. 8. 2019

Stále je možné se přihlašovat na vodácký tábor, 
který proběhne v termínu 10. 8. až 17. 8. 2019.

Tábor je určený vodákům nováčkům i pokroči-
lým ve věku od 11 let, plavcům. Součástí tábora je 
sjezd řeky pod odborným dohedem, vodácký výcvik, 
i táborové hry a večery s kytarou. V neděli se půjde 
na mši, program tábora bude křesťansky laděný.

•    7. 5. –  Plavání v Podolí s Mývalem
(instruktor plavání a aktivní člen VZS)

•  14. 5. – Plavání v Podolí s Mývalem
•  21. 5. –  Exkurze v geoparku s Mgr. Vladimírem

Kusbachem, expertem na deformační
procesy v zemské kůře

• 28. 5. – Plavání v Podolí s Mývalem

Kontakty na vedoucí aktivit

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

■  VOSA • všestranný oddíl pro kluky
Míra Majer (hlavní vedoucí)
vosa.kcmt@gmail.com, tel. 775 005 096
Jarda Olšanský, tel. 603 256 411

■  Dětský stanový tábor
Jakub Jarolímek (hlavní vedoucí)
tel. 736 452 995, www.ksktabor.cz

■  Vodácký tábor
Vašek Olšanský (hlavní vedoucí)
tel. 775 521 404, voda@kskpraha.org

■  Dětský dramatický kroužek
Eliška Brhlová, eliska.brhlova@seznam.cz

Program je přístupný i pro nové zájemce. 
Sraz vždy v úterý v 17.00 u věže KCMT.

vOSa  VŠESTRANNÝ ODDÍL
PRO KLUKY OD 7 LET

co bude?
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V květnu uplyne osmnáct let od okamžiku, kdy 
jsem se chopila vedení Farní charity Praha 4 

– Chodov. Již mnohokrát jsem popisovala, jakým 
způsobem je naše organizace fi nancována. Přesto 
se mne zase znovu lidé ptají, jak je možné, že pro-
sperující fi rma pravidelně nemá dostatek fi nanč-
ních prostředků na provoz? Proto znovu připome-
nu, jak to s těmi penězi u nás vlastně je.

Farní charita Praha 4 – Chodov provozuje dva 
typy služeb – zdravotní a sociální. Každá služba je 
poskytována podle jiné legislativy a jiným způso-
bem je také fi nancována.

Poskytování sociálních služeb defi nuje zákon 
108/2006 Sb. ve znění novelizací a příslušné pro-
váděcí vyhlášky. Naše Charita poskytuje služby te-
rénní – pečovatelskou službu a osobní asistenci. Za 
jednu hodinu sociální služby organizace zaplatí prů-
měrně 483 Kč. Zákon stanoví, že pro oba druhy pro-
vozovaných terénních služeb, je příspěvek ze stra-
ny klienta povinný. Klient za drtivou většinu výkonů 
zaplatí 130 Kč/hodinu. Jedná se o poplatek za čis-
tý čas, který pracovníci stráví u klienta. Zaměstnan-
ci ovšem musí ke klientům dojet, takže zhruba třeti-
nu pracovní doby tráví na cestě mezi klienty. K tomu 
je třeba připočíst ještě čas na psaní dokumentace, 
pracovní porady a placené překážky v práci – dovo-
lené, neschopnosti, ošetřování člena rodiny, návště-
vy lékaře. Za tuto dobu pracovníci samozřejmě po-
bírají řádnou mzdu nebo její náhradu, ovšem klien-
ti ji pochopitelně neplatí. Z výše uvedeného je zjev-
né, že poplatky ze strany klientů pokryjí zhruba jed-
nu pětinu potřebných nákladů na provoz služby. Tím 
jsou ovšem příjmy z provozu sociální služby vyčer-
pané. Potřebný zbytek fi nančních prostředků musí 
organizace získat z jiných zdrojů. Největší část roz-
počtu pokrývají dotace ze státního rozpočtu a roz-
počtu Magistrátu hlavního města Praha a městských 
částí, kde jsou služby poskytovány. Všechny dotace 
jsou ovšem limitovány (podrobnostmi Vás nebudu 
zatěžovat) a hlavně je potřeba je vyčerpat v kalen-
dářním roce, kdy byly přiděleny. V polovině letošní-
ho dubna  jsme byli v situaci, kdy jsme ještě nedo-
stali z dotací ani korunu. Peníze z dotací ovšem mu-

síme vyčerpat do konce kalendářního roku – není 
možné je převést do roku následujícího. Rezerva, 
kterou si můžeme ponechat, aniž bychom ji zdanili, 
je opět legislativně omezena a nepostačí na dosta-
tečné pokrytí nákladů na provoz v prvních měsících 
roku, než přijdou nové dotace. 

Zdravotní služby jsou hrazeny ze zdravotního 
pojištění. Praktický lékař ordinuje zdravotní výko-
ny, které sestřičky potom u klientů odvedou. Každý 
výkon je ohodnocen určitým počtem bodů. Cena 
bodu, kterou pojišťovny zaplatí, se domlouvá na 
dohodovacím řízení každý rok. Hodnota bodu pro 
domácí péči nebyla navýšena déle než deset let. 
Mzdy zdravotnických pracovníků se ovšem za tu 
dobu zvýšily několikrát. Sestry domácí péče mají vý-
razně nižší mzdy než jejich kolegyně v jiných obo-
rech. Přitom odvádějí stejně kvalitní a odbornou 
péči. Sestra domácí péče má obrovskou zodpo-
vědnost. Lékař nepřiběhne na zavolání do několi-
ka minut. Za všech okolností si musí umět poradit 
a samostatně se rozhodnout.

Zdravotní pojišťovny navíc fi nancování péče regu-
lují. Lékař výkony předepíše. Zařízení domácí péče 
musí ordinovanou péči klientům poskytnout; to mu 
nařizuje zákon i smlouva s pojišťovnou. Možnos-
tí, jak službu odmítnout, máme velmi málo. Pojiš-
ťovna ovšem každému poskytovateli stanoví část-
ku (tzv. limit), kterou nesmí fakturace v kalendář-
ním měsíci přesáhnout. Pokud je fakturace vyšší, 
zaplatí poskytovateli pojišťovna pouze limit, niko-
li skutečně odvedenou péči. Po uplynutí kalendář-
ního roku se celá fakturace přepočítá. Někdy nám 
něco doplatí, někdy po nás naopak pojišťovna chce 
peníze vrátit. Jde vlastně o paradox. Nemůžeme si 
péči naordinovat, její poskytnutí nesmíme odmít-
nout, a přitom pojišťovna neuhradí péči v plné výši.

Výsledek je jednoduchý. Sestry z domácí péče od-
cházejí. Poskytovatelé, kteří poctivě odvádějí kva-
litní služby, mají fi nanční potíže. Budoucnost do-
mácí péče je tak ohrožena.

Výsledný součet výše zmíněných omezení je jed-
noduchý. Finanční rezervy nestačí pokrýt náklady 
organizace pro první měsíce roku. Pomoci nám 
mohou fi nanční dary fyzických i právnických osob. 
Přestože naši dárci jsou velmi obětaví, bývají první 
měsíce roku napínavé.

Přeji nám v Charitě, aby dotace konečně dorazily 
a vám, aby květen byl teplý a slunečný.

 Eva Černá

zprávičky
 z Farní charity
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Milí farníci, je tu měsíc, který je plný květů. A i plný 
radosti a různých příležitostí k setkání. 

Druhá neděle v květnu bude patřit ženám – 
maminkám. Připravujeme pro vás odpoledne, 
kde se můžete trochu nadechnout a udělat si čas 
na sebe a pro sebe. Pište si proto do kalendářů 
12. května odpoledne. Můžete se těšit na samé 
radosti (dobrou kávu, líčení, vyrábění šperků 
z netradičních materiálů, koncert písničkářky Evy 
Henychové). Tatínky menších dětí prosíme, vezměte 
robátka a darujte maminkám chvilku pro sebe. 

Na přijetí eucharistie v naší farnosti se připravuje 
okolo dvaceti dětí. Pokud budete chtít být u toho 
–  v neděli 19. května na mši svaté v 11.00 v KCMT.  

O týden později v neděli 26. května bude mše 

svatá v KCMT pouze v 10.00. Komunitní centrum 
bude mít dvanácté  narozeniny. Po mši bychom 
vás rádi poprosili o příspěvky na společné agapé, 
ve 13.00 je připravená pohádka pro děti „Obří 
tajemství“.  

Před takovou slávou bude potřeba vygruntovat. 
Proto jste zváni ke společnému dobrodnu v sobotu 
18. května. Doufáme, že počasí bude příznivější 
a dovolí nám pracovat i venku. Sejdeme se jak je 
zvykem v 8.30 v KCMT i u Františka.  Během tohoto 
dopoledne bude v kapli Matky Terezy i první svátost 
smíření a poslední ladění. 

Poslední pátek v květnu bude ve znamení NOCI 
KOSTELŮ. V obou našich kostelích se můžete těšit 
na bohatý program a zajímavé hosty. Určitě můžete 
k nám pozvat sousedy a přátele. Kdy jindy se to 
hodí, než o krásné májové NOCI. 

Pevně věřím, že letos bude květen plný veli-
konoční radosti a vyhlížení letnic.

Vlasta Hamalová
koordinátor

D O B R O V O L N Í C I  /  K N I H Y

dobrovolníci,
dobrovolnice,

 dobrovolníèata

K N I Ž N Í  O B C H Ů D E K

■  Radek Tichý: Tvůj křest a biřmování
s promluvami papeže Františka
KNA, Kč 129,-

Základem knížky je devět promluv papeže Františka 
věnovaných křtu a biřmování. Kněz Radek k nim při-
pojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, 
otázky k zamyšlení a osobní modlitbu. 
Knížka poslouží všem, kdo byli pokřtěni jako malé 
děti, těm, kdo se po křtu v dospělosti chtějí ohléd-
nout za důležitou událostí svého života, i čerstvě biř-
movaným, aby se milost, kterou přijali, nevytratila ve 
víru každodenního života. Užitečná je i pro všechny, 
kdo se před Velikonocemi připravují na obnovu 
křestních závazků. Kapitolky lze číst  souk romě i při 
setkávání malého společenství. 

■  Danielle Schererová: Nikdo ti neuvěří
(příběh ženy zneužívané knězem)
KNA, Kč 259,-

Kniha je důkladnou psychologickou sondou do 
prožívání jedné belgické dívky (dnes už babičky), 
která se stala obětí letitého sexuálního zneužívání 
ze strany místního faráře. Vydat svědectví se roz-
hodla až po desetiletích skrytého trápení. Nechce 

skandalizovat církev ani její služebníky, ale poskyt-
nout vhled do bolestného a komplikovaného proží-
vání podobně trpících lidí, aby se jim dostalo pocho-
pení a adekvátní pomoci. Takové trauma má totiž 
za následek nejen vážné psychosomatické potíže, 
ale i ztrátu důvěry v Boha a v lidi církve. Oběť zne-
užití naráží často po léta na zeď odmítnutí, nedů-
věry, pokryteckého mlčení, ale i obviňování a cíle-
ného umlčování.
O tom svědčí i závěr knihy – shrnující studie belgic-
kého kněze, pověřeného tamní biskupskou konfe-
rencí, aby vedl komisi zkoumající případy sexuál-
ního zneužívání.

■  YOUCAT pro děti
Katolický katechismus pro děti a dospělé.
KNA, Kč 499,- 

„Neúnavně se ptejte a mluvte spolu o své víře! 
Nemlčte, až na vás děti začnou dotírat svými otáz-
kami, ale buďte silní a předávejte víru, stejně jako 
jste ji přijali vy od svých rodičů. Staňte se živým pou-
tem, které z pokolení na pokolení umožňuje, aby 
bylo evangelium stále přítomné v našich rodinách, 
společenství i v církvi.“ Papež František
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MC DOMEČEK  / YMCA PRAHA

DOPOLEDNÍ PROGRAM 
Do dopolední herny je vstup bez přihlášení – 
vstupné pro rodinu Kč 50/dopoledne, v pátek je 
pro doprovázející babičky a dědečky jen Kč 30/
dopoledne.
• Po / 8.00–12.00 – Školička Sluníčko • Út 
/ 9.00–12.00 – Otevřená herna • St / 9.00–12.00 
– Otevřená herna, od 10.00 Hrátky s batolátky 
(do 18 měs.) – bez přihlášení. • Čt / 9.00–12.00 – 
Otevřená herna, od 10.00 Pohybové hry pro rodiče 
s dětmi (děti od 18 měs.) – bez přihlášení. • Pá / 
9.00–12.00 – Otevřená herna, od 10.00 Čas na 
pohádku, od 10.30 Šikulové – Tvořivá dílnička.
 
ODPOLEDNÍ PROGRAM / pro děti

• Po / 16.00–18.00 – Malý muzikant, Po a Čt  
– ANGLIČTINA, Po / 16.45–17.30 4–7 let, Čt / 
4–7 let a 7–9 let, 17.05–17.55, St – MOTESSORI 
PRACOVNY pro děti od 1,5 roku do 3 let, St – 
ELKONIN (obsazeno – nelze nastoupit v průběhu 
roku), Pá – KŘESŤANSKÝ KROUŽEK 16.00–18.00 
Aktuálně nabízíme volná místa na pondělní ang-
ličtině pro děti 4–7 let a ve školičce Sluníčko. Je 
možné přihlásit děti na další školní rok – pod-
mínka pro přijetí je v době nástupu do školičky 
dosáhnout věku 2 let.

ODPOLEDNÍ PROGRAM / pro dospělé

• Po / 18.15–19.15 – ANGLIČTINA pro středně 
pokročilé, Út / 18.00–19.00 – ANGLIČTINA pro 
pokročilé, Čt / 14.30–15.30 – FRANCOUZŠTINA 
DOPROVODNÉ AKCE – sledujte náš a web 
a facebook.
• St / 29. 5. / 18.00–20.00 – Archetypy ženy – 
základní ženské archetypy a jak mohou pomoci 
v moderním životě.
• So / 11. 5. / 9.00–14.00 – BAZAR věcí a oble-
čení – nultý ročník pro nás nové formy bazaru. 
Přijďte nakouknout nebo prodávat. Omezený 
počet prodejních míst. Akce probíhá přímo 
v herně MC.

U Modré školy 1, Praha 11 – v budově KCMT
Aktuální informace: www.mc-domecek.cz
nebo www.facebook.com/MCDomecek
tel.: 773 993 985
Přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.cz.

Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

MEDITAČNÍ
MYŠLENKY
MOUDRÝCH

■ Dokument o ekumenismu… V pozdějších stole-
tích se však zrodily větší rozpory a nemalé společ-
nosti se odloučily od plného společenství katolické 
církve, často ne bez viny lidí z obou stran. Ti však, 
kdo se nyní rodí v takových odloučených spole-
čenstvích a dosahují v nich víry v Krista, nemohou 
být viněni z hříchu odloučení. Katolická církev je 
zahrnuje bratrskou úctou a láskou.

(II. Vatikán – o ekumenismu, 3)

■ Islámský růženec (arabsky „subha”) má 99 kuli-
ček, které označují 99 Božích jmen. Růženec slou-
ží k vzývání těchto jmen a k odříkávání chvalozpě-
vů. Ukázky jsou třidruhové: 1. Jména podstatná, 
2. Jména přídavná, 3. Zpodstatnělá přídavná jmé-
na: Vládce, Dárce ustavičný, Milostivý, Živiteli, Chvá-
lyhodný, Dárce života, Všemohoucí, První (Alfa), Po-
slední (Omega), Nejvýš milosrdný, Světlo, Zákono-
dárce, Věčný, Trpělivý… (CM Kalendář 78) 

■ Jestliže věříme, že Starý a Nový zákon jsou Zje-
vením Božím, je třeba zastávat názor, že mezi nimi 
nemůže být rozporu, že druhý je naplněním a vy-
vrcholením prvního, že druhý je zárodečně v tom 
prvním obsažen. Když se z tohoto zorného úhlu 
podíváme na Ježíše, pak poznáme, že je hlavně 
reformátorem, který „nepřišel Zákon zrušit, nýbrž 
naplnit.” (Miecz. Maliňski)

■ Za ty, co se nedovedou smát. Učiň nás všechny, 
i ty, jejichž obličej je jako z kamene, i ty, kteří hážou 
kameny po jiných, učiň nás všechny, Pane, živými 
kameny, které jsou vbudovány do Tvé církve, do 
církve, která se umí smát a usmívat, snít jako Jákob 
a žasnout jako ženy u hrobu. (Joachim Schöne)

■ Při udělování svátosti nemocných jedné staré 
paní si český misionář Jan Nepomuk Neumann 
hned nemohl vzpomenout, jak se řekne anglicky 
bolest, a tak si vypomáhá latiským slovem „do-
lor”. Táže se tedy nemocné: „Have you much do-
lors?” Chtěl se zeptat, jestli má mnoho bolestí, ale 
nemocná, která rozuměla: Máte hodně dolarů?, 
s překvapením na něho pohlédla a zpod polstáře 
vytáhla dolar a podala mu jej. (Josef Kubalík)
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Otevírací doba:

 Út 15.30 – 20.00 
 St 15.30 – 20.00 
 Ne 9.00 – 13.00
a v době programů
v KCMT

Těšíme se na Vás.

■  13. 5. 2019 od 19.15 hod v KCMT – setkání 
společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na 
květen: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, 
tak i já posílám vás.“ (Jan 20,21) Společenství 
je otevřené i novým zájemcům. Jana a Viktor 
Friedovi – tel. 731 625 949.

■  Modlitební setkání maminek (nejen) na 
mateřské dovolené se koná ve středu dopo-
ledne od 9.30 do 11.30 v suterénu fary u kostela 
sv. Františka z Assisi. V květnu se sejdeme 15., 
22. a 29. 5. Lýdia Murínová tel.: 730 825 301.

■  Setkání Život z víry s jáhnem Pavlem Urbanem 
se konají každou středu večer ve farním sále od 
19 hod. Setkání je otevřeno pro všechny zájemce.

■  Páteční dopolední setkávání – v 9 hod. se koná 
v kapli KCMT bohoslužba slova s jáhnem Pavlem 
Urbanem, po ní následuje společné posezení ve 
foyer. Srdečně zveme i další zájemce, zejména vás, 
kdo jste doma sami, přijďte mezi nás. J+V Friedovi.

■  4. 5. / 13.30 – Motorkářské požehnání (kos-
tel sv. Františka).

■  6. 5. / 19.00 – ZMT: Martin Jaroš – Sedm let 
v Kataru. Můžeme být s muslimy opravdu přá-
teli? A jaké to je mít mladé místní prince a prin-
cezny za podřízené v práci?

■  12. 5. / 15.00–18.00 – ZADÁNO PRO DÁMY 
(pro MÁMY) – odpoledne pro ženy v Den matek. 
Koncert písničkářky Evy Henychové, líčení, kadeř-
nice, úprava nehtů, tvoření z netradičních mate-
riá lů a jiné malé ženské radosti. 

■  13. 5. / 16.00 – Sdružení křesťanských seni-
orů, Doc. JUDr. Pavel Svoboda a Hayato Okamura 
– EU a volby.

■  14. 5. / 18.00–21.00 – Podvečerní tančírna 
s kapelou Hvězdný prach.

■  18. 5. / 8.30–13.00 – Dobroden – dobrovolnický 
den v obou našich kostelích.

■ 19. 5. / 11.00 – První svaté přijímání 
■  19. 5. / 15.00 – Pouť u kapličky sv. Jana Nepo-

muckého na Hájích, ulice Starobylá.
■  24. 5. / 18.00–24.00 – NOC KOSTELŮ u sv. Fran-

tiška – (mše sv., kavárna pod nebesy, galerie 
a divadlo Noc duše, KINOBUS Noci kostelů, občer-
stvení, přednášky: prof. Tomáš Halík „Církev a spo-

lečnost“, Dr. L. Nosek „Křesťanství a islám, čeho 
se bát více?“, Mgr. P. Fulier „Pornografi e- závis-
lost, která se týká i křesťanů“).

•  17.00–24.00 – NOC KOSTELŮ v KCMT – 
(Noemova archa – divadlo pro děti, kostel na 
hraní, „Je Bůh i krása?“ s výtvarníkem Petrem 
Ettlerem, scénický tanec umělecké školy Artual, 
koncert „SKUPINA s. r.o.“, Na vínko s farářem, 
otevřená kavárna a knižní obchůdek).

■  29. 5. / 19.30 – Zachytit milost – fotografi e 
a jejich příběhy. Vernisáž výstavy amerického foto-
grafa Ronnieho Mosleye. 

■  30. 5. / 19.30 – Československý komorní 
orchestr Praha – Koncert u příležitosti Dne dětí
vstupné 150 Kč, prodej vstupenek na info@
cskopraha.cz nebo tel. 777 334 237, p. Mráčková

■  Výstavy: do 24. 5. – obrazy Petra Ettlera, od 26. 5. 
fotografi e Ronnieho Mosleye. 

■  Cvičení (nejen) pro seniory – pondělí 9.15–10.15 
a 10.30–11.30. 

■  Kurzy SEN – keramika pro seniory, pondělí 
10.30–12.30. Přihlášení na tel.  603 281 864 
nebo na e-mailu: janadomsova@gmail.com.

PROGRAM /  AKCE VE  FARNOSTI

Ž IVOT FARNOSTI  •  SETKÁNÍ

•  10.00 / mše svatá (pouze jedna v KCMT)
    Následuje společné agapé

(uvítáme pomoc a příspěvky z vašich kuchyní) 

•  13.00 / pohádka „Obří tajemství“
divadla DAMDAM

Jihomìstské
  posvícení 26. 5. 2019

12. narozeniny KCMT



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, 149 00  Praha 4
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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• redakce: Katka Friedová, Anežka Králová • typografie: Josef Karhan • foto: Ani Procházková a spol.
• za obsah odpovídá: P. Michael Špilar • http://www.kcmt.cz/fchodoviny • tisk: TLAMA design

Příští uzávěrka bude 15. května 2019.      Náklady na 1 výtisk 14 Kč. fchodoviny@gmail.com

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

Ú M Y S LY  A P O Š T O LÁT U  M O D L I T BY  /  K V Ě T E N

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

 Jaroslav Olšanský (předseda KSK Praha) 603 256 411 jarda.olsansky@kskpraha.org

 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: Církev v Africe – kvas jednoty
– za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem
jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.

•  Národní úmysl: – Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra
laskavosti a vzájemného přijetí.
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