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Jo, jo, zase Valentýn,
to nebude k vydržení...
Chtěl bych dnes napsat především manželům, ale
ne jenom jim, a k něčemu je pozvat. Přijde vám podivné to, co
se z toho čtrnáctého února dělá? A jak k tomu chudák Valentýn
přijde, taková spousta pubertálních a bulvárních pseudoromantických nesmyslů! A jak přijde ke snaze obchodu na Valentýnovi
vydělat? Mně ano. Jaké to má ale kořeny?

VÁNOCE
u Matky Terezy

VÁNOCE
s P. Radkem

6. ledna 2014
Slavnost zjevení Páně
u sv. Františka

Legend o sv. Valentýnovi v různých variantách
existuje více, ale dá se říci že:
Valentýn žil někdy v době císaře Claudia II.
(268–273 po Kr.). A v době jeho panování (nejspíš
r. 269) byl popraven. Proč? Řím byl za vlády Claudia
v ohrožení. Císař zakázal mladým mužům zasnoubení a svatby v celém Římě, aby je to neodvádělo
od služby ve vojsku. Křesťanský biskup Valentýn
však císařské nařízení nerespektoval a tajně oddával
ty, kteří našli svou životní lásku. Byl proto 14. února
popraven. Před smrtí údajně napsal milostný dopis
jisté ženě, do které se prý ve vězení zamiloval.
Později byl prohlášen za svatého.
Tak tohle zní dost stroze a možná, že právě proto
se v tom dá něco cenného najít. Je to tak lidské.
Nechme se touhle lidskostí oslovit. Fantastické postavení pravé lidské lásky na správné místo – tak bych
to nazval. Stejně jako císař bránil pravé lásce v manželství, která patří mezi muže a ženu jako k velbloudovi hrby, tak mi přijde i to, co dělá bulvár a obchod
z Valentýna dnes, obranou před skutečnou láskou.
Vyprázdnění a povrchnost. Tímto způsobem se dají
zmrzačit leckteří svatí, ale tenhle hodně bije do očí.
Tak jak na to jinak?
Třeba tak, že si, po nevím kolika letech, udělají
manželé krásný jednoduchý večer pro sebe. Je totiž
důležité vzpomenout a připomenout si čas, kdy nám
mnoho lidí fandilo, aby to dopadlo. Kdy jsme dokázali dělat krásné vylomeniny a radovat se jen z toho,
že jsme spolu a můžeme mlčet či si povídat. Čas, kdy
jsme bojovali, aby nás neporazila závist a nepřejícnost jiných, čas, kdy jsme zápasili s vlastním sobectvím, ale Bůh nám dal sílu obtíže překonat. Možná
vám to přijde strojené, ale vždyť je to tak lidské: rozhodnout se pro to, sednout si a nemuset nic jiného,
než být zase s tím druhým tak, jak jsem s ním býval
kdysi když mi bylo ... kolik? A třeba jen mlčet nebo
jen tak snít či plkat. Přijde vám, že na to nemáte čas?

No máte pravdu.
Čas nemáme a mít
nebudeme, dokud si ho neuděláme a nepovolíme. Umění takto spolu aspoň jednou za čas strávit pěknou chvíli je investice, která se tisíckrát vrátí,
a to i našim dětem. A kdo nám dá takový úrok na
náš kapitál? Takové rozhodnutí je mnoho – dát
a přijmout lásku – a vede k obnově našeho života
a k bezpečí života pro naše děti. Darujme to sobě
i našim dětem. Pokud nemáte sil něco vymýšlet nebo
jen nechcete, můžete využít nabídky v KCMT 13. 2.
2014 večer. Víc informací hledejte na nástěnkách či
ohláškách a nechte se překvapit.
Nakonec jedna prosba na „mlaďochy“. Buďte
té dobroty a nadělte takový večer svým rodičům,
třeba tím, že pohlídáte mladší sourozence, nebo
zavřete rodiče do obýváku samotné a budete se
jen starat o přísun dobré stravy a pití, ale jinak je
necháte samotné spolu. (Nezapomeňte pak uklidit, ať to není polovičatý, bude se vám to časem
hodit také.) Vy, milí rodiče, přijměte s pokorou tuto
snahu svých milovaných robátek a neohrnujte nos
nad tím, že to dělají jinak nebo nešikovně či něco
zašpiní. Právě teď jde o vás!
Jeden drsný vtip ve smyslu cimrmanovského:
„Tudy, přátele, ne!“
Mařenka se obrátí na svého manžela Františka
a ptá se ho: „Františku a máš mě ještě rád?“ František
se nechápavě podívá a říká: „Ale Mařenko, jistě že
ano. Už jsem ti to jednou řekl před pětadvaceti lety,
v případě změny tě budu informovat.“
Michael
Redakce Fchodovin se na vás obrací s prosbou
o zasílání příspěvků z akcí naší farnosti. Stačí
krátké svědectví o tom, co vám daná akce dala,
nebo co pro vás znamenala. Zasílejte na adresu:
fchodoviny@gmail.com.
Děkujeme

4

ZAMYŠLENÍ

JÁHNA

PAV LA

Modlitbou
se obracíme
k živému Bohu
Jak ten čas letí. A již je tady měsíc únor. Měsíc,
ve kterém si připomínáme den, kdy došlo
k prvnímu mariánskému zjevení ve skalní
jeskyni de Massabielle v Lurdech. Den, kdy
čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová spatřila
Pannu Marii.
tomuto místu, k jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství
poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy. V tom je kouzlo tohoto poutního místa, že nikde na světě není shromážděno
tolik lidí, kteří přicházejí, aby načerpali sílu, energii, naději, že Bůh uzdravuje, že Matka Boží je naší
ochránkyní a přímluvkyní i v těch nejtěžších situacích lidského života.
Právě v Lurdech Panna Maria také vybízí k pokání,
k hlubšímu zájmu o modlitbu, o službu lásky, o zvý-
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šený zájem o trpící a nemocné. Tyto výzvy jsou aktuální stále, i v dnešní době. Vždyť právě pokání nám
může pomoci ke zkvalitnění našeho křesťanského
života. Chvíle, kdy se můžeme zamyslet nad svým
životem. A jestli u nás není něco v pořádku, je tu
důležitá svátost smíření. Svátost, která přináší klid
a pohodu našemu nitru. Svátost, která uzdravuje
naši duši, tělo i mezilidské vztahy, ale hlavně náš
vztah k Bohu.
Z tohoto vztahu vychází i naše modlitba a její kvalita. Modlitba je nejkrásnější a nejdůležitější komunikací mezi námi lidmi a Bohem. Bez modlitby víra
ochabne a náboženský život zakrní. Modlit se znamená stýkat se s Bohem. Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním. Je však také povinností,
námahou a přemáháním.
Mohou přijít krize v našem křesťanském životě
a víře. Víra se realizuje silami ducha a srdce, úsudkem a věrností. Vše, co se v našem duševním životě
odehrává, na ni působí; proto budou neustále vznikat pochybnosti a bezradnost. Tak třeba, když vnitřní
síly ochabnou, člověk vstoupí do nového životního
údobí, přijde do jiného prostředí a ovlivní ho setkání
s jinými lidmi. To vše ho může zneklidňovat, je to
však v jádru zcela přirozené, a tak je to třeba brát.
Víra musí vytrvat a modlitba s ní. Neboť víra není
pocit nebo prožitek, který by měl smysl sám o sobě,
nýbrž je sepětím osoby se zjevujícím se Bohem, které
trvá, i když se pocity změní nebo zmizí. Ve své podstatě je dokonce víra na vytrvalosti přímo založena,
neboť nespočívá v citu, nýbrž v charakteru, ne v prožitku, nýbrž ve věrnosti, ne v proměnlivosti, nýbrž
ve stálé a přemáhající složce života. Víra je „vítězství, které přemohlo svět“ (1 Jan 5,4). „Svět“ ale
nejsou jenom lidé a věci, události a proměny mimo
nás, nýbrž také především my sami, naše vlastní bytí
se vším napětím a krizemi.
Je nutné vzít v úvahu, že víra sama závisí na modlitbě. Není zde hotová víra, která by se podle libosti
mohla nebo nemusela projevovat v modlitbě, nýbrž
modlitba – a to v jakékoliv podobě – je elementárním projevem víry, tak jako dech je bezprostředním
projevem života. Proto musí zápas o víru, hledání,
přemýšlení, ujasňování tak či onak přejít v modlitbu či se modlitby dotýkat. Je to skutečně jako
s dechem: kde je život, je dech a dech opět dává
život. Když ubývá životních sil, dech nepřestává, jde
dál, pokud může, a tím se život zotavuje. Kolik kdo
má víry, tolik se má modlit – tak, jak umí.
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Totéž platí i pro člověka, který ještě nevěří, ale
hledá. Hodně záleží na tom, zda nebude jenom
přemýšlet, číst a diskutovat, nýbrž zda se bude také
modlit. Ovšem upřímně; nebude předjímat v modlitbě to, o čem ještě nemá jistotu ve víře. V modlitbě
se musí obracet k živému Bohu, k tajemství milosti,
kterou zakusil, nebo, není-li to dosud nic jiného,
alespoň k onomu tušenému, vzdálenému, a přeci
jen jako skutečnost pociťovanému vlastnímu jádru

zprávičky
z Farní charity

Milí přátelé,
chtěla bych především moc poděkovat všem
koledníkům, kteří se letos podíleli na koledování
při Tříkrálové sbírce. Ke statečným farníkům, kteří
již tradičně vedou skupinky malých i velkých koledníků, se přidaly ještě dva skautské oddíly, dívčí
oddíl Sněhová vločka a chlapecký oddíl Utahové.
Oba oddíly jsou ze 7. Skautského střediska Blaník. Stejně jako v letech předchozích se k nám přidali i koledníci z farnosti na Spořilově. Výsledkem
koledování bylo 15 opravdu napěchovaných kasiček, ve kterých se nashromáždilo 93.302,61 Kč.
Vybírám při Tříkrálové sbírce od samého
počátku. Vynechala jsem jediný ročník, kdy
jsem sbírku organizovala nastydlá z postele.
Ta letošní sbírka mi přišla ale taková nejpříjemnější a nejveselejší. Je zvláštní, že to v polovině
ledna píšu zrovna já, ale peníze nejsou v životě
to nejdůležitější. Je hezké, že jsme vybrali tolik
peněz. Ale ještě lepší je, že naši koledníci vybírali s radostí. Všechny skupinky hráli, zpívali,
koledovali. Usmívali se a předávali radost dál.
Přidávali se k nim další lidé, chvilku se zastavili a zpívali. Spousta lidí se cestou okolo alespoň usmála. A o tom podle mne má sbírka být.
Vždycky jsem si přála vybírat na vesnici. Jít od
domu k domu, zazpívat koledu, popřát, požehnat, napsat nad dveře tři písmena a jít dál. Prostě tak, jak se to po mnoho staletí dělalo. Dodržet
tradici. To my ale tady v Praze nemůžeme. Vybí-
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všeho. A i kdyby nebyl s to říci nic jiného než: „Ty
neznámý Bože, jsi-li, věz, že tu jsem připraven pro
Tebe, dej mi poznání.“ Taková modlitba a s ní i víra
se projeví v životě každého člověka, v životě tvém
i mém, k tomu pak přijde i náš opravdový zájem
o potřebné, trpící a nemocné.
Přeji nám všem hodně trpělivosti a vytrvalosti,
život jen a jen Bohu milý!
Váš jáhen Pavel Urban

ráme venku, na ulici, na stanicích metra. Tak mne
potěšilo, že jsme letos všichni vybírali s písničkou
a hudebním doprovodem.
Děkuji moc všem, kteří koledovali, přidali se
ke koledníkům se zpěvem a úsměvem, donesli
perníčky a nabízeli pomoc a samozřejmě i všem,
kteří do sbírky přispěli.
Úspěšně jsme přežili rok 2013. Mám už udělané statistiky, tak se můžete podívat, o kolik klientů jsme se postarali a kolik hodin služby jsme
v oblasti městských částí Praha 4, 11 a 12 v roce
2013 odsloužili.
Služba osobní asistence:
Počet klientů: 25
Počet odsloužených hodin: 6.182,88
Pečovatelská služba:
Počet klientů: 85
Počet odsloužených hodin: 5.970,73
Ošetřovatelská služba:
Počet klientů: 81
Počet odsloužených hodin: 5.197,88
Celkem jsme za rok 2013 ošetřili 162 klientů
a odsloužili 17.351.49 hodin služby
Také chci moc poděkovat všem, kteří nám koncem roku zaslali finanční dar na podporu našich
služeb. Všechna potvrzení o poskytnutí daru
jsem již odeslala nebo předala osobně. Pokud
jste potvrzení o daru zatím nedostali, tak mne
prosím kontaktujte. Přeji všem požehnaný únor!
Eva Černá
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Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálená...

Tříkrálové

parentní, když Zdeněk přišel s nápadem vyvěsit na
místě koledování plakát s programy, na které peníze
z tříkrálové sbírky poputují. Měli jsme velkou radost,
když se k nám přidávali lidé nejen v kostele, ale
i v metru a společně jsme mohli zpívat např.: „Přebývejte s Kristem Pánem“ nebo „Dítko je to bohatý,
v nebi vám to zaplatí“ či „Dej Bůh štěstí tomu
domu“ atd. Všem, kteří se přidali, patří velký dík!

střípky

Koledování na „Jižňáku“
Letošní tříkrálové koledování jsme si pěkně užili.
A to jak v kostele, tak i na veřejnosti v metru. Díky
Zdeňkovi a Lukášovi jsme posílili zpěv a hudební
doprovod, a navíc učinili koledování zcela trans-

dobré. Ke konci už můj tříletý syn ani nemohl unést
kasičku na krku, jak byla těžká. Ještě několik dní
poté se se mnou dávali kolegové do řeči a říkají
mi, že je to vlastně fajn, když se na pracovišti děje
i něco jiného než ta k uzoufání nudná dřina, které
se neustále věnujeme.
Takto vypadal můj první nesmělý krůček k veřejnému vybírání prostředků na dobré účely. Možná,
že se jednou odvážím napodobit lidi, které jsem vždy
obdivoval, a půjdu zpívat do metra. To pokud mi
ovšem nevypoví poslušnost mí tři malí dobrovolníci.
Lukáš Plaček

Malí „třikrálové“
nabízeli perníčky
V pondělí v podvečer probíhalo u metra Háje
ohlášené zpívání koled na podporu Tříkrálové
sbírky. Procházející cestující (i lidé stojící ve frontě
na kupony) byli často potěšeni, někteří se i přidali.
Snad 20 minut s námi zvučně zpívala paní ze Slovenska, jejíž sestra stála frontu na kupon. Tři králové
svižně doprovázeli zpěv hrou na kytary a malí „třikrálové“ roztomile nabízeli perníčky… Za nedlouho
jsme byli skoro sladěni a hbitě jsme se přizpůsobovali intervalům příjezdů metra opakováním
koledy. Jednu chvíli vyšel pan dozorce metra ze své
„kukaně“ a už jsme si mysleli, že nás jde vykázat,
ale i on přispěl na sbírku. A tak se královští kluci rozhodli, že akci zopakují ve středu.
Pro mne mělo tohle více než hodinové zpívání
v průvanu haly trochu nemilou dohru (znáte tu průpovídku o slepici, která v průvanu přestane kvokat…) – ale doma to nikomu nevadilo.
Marie
▲
▲
▲

Koledování na Jižním městě je pro mě výjimečné už tím, že se vlastně odehrává v socialistické výstavbě z dob komunismu, v prostředí, které
bylo donedávna k jakémukoli náboženskému projevu nepřátelské, a kde asi většina lidí i nyní o tradicích svých předků mnoho neví nebo neuvažuje.
Třebas nějakému kolemjdoucímu uvízlo jedno či
dvě slůvka z koled v srdci a za nějaký čas z nich
něco vzklíčí. Mílí králové Kašpare, Melichare a Baltazare, těším se, že se příští rok na pouti za Ježíškem opět setkáme!
bratr Jirka

Tento rok byly mému nejmladšímu synovi tři
roky. Začal jsem si uvědomovat, že vybaven třemi
dětmi jsem vlastně ideální dobrovolník pro Tříkrálovou sbírku. Moc se mi ale nechtělo jít do skutečných prvních linií. Chovám obdiv k dobrovolníkům,
kteří se postaví na ulici nebo ke vchodu do metra
a dělají, co považují za správné. Ze stejného důvodu
jsem vždy obdivoval Svědky Jehovovy, kteří se neohroženě vystavují slinám a posměchu světa. Jako
člověk spíše uzavřený jsem tedy hledal cestu, jak
udělat dobrou věc, ale raději v bezpečí týlu.
A kupodivu: tato úloha měla řešení. Rozhodl
jsem se, že obejdu kolegy na pracovišti. Ve společnosti, pro kterou pracuji, je nás sto sedmdesát, takže naděje, že něco vybereme, byly vysoké.
Vedení můj záměr bez problému schválilo. Zbývala
tedy poslední nejistota a to, zda mé děti budou
spolupracovat. Tady pomohla náhoda. Koordinátorem Tříkrálové sbírky jsem byl požádán, zda bychom
nevybírali po jedné z nedělních mší. To byla výborná
příležitost, aby si děti vyzkoušely koledování na
domácí půdě, kde od vidění znají snad každého.
Když jsme se o několik dní později dali do koledování na mém pracovišti, děti působily sebejistým
dojmem a starší syn pískal na píšťalu ještě přesněji
než dříve. Kolegy jsem na to, co se blíží, předem
upozornil e-mailem a přijetí celé akce bylo velmi
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Koledníci přinášejí
radostnou zvěst
Na počátku, při přebírání prázdných kasiček, kolednických dokladů,
tříkrálových cukrů, kalendáříků
a perníčků od Evy Černé v kanceláři naší charity v pátek odpoledne
3. ledna, jsem ještě ani netušila,
s kým a kdy půjdu koledovat, natož
jak se budou v době velkých debat
o církevních restitucích lidé na jiném území než církevním na nás tvářit. Ale věděla jsem, že opět chci –
pokud možno v doprovodu dětí v královských oblecích – zpěvem přát lidem štěstí, zdraví, dlouhá léta
a přebývání s Kristem Pánem na věky, v duchu jim
vyprošovat hojnost Božích milostí a dát jim příležitost příspěvkem do kasičky podělit se s potřebnými.
Svěřila jsem to Pánu, přímluvným modlitbám
„mudrců z východu“ a Panně Marii. A nestačila
jsem se divit. Na každý den se našli ochotní pomocníci: děti, maminky s dětmi, celá rodina i s tatínkem,
mladí hudebně nadaní lidé. Celkem jsem napočítala 25 „mých osobních“ pomocníků. Mnohdy se
i během dne střídali. Někteří mě doprovázeli i víckrát. (V to nepočítám další skupinky koledníků

ZPRÁVY
z KCMT
Milí farníci,
od února máme nového správce budovy – Václava Šebka, který nahradí do důchodu odcházejícího Jaroslava Šrámka. Václav Šebek pro nás už
rok a půl dělal pomocné údržbářské práce, takže
dům již docela dobře zná. Nicméně Jardu Šrámka
zde budeme i nadále vídat, ať už více méně kostelnicky nebo nadále na baru při akcích jako
dosud. Konkrétněji vás budeme včas informovat.
Pravděpodobně již všichni víte, že na jaře jdu
na mateřskou dovolenou, nejpravděpodobněji
na začátku dubna. V době, kdy čtete tento článek, už jistě máme probrané všechny zájemce,
a dá-li Hospodin, tak během března oznámíme,
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z naší farnosti, které působily
třeba i ve stejný čas v jiných jihoměstských lokalitách.)
Žasla jsem, když pak na moje
poděkování za pomoc reagovali
všichni stejně – děkovali oni mně,
že se mohli také připojit a společně prožívat radost. Potěšil mě
i Kája Hamala svým radostným
konstatováním: „Letos mě to
koledování bavilo.“
A oslovení lidé v terénu? Ti většinou byli milí,
usměvaví i štědří.
Z vypravování o našich zdejších aktivitách se
radoval též otec Miloslav kardinál Vlk při našem
setkání v sobotu 11.1. a chválil, že v naší farnosti
všichni naši koledníci nejen vybírají peníze pro charitu, ale také, jak to má být, přinášejí svým zpěvem
a úsměvem radostnou zvěst všem lidem.
Připomněla jsem mu, že stále pamatujeme na
jeho slova vyslovená při svěcení KCMT: „Kostel sám
by zde byl k ničemu, kdybyste zde nebyli vy, kteří
sami jste chrámem Božím a kteří z něj činíte živou
stavbu. Nezapomínejte na to.“
Vám všem, kteří o toto usilujete, patří velký DÍK.
Maruška

kdo mne zde nahradí. Prosíme tedy o modlitby
za dobrou volbu.
• Od března do května budou znovu probíhat
postní a velikonoční koncerty, těšit se také můžete
na to, že minimálně jeden z nich bude v kostele
sv. Františka. Budeme rádi, když pomůžete znovu
s propagací programů, stejně jako před Vánoci,
kdy rychle zmizelo 700 letáčků. Nicméně hlavně
zveme, abyste na některý z koncertů přišli.
• Podařilo se na střeše u kaple najít díru, a tudíž
jsme zas o krok blíže dobře fungující střeše.
• Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem
dárcům finančních i věcných darů. Pokud byste
náhodou ještě (tj. v únoru) neobdrželi potvrzení
o daru, přihlaste se, prosím v kanceláři. Ostatní
již potvrzení touto dobou mají.
S pozdravem a přáním pokojných dnů.
Marie Kazmarová
ředitelka KCMT

FCHODOVINY

ohlédnutí...
Jak jsem strávila
dušičky 2013
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si, že ho pozdravím, a tak jsem také
učinila při výstupu.
Poznal mě a vyprávěl
mi, že jede na letiště
a letí do Německa,
kde bude mít přednášku. Rozloučili
jsme se s pozdravem „Pochválen buď
Pán Ježíš Kristus“. To už jsem zase pospíchala k dalšímu klientovi poblíž stanice tramvaje Thákurova.
Tomuto klientovi chodím podávat oběd. Od něho
jsem se vracela k mojí klientce poblíž Staroměstského náměstí, kde jsem měla ohřát oběd a chvíli si
s ní popovídat. Po návštěvě u ní jsem šla na stanici
tramvaje do Revoluční ulice. Po cestě jsem si opět
řekla: jsou dušičky, zastav se v chrámu sv. Jakuba
a pomodli se tam. Zase jsem měla štěstí. V chrámu
sv. Jakuba byli na návštěvě členové pěveckého
sboru z Německa, kteří se rozhodli tam zazpívat
tři krásné náboženské písně. Po jejich vyslechnutí
a po modlitbě jsem se vydala k mé poslední klientce
toho dne. Povídaly jsme si, jak mi ten den krásně
utekl. Ona též ráda zpívá, tak jsme si zpívaly písně,
které mámě obě rády.
Den dušiček mi pracovně i jinak krásně utekl
a vracela jsem se s pocitem dobře vykonané práce
a i jinak dobře vyplněného dne. Kéž mne za to náš
Pán pochválí.
Jiřina Švejdová

Vánoční
překvapení
V neděli před Štědrým dnem přede mší svatou
v 11 hod. přišla do sakristie KCMT mladá neznámá
paní s velikou kyticí a říká mi: „Jsem prodavačka
z květinářství v Bille tady kus od vás a nesu vám
květiny na vánoce. Je to dárek od jedné starší paní,
která bydlí blízko naší Billy. Koupila u nás tyhle
bílé lilie, ale kvůli nemoci nemůže s nimi sama do
Komunitního centra dojít, tak mě poprosila, abych
vám je donesla já jako vánoční dárek od ní. Dejte
si je někam do chladu, ony vám do svátků krásně
vydrží.“ Moc děkujeme aspoň dodatečně oběma
paním za krásný vánoční dárek! Jana Friedová
▲
▲
▲

O posledních dušičkách jsem měla pracovní
víkend. Pracuji v pečovatelské službě, a tak na
mne zhruba jedenkrát za 5 týdnů tato služba
vyjde. A že to bylo zrovna na dušičky, jsem si řekla,
že je dobře. Když půjdu ke sv. zpovědi, sv. přijímání a možná i na hřbitov, získám plnomocné
odpustky, pomyslela jsem si.
U první klientky, která bydlí poblíž Staroměstského
náměstí, jsem posluhovala asi 1 a ¼ hodiny. Bývá
to sprcha, potom pomoc při oblékání, příprava snídaně, popovídání a hurá k dalšímu klientovi. Naštěstí
jsem měla trochu časové rezervy, tak jsem si řekla: je
neděle, k tomu dušičky, co kdybys zašla do Týnského
chrámu na jeden Otčenáš a jeden Zdrávas Maria.
Když jsem se blížila k bočnímu vchodu Týnského
chrámu, najednou vidím procesí, které vedl biskup Václav Malý, a všichni zpívali Ave Maria. Takřka
u chrámu jsem se přiřadila a chystala se s procesím
vejít do chrámu, když v tom jsem spatřila Ing. Hnátka
z Chodovské farnosti, jak si též vykračuje s procesím. Za pár minut jsme seděli všichni v Týnském
chrámu a modlili se v lavici. Vepředu před oltářem
byly obrázky Madony Rynecké k rozebrání. Pár jsem
si jich vzala do své sbírky svatých obrázků. Pan Ing.
Hnátek mi představil svou dceru,
která nás ještě
v chrámu vyfotila, a rozešli jsme
se každý po svém.
To jsem už pospíchala k dalšímu
klientovi, kterému
jsem měla podat
oběd.
Nastoupila jsem do metra ve stanici Staroměstská a jela směrem Dejvická. Po pár stanicích
na trase metra „A“, jsem zjistila, že jedu ve stejném vagoně s panem profesorem Tomášem Halíkem, kterého znám z médií, ale také z Filozofické
fakulty, kde jsem nějaký čas pracovala. Řekla jsem
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Rybova mše
na jedničku...
Byla jsem požádána napsat svůj pohled na účast
při zpěvu Rybovy mše vánoční. S mamkou jsme
pátraly po tom, kdy se Rybovka u nás zpívala poprvé,
ale sám dirigent to přesně neví; první zapsaný
záznam má z roku 2001. Odhadem to bylo tentokrát
asi 15. možná i 16. provedení. Určitě to bylo poprvé
ještě za působení P. Petra Bubeníčka. Tehdy se zpívalo při večerní mši svaté, teprve před rokem (myslím) se Rybovka zpívala poprvé jako koncert.
Pokud jde o účastníky: základ tvoří chrámový
sbor od sv. Václava na Proseku, doplňují ho zpěváci ze Střešovic a Strašnic a připojují se i místní farníci. Několikrát zpívala Antonie Křížová i její manžel Petr, Josef Schreier, Tomáš Brhel, teď už podruhé
zpívala Maruška Samková, samozřejmě já taky
snad nikdy nechybím. Pokud se týká hudebníků,
tam je to poněkud složitější, stabilní prvek je snad
jen kontrabas, na který hraje syn dirigenta, jinak
hraje, kdo se zrovna sežene... poslední roky se víc
a víc zapojují také naši farníci: na housle, na klarinet,
na flétny – rodina Bartoňových a Kristýna Brhlová
a další, nerada bych na někoho zapomněla.

FCHODOVINY

Sv. Pavel Miki
a druhové

V konečné podobě se těleso sejde až na generálce před koncertem, takže je to opravdu hodně
v Božích rukou. Pokud výsledek vyznívá dobře
a lahodí uchu posluchačů, je to nejspíš tím, s jakou
radostí v srdci všichni zúčastnění hrají a zpívají.
Mám jeden hezký zážitek: po koncertě za mnou
přišla jedna maminka, na dálku jsem viděla její
pohled a uvědomila jsem si, že jí znám... zpívaly
jsme společně v dětském sboru. To znamená, že
jsme se neviděly tak 25 let, přesto jsme se hned
poznaly. Kromě jiného povídání říkala, že se jí
Rybovka líbila snad ještě víc, než když ji viděla a slyšela v podání profesionálních umělců v ND...
Jana Doležalová

Blue Band
u Matky Terezy
Ráda bych se s vámi podělila o vzrušující překvapení, kterého se dostalo nám seniorátníkům v pátek
10. 1. při bohoslužbě slova. Kaple Matky Terezy se
rozezvučela dětskými hlasy. Zpěvem doprovázela
celou bohoslužbu skupina Blue Band, pod vedením pedagožky Hedy Musilové a s doprovodem
Radky Dimitrovové a dvou malých muzikantů. Bylo
to opravdu radostné navštívení! V souladu s kázáním jáhna Pavla (na text 1Jan 4,19-5,4) jsme uschopněni milovat teprve, když nám Bůh daruje svoji
lásku. A my jsme byli milováni Pánem prostřednictvím zpěvu dětí s postižením. Tito mladí k nám přišli ze Střední praktické školy v Modré škole a zůstali
ještě na agapé. Nasyceni hostinou lásky děkujeme
našemu Pánu za dar společenství. Dle úsudku dospěláckého doprovodu dětí, by se všichni rádi opakovaně účastnili naší farní aktivity. Nastal čas naplnění
tužeb? Díky Bohu!
Alena Balcarová

Pavel Miki se narodil v japonské rodině v roce 1564. O pět
let později byl pokřtěn a ještě
jako chlapec byl dán na vý chovu k jezuitům. Zde se mu
tak zalíbilo, že později vstoupil
do jezuitského semináře a stal
se prvním japonským jezuitou. Protože znal
dobře domovskou kulturu i rozmáhající se
buddhistické nauky, mohl velmi úspěšně
čelit nevěřícím místním učencům.

S

vým krajanům úspěšně hlásal evangelium a se
svými kazatelskými schopnostmi se brzy stal
jedním z nejvýznamnějších misionářů v celém
Japonsku. Křesťanství bylo tehdy v Japonsku ještě
docela mladé. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie
roku 1549 ho na ostrovy přinesl jezuitský misionář
sv. František Xaverský se spolubratry. Zdálo se, že
křesťanství se dobře uchytilo. Už o půlstoletí později se k němu hlásilo více než 300 000 lidí. Buddhistickým kněžím, feudálním pánům a v neposlední řadě holandským kalvínům se však stalo
trnem v oku. Začaly se šířit lži a pomluvy, které
měly katolické náboženství zdiskreditovat.
Zpočátku misionářům nakloněný císař Tojotomi Hidejoši (zv. Taika-Samy) nakonec v roce
1587 křesťanství zakázal a misionáře vypověděl.
Nebyl však příliš důsledný a část jezuitů v misijní
činnosti pokračovala. V roce 1593 přišli z Filipín horliví františkáni a neznajíce všechna rizika,
veřejně a velmi nápadně vystupovali. Co by bylo
jinde přijatelné, vypadalo za současného stavu
jako provokace. Situaci ještě zhoršily napjaté
vztahy mezi Japonskem a Španělskem. Výsledkem bylo, že v roce 1596 začalo tvrdé pronásledování křesťanů. 9. 12. 1596 uvěznili v Osace 6
františkánů a 3 jezuity; 31. 12. k nim v Meacu
připojili 15 aktivních japonských věřících. Všem,
mimo jiné, uřezali levé ucho, a pak je spoutané
a zmučené vozili mezi lidmi, aby je odstrašili od
víry. Nakonec nad nimi vynesli trest smrti, který se
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měl vykonat v Nagasaki. Dva milosrdné a odvážné věřící, kteří jim
chtěli ulehčit na poslední cestě,
zajali a přidali ke skupině.
Celkem 26 odsouzenců na smrt
tvořili: tři jezuité, 33letý Pavel Miki
a dva spolubratři, kteří složili řádové
sliby až ve vězení: 64letý katecheta
Jakub Kisai a 19letý novic a student teologie Jan Soan de Goto,
dále šest františkánů, Filip de Las
Casas, František Blanco, František
Adaukt, Gundisalvus García, Martin Aguirre a Petr
Blásquez. Z ostatních to byli: lékaři František de
Meako a Jáchym Sakakibara; katecheti Lev Karasuma a Pavel Suzuki; dále Bonaventura, František
de la Parilla, Gabriel, Jan Kinuya, Kosmas Takeya,
Matěj, Pavel Ibaraki, Petr Sukejiro, Tomáš Dangi,
Michael Kozaki a jeho syn Tomáš Kozaki, 13letý
Antonín a 11letý Ludvík Ibaraki.

Všichni byli na vrchu, později nazvaném Svatý,
podle japonského zvyku přivázáni na kříže a probodnuti dvojím křížícím se kopím od boků k ramenům. Nikdo z nich nezradil. Až do poslední chvíle
se modlili a povzbuzovali ostatní k vytrvalosti.
Pavel Miki v kázání z kříže prohlásil: „Jsem pravý
Japonec. Jediný důvod proč mne zabíjí je v tom,
že jsem hlásal Kristovu nauku a děkuji Bohu, že
za to umírám… Chci vám všem ještě jednou říct:
Proste Krista, aby vám pomohl být šťastnými. Já
poslouchám Krista. Podle jeho příkladu odpouštím pronásledovatelům… Prosím Boha, aby se nad
všemi smiloval, a doufám, že moje krev se změní
v úrodný déšť na mé spolurodáky.“
V roce 1862 byli všichni papežem Piem IX. prohlášeni za svaté.
www.missio.cz
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU

„Poutník po krajinách lidské duše“

13

Obrazy nafotila Lenka Sochorová

Skicy a návrhy pro obraz
v kostele sv. Františka

P O Z VÁ N K A N A V ÝS TAV U O B R A Z Ů A K A D E M I C K É H O M A L Í Ř E K A R LA S O LA Ř Í KA
Bude to sedm let, co nás předešel k Pánu v požehnaném věku 92 let akademický malíř Karel
Solařík (nar. 1915), autor obrazu nad oltářem
v našem kostele sv. Františka na Chodově.
Dcera pana Karla Solaříka a naše farnice, paní
Anna Sochorová, nás zve na právě se chystající výstavu obrazů svého tatínka a vzpomíná: „Tatínek
ve své tvorbě hledal vždy krásu a harmonii. Nebyla pro něj ani tak důležitá forma, ale obsah. Žádný
obraz pro něj nebyl nikdy úplně hotový, neustále je
vylepšoval. To platí zvlášť pro obrazy s duchovní te-

matikou, které ještě ve svých 90 letech domalovával. Celý život hledal svou vlastní cestu k Bohu, což
se u něj projevilo také vzdorem k určitým navyklým
způsobům zbožnosti.“

Obraz sv. Františka v našem kostele namaloval
pan Solařík na přelomu let 1953/54. Má velice bohatou symboliku. Citujeme z rozhovoru, který s panem malířem pořídil Martin Flosman v roce 2006:
„Ústřední postavou je sv. František, kterého
obklopuje trojice řeholníků a trojice andělů. Trojice
andělů představuje tři božské ctnosti – víra se sepjatýma rukama, naděje s hořící pochodní a láska
s květy lilie. Zároveň ale tyto postavy mohou znamenat i tři evangelní rady – čistota s lilií, chudoba
s prázdnou dlaní a poslušnost má na rameni vahadlo k nesení břemen. Druhá trojice postav zobrazuje první tři bratry, kteří
se přidružili k sv. Františkovi
– Bernarda, Petra a Jiljího.
Zároveň ale symbolizují tři
poslání řádu – modlitba (sepjaté ruce), hlásání Božího
slova (kniha Písma) a skutky
milosrdenství (ukazuje na
Františka, který objímá chudou zoufalou ženu).“
„Sv. František byl mužem modlitby a pevné víry.
Chtěl jsem udělat Františka, jak hledí na Boha.
Když se podíváte na původní skicu, má na nich
hlavu zvednutou nahoru. Je to úplně jiná poloha
než u vás v kostele. P. Vágner, který v té době působil na Chodově, mi řekl: ’Pohled na Boha není
pohled vzhůru, ale především do vlastního nitra.
Tam se s ním setkáváme. Bůh není někde vysoko

nad námi.‘ Tak jsem si uvědomil, že toto jeho patření na Boha musím výtvarně vyjádřit ne sklonem
hlavy, ale výrazem tváře. Proto ten hluboký vnitřní
pohled. František se na obraze zároveň ujímá trpící ubožačky. Je to tedy vlastně vizuální znázornění největšího božího přikázání: ’Miluj Boha a miluj
bližního svého.‘ “
bratr Jirka

Srdečně vás a vaše přátele
zveme na vernisáž 18. 2. 2014
v 17.00 do galerie Nová síň,
Voršilská 139/3, Praha 1.
Dále je otevřeno každý den
(mimo pondělí) do 2. 3. 2014
od 11 do 18 hodin.
Mše sv. za zemřelého K. Solaříka bude sloužena
v pátek dne 28. 2. od 18.00 hod. u sv. Františka
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KSK

CO BYLO A CO BUDE?
co BYLO

Pozdrav z Austrálie
KSK Praha obrželo dopis a přání od jihoměstského farníka, dobrovolného pracanta a křesťanského sportovce Matouše Okrouhlého. Matouš se
momentálně věnuje pokročilému studiu angličtiny
na australském kontinentě. O tom, že nezanedbává
ani svůj sportovní rozvoj, svědčí i přiložené PF-ko
s typickou vánoční scenérií jižní polokoule. Jízda
na surfu po vlně v Pacifiku je prý sportovní zážitek
super úrovně. Matouš se na dálku nemůže účinně
bránit, a tak využijme situace a připomeňme si, co
dobrého činí pro farnost a pro KSK.
Kdo jezdí s KSK Praha
na hory nebo na vodu,
zná Matouše jako skvělého sportovce a obětavého instruktora.
Naučil desítky začátečníků jezdit na snowboardu, pokročilým opravil styl a motivaci. Na
vodě je vždy hybnou silou bezpečnostních opatření a byl před deseti lety první z KSK Praha, kdo
zvládl „eskymáka“. Kdo viděl loni Pontiuse Piláta
v Bachových pašijích, viděl Matouše. Kdo chodí do
KCMT, chodí kolem vitrín, jejichž betonové pilíře
jsou plné Matoušova potu. Útěšný pohled na posekanou trávu kolem KCMT mívá na svědomí Matouš.
A seká-li někdo jiný, pak k tomu používá sekačku, o
jejíž funkčnost a servis se postaral Matouš.

Pozdrav oddílu skautek z KCMT
,,Každý má rád onu dobu, kdy vločka k zemi
usedne, krásná, čistá, sněhobílá, chyť si ji, než rozbředne! Ač je každá zcela jiná, přesto drží společně,
pamatuj na jejich zprávu, snaž se nežít zbytečně!
Zdraví vás dívčí skautský oddíl Sněhová vločka,
který působí při farnosti svatého Františka z Assisi
a sdružuje holčičky od 6 do 13 let. Na přelomu
roku jsme podnikly hned několik akcí, mezi které
kromě výprav patřilo i předání Betlémského světla

FCHODOVINY
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16. 2. až 23. 2. – týdenní kurz
o jarních prázdninách,
Pec pod Sněžkou
Odpíchneš se a jedeš! Ideální poloha horské
chaty Jitřenka přímo na sjezdovce Hnědý vrch v Peci
pod Sněžkou, Kvalifikovaní instruktoři s vypilovanými zkušenostmi. Program v chatě, který pobaví
i obohatí, možnost zapojení se do týmové práce
s mládeží v oblasti křesťanského sportu a volnočasových aktivit.

starostovi Prahy 4 nebo účast na Tříkrálové sbírce
za halasného zpěvu koled v prostorách metra. Více
informací o našich aktivitách naleznete na internetových stránkách www.skautisvjiri.webnode.cz.

Pečlivé přípravy
na lyžařský/SNB kurz
o jarních prázdninách
Honza s Martinem tříbili své cvičitelské zkušenosti
o vánočních prázdninách v profesionální lyžařské
škole na Neklidu. Liduška nabírala zkušenosti s péčí o
nejmenší lyžaře v horském terénu, Jarda s Jakubem,
Markem a Tomášem sbírali na odborném semináři
nejnovější poznatky z lyžařské pedagogiky a trénovali aktuální postupy výuky garantované MŠMT,
Svazem lyžařů a sdružením Interski ČR.

Jednorázové
lyžařské/snowboardové akce
Leden–duben
Pá 28. 2. – večerní lyžování Chotouň
So 8. 3. – jednodenní lyžování / snowboarding
Pá 14. 3. – večerní lyžování / snowboarding
v Chotouni
So 22. 3. – jednodenní lyžování / snowboarding
Pá 28. 3. – večerní lyžování / snowboarding
v Chotouni
So 26. 4. – (týden po Velikonocích) jednodenní
lyžování na ledovci

Nácvik Bachových pašijí
Velikonoční specialitu jihoměstské farnosti:
Bachovy pašije podle Jana opět chystáme na
Květnou neděli (letos 13. 4.). Protože loni se projevil znatelný výpadek jedné generace aktérů, začali
jsme s pečlivou přípravou generace nové. Pokud
se ozvou aktéři zkušení, určitě je zapojíme, jejich
pomoc může prohloubit kvalitu práce s nováčky.
Nácvik pašijí je plánován takto:
Dramatická část první etapa
(do jarních prázdnin):
Pondělky až do 10. 2.
17.00 nácvik pro nejmenší,
18.00 nácvik pro starší cca od 8 let.
Dramatická část druhá etapa
(po jarních prázdninách):
Pondělky 3. 3. až 31. 3.
17.00 – nácvik pro nejmenší,
18.00 – nácvik se staršími a dospělými.

KSK
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Dramatická část, víkendové soustředění,
generálka a provedení:
So, Ne 5. 4. až 6. 4.
pro nejmenší jen od 15.00 do 17.00 oba dny,
pro starší a dospělé celý den
So 12. 4. 14.30 – generálka
Provedení: neděle 13. 4.; sraz ve 14 hod.
Hudební část
Pondělky od 3. 3.–19.30 v KCMT
Pátek 4. 4. od 19.30
Neděle 6. 4. od 18.00
Pátek 11. 4. 19.30
Sobota 12. 4. 16.30
Provedení: neděle 13. 4. sraz ve 14.30 hod.
Technická část
Potřebujeme dobrovolníky pro pedagogický dozor,
pro technické a organizační přípravy, přípravu a provoz scénické techniky při zkouškách a provedení, přípravu sálu a zatemnění před provedením.

INSTRUKTORSKÉ ZKOUŠKY
Hledáme schopného snowboardistu,
nabízíme instruktorské zkoušky zdarma!

SHÁNÍME jednu osobu
na funkci MAMINKA
Protože na lyžáku bývá řada dětí poprvé bez svých
milých maminek, potřebujeme jednu osobu, která
se pokusí tyto nenahraditelné bytostí, nahradit
alespoň v některých rolích.

VEDOUCÍ ODDÍLŮ A KROUŽKŮ
• Skautský oddíl a tábor kluků
Jarda Diki Šrámek, tel.: 605 974 863,
jarda.diki@seznam.cz
• Skautský oddíl a tábor světlušek
Lucie Skrčená, tel.: 721 770 421
L.Skrcena@seznam.cz
• Farní dobrodružný tábor
Vítek Zahradník, tel.: 724 362 736,
taborksk@gmail.com
• Klub sportů v přírodě
• Dramatická dílna
• Komorní orchestr
Jarda Olšanský, tel.: 603 256 411
jarda.olsansky@kskpraha.org

Připravil Charles Tvrzník

* Srovnávací studie ministerstva školství v USA:
Single-Sex Versus Coeducational Schooling:
A systematic review; 2005

Uznáváme primární vzdělávací i výchovnou úlohu
rodin. Školy mají dvojí funkci – pomáhají rodinám

Z oddělených škol vycházejí zralí mladí lidé, kteří
se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet, chtějí být
v životě užiteční a nemají problém uzavírat věrná
a milující manželství.

Školy Parentes se vyznačují personalizovaným
vzdělávacím a výchovným systémem, který
žáky rozvíjí na úrovni akademické, osobnostní
i duchovní.

• Personalizované vzdělávání

• Akademický důraz

Děti nesmyslně nepřetěžujeme, ale klademe velký
důraz na kvalitu vzdělání. Nabízíme nadstandardní
výběr jazyků a v rámci školního klubu pořádáme
odpolední kroužky. Pro projekt je charakteristická
úzká návaznost školek a školy a spolupráce s rodinou, což zaručuje efektivní vedení dětí.

Děvčata a chlapci nejsou stejní, oddělené vzdělávání reaguje na potřebu individuálního přístupu
k výchově a vzdělávání. Oddělené vzdělávání není
experiment, existuje v mnoha zemích po celém
světě a přináší viditelně pozitivní výsledky, například v Británii, USA, Austrálii, Španělsku a dalších*.

• Oddělené vzdělávání

Hlavní činností sdružení Parentes je zakládání sítě
soukromých škol, které by naplnily potřebu kvalitního vzdělávání pro děti od nejútlejšího věku.
Celý projekt je neziskový a případný zisk je využit
pro potřeby školy.

• Občanské sdružení Parentes

Rodiče i učitelé potřebují neustálou profesní formaci a ve své vychovatelské a vzdělávací funkci
usilují o dokonalost.

Duchovní rozvoj žáků tvoří nedílnou součást
jejich výchovy. Studenti, ačkoliv nejsou nuceni,
jsou podporováni v rozvíjení svého vztahu
s Bohem a svobodném rozvoji svého duchovního života.

• Duchovní rozvoj

Žáci těží z vzájemné harmonie mezi domovem
a školou. Z těchto důvodů rodiče i učitelé usilují
o růst ve vlastnostech, kterých sami u dětí chtějí
docílit.

Vzdělání a výchova je v prvé řadě zodpovědností
a právem rodičů a do velké míry se přenáší osobním příkladem rodičů samotných.

Osobní tutorský systém je důležitý nástroj k dosažení cílů škol Parentes. Každé rodině je přidělen
osobní tutor, který je zároveň členem učitelského
týmu školy. Tutor se pravidelně setkává s žákem,
s třídním učitelem žáka i s rodiči žáka. Tímto způsobem mohou tutor, učitelský tým i rodina efektivně pracovat na týchž cílech.

• Tutorský systém

DOBROVOLNÍCI • POKŘTĚNÍ

Ve škole je povinná etika a nepovinné náboženství
(katolická nauka). Ačkoliv je náboženství nepovinné, velká část dětí je katolického vyznání a
například před zahájením vyučování a před jídlem
je společná (nepovinná) modlitba. Jak už v textu
zaznělo, děti nejsou nuceny přijmout náboženství,
nicméně jsou v tomto směru podporovány.

SVATOVALENTÝNSKÉ ŽERTY:
– Povídají si spolu dvě přítelkyně. Mařenka:
„Muž, kterého si vezmu, musí být skutečný
hrdina.“ Helenka ji uklidňuje: „Ty ráda přeháníš, ale tak ošklivá zase nejsi!“
– Úspěšný muž je ten, který dokáže vydělat víc,
než jeho žena utrácet. Úspěšná žena je ta,
která takového muže najde.

• Vzdělávací a duchovní zásady

• My silní jsme povinni snášet slabosti těch,
kdo silní nejsou, a nemít zalíbení sami v sobě
(Řím 15,1) „Silní“ byli ti, kdo žili stejně jako
apoštol Pavel v přesvědčení, že mohou jíst
všechno. „Slabí“ z obavy, aby nepozřeli něco
podle Zákona nečistého, jedli jen zeleninu.
Pavel píše: Kdo jí, ať se nedívá spatra na
toho, kdo nejí; kdo nejí, ať nevynáší soud
o tom, kdo jí. Přestaňme už tedy jeden druhého soudit! (Řím 14,3.13)(Jaroslav Schrötter)

tak už další měsíc je odkrojen z nového roku
i z našeho života a máme tady únor. Ráda bych
poděkovala těm, kteří přinesli své svatební fotky
a oznámení, a podpořili výstavu, kterou můžete
shlédnout v prostorách KCMT. Touto výstavou se
připojujeme k „národnímu týdnu manželství“. Myslím, že ti z vás, kdo si našli čas a prošli se vzpomínkami svého života, už kousek pro své manželství
udělali. Jste srdečně zváni ještě na další dvě akce
o manželských vztazích (viz program).
V době uzávěrky ještě nemám dostatek informací, abych potvrdila anebo vyvrátila to, že:
V sobotu 1. března odpoledne bude Masopustní
Veselice, proto sledujte ohlášky a uvidíte. Každopádně i tak můžete zkusit napsat nebo zavolat a já
Vám řeknu, zda je pomoc k tomuto aktuální.
Další prosba o pomoc se týká akce, která vyžaduje dostatek času na přípravu. Jedná se o NOC
KOSTELŮ (23. 5.), do které bychom se rádi zapojili
i v letošním roce. Je to prezentace církve, farnosti
a kostelů. Letos bychom do této akce přidali i kostel sv. Františka. Prosím zájemce, kteří mají chuť,
čas a nápady, aby mě kontaktovali. Vytvoříme pracovní skupinu, která by se do té doby párkrát sešla
a pomohla vytvořit kvalitní program.
Mým úkolem je vytvářet i kulturní program KCMT
a farnosti. Sháním lidičky, kteří by mohli pomoci
pořadatelsky při různých koncertech a kulturních
akcích, ať už u sv. Františka nebo v KCMT. Vlastně je
to i určitá forma otvírání se sídlišti Jižního Města. Je
jasné, že čím více lidí se najde, tím lépe se rozvrhne
čas a plánování aktivit. Hlaste se u mne.
Od začátku února najdete v předsálí nástěnku,
kde budou zveřejněny konkrétní dobrovolnické
potřeby farnosti. Vaše postřehy a nápady jsou
vítány. Děkuji a přeji požehnaný masopustní čas!
Vlasta Hamalová
koordinátorka dobrovolníků a programu

stát se lepšími vzdělavateli a vychovateli svých dětí
a zároveň poskytují podmínky pro rozvoj žáků.

• V mezilidských vztazích je vždy dvojí možnost: buď se nejdřív pohádat a potom pobít,
nebo si naslouchat a potom se domluvit. Na to,
abychom vstoupili na tu druhou, dobrou cestu,
stačí začít s maličkostí: začít naslouchat. Řečeno
s apoštolem: být rychlý, tedy ochotný a hotový
k slyšení a být pomalý, neukvapený a zdrženlivý
k mluvení. „Vždyť lidským hněvem spravedlnost
Boží neprosadíš.“ (2Kr 6,8-23)
(Jan Heller)

Milí dobrovolníci...

Parentes je Občanské sdružení, jehož cílem je
poskytnou rodičům kvalitní mateřské a základní
vzdělávání k duchu křesťanských hodnot.

• Jak reprezentuji církev já? Musíme si stále uvědomovat, že jsme údy církve. Je-li církev špatná,
jsem špatný i já! Úkolem člověka je oslavovat
Boha jednak životem, jednak liturgií. Obojí je
třeba umět spojit. (Liturgie: slova, gesta, rituály užívané společenstvím věřících jako
vyjádření víry v Boha.) Liturgii není možno
od všedního života nikdy oddělovat. (Ladislav
Kubíček)

POZVÁNKA na besedu
Kostel sv. Anežky České na Spořilově
25. 2. úterý v 19.30 – pásmo a beseda
nad knihou M. Doležala o P. Toufarovi.
Miloš Doležal, Jana Doležalová-Franková,
hudební doprovod Vladimír Herák.

www.parentes.cz

M E D I TA Č N Í
M YŠLENKY
M OUDRÝCH

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV

U Zámku 1, Dobřejovice, IČO: 71341005 • kontakt na vedení školy: zs@parentes.cz
Zřizovatel: Občanské sdružení Parentes • sídlo: Petříkov 166, p. Velké Popovice
Registrace provedena Ministerstvem vnitra dne 18. 4. 2008 • IČO: 22739181
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ZŠ Parentes se nachází v krásných prostorách dobřejovického zámku
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MC DOMEČEK / YMCA PRAHA – PROGRAM V LEDNU
■ 4. 2. / 10.00 – Povídání o biobavlně, přednáška s besedou.
Lektor: Jana Klímová. Vstupné 50 Kč včetně vstupu do herny.
(Jana Klímová www.narodilosenam.cz)
■ 6. 2. / 18.30 – Večery o výchově. Téma na únor: „Typologie osobnosti dítěte“. Povídání, diskuse, sdílení. Každý první čtvrtek v měsíci. Vstup 50 Kč.
■ 7. 2. / 19.30 – Krev v mobilech. Ne, tohle není žert. Jen… Napadlo vás někdy, že se ve Vašem
mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí války v Demokratické republice
Kongo? Dokument z filmového festivalu „Jeden svět“. Vstup volný.
■ 13. 2. / 18.30 – Ohromné maličkosti, které mohou zlepšit Váš vztah. Přijďte si povídat, diskutovat, sdílet o fenoménu zvaném manželství. Večer, který je otevřený pro jednotlivce i celé páry,
probíhá v rámci Národního týdne manželství. Vstupné 50 Kč.
■ 12. 2. / 9.30 – Pohádkový karneval pro nejmenší. Hry, říkanky a zpívání s dětmi, výtvarná
dílnička, odměny pro krásné masky. Karneval se koná v hlavním sále KCMT. Vstupné: dospělí
50 Kč, děti 10 Kč. Možnost zakoupit si vstupenku v MC od 13. ledna každý všední den od 9.00
do 12.00 hodin.
■ 18. 2. / 10.00 – Rovněž Ty jsi Úchvatná. Tajemství ženské duše aneb „Kým jsem před Bohem i před
sebou?“ Povídání, diskuze, sdílení. Každé 3. úterý v měsíci. Vstupné 50 Kč včetně vstupu do herny.
■ 27. 2. / 19.00–21.00 – Zpět do práce? Můj akční plán. Seminář. Co je to akční plán pro hledání zaměstnání? Jak si jej sestavit? Na co se zaměřit? Co neopomenout ? Diskuze a prostor pro
dotazy. Pořádá InspiroMatky o.s., cena 450 Kč, přihlášky na e-mail: mcdomecek@seznam.cz.
Otevřená Herna: Po–Pá 9.00–12.00, v úterý rovněž 15.30–17.00. Ve čtvrtky je herna vyhrazena
pro děti od 0 do 18 měsíců.
Více informací na www.mc-domecek.cz.

Tanečky pro holčičky v KCMT
Každé úterý od 17 do 18 hod. zpíváme a tancujeme tanečky na lidové písničky s doprovodem klavíru
v hudebně KCMT pod vedením zkušené paní učitelky. Sraz vždy v KCMT ve foyer u vchodu u věže.
Rádi uvítáme další děvčátka - tanečnice, aby nás bylo více a aby se nám ještě lépe tancovalo. Přihlášky u Marie Simonové (tel. 222 962 440) nebo osobně přímo na místě.

Přijďte na besedu „Ty jsi rovněž úchvatná“ Když jsem se dozvěděla, že MC Domeček
pořádá besedy na toto téma, rozhodla jsem se tam chodit. Každé 3. úterý v měsíci od 10 hod. si s Melissou
povídáme o tom, jaké touhy má každé ženské srdce. Snažíme se objevit podstatu sebe sama a naučit milovat se, přijímat. Objevujeme zranění nejen z dětství a učíme se je předkládat Bohu k uzdravení.
Besedy jsou vedeny podle knihy „Úchvatná!“ od manželů Johna a Stasi Eldredgeových. Cituji: „Neviděná, nehledaná a nejistá – vím, že s tímto sžíravým pocitem selhání nejsem sama. Je to pocit, že jako
ženy nejsme dost dobré. Tyto emoce zná každá žena, s kterou jsem se setkala – je to něco hlubšího než
pocit selhání v tom, co dělá. Je to mnohem hlubší pocit selhání v tom, čím je. ´Nejsem dost´ a ´jsem příliš´ – obojí současně. Nejsem dost hezká, nejsem dost hubená, nejsem dost laskavá, nejsem dost něžná,
nejsem dost ukázněná. Jsem ale příliš citová, příliš náročná, jsem přecitlivělá, příliš silná, příliš svéhlavá.
Příliš nepořádná.“ Jestli jste se v něčem z toho našly, neváhejte, milé ženy, přijít.
Příští setkání je 18. 2. 2014.
Katka Friedová

FCHODOVINY

INF OSERVIS

19

ZAJÍMAVÁ KNIHA • V roce 2013 vydalo pražské nakladatelství KRYSTAL publikaci Radka Tichého:
Liturgie evangeliáře. Láska církve k Božímu slovu.
Kniha má 3 části: 1. Některá úvodní témata (první čtení o nedělích, ve všední dny, resp. žalm, druhé
čtení, evangelia o nedělích a všedních dnech, intronizace evangelia na začátku mše, střípky z historie, pokoncilní obnova a současné uspořádání). 2. Liturgické hlásání evangelia krok za krokem.
3. Celkový pohled (syntetický pohled na historický vývoj, teologie hlásání evangelia).
Knihu R. Tichého najdou zájemci v naší prodejně knih v KCMT.
Anežka

ŽIVOT FARNOSTI • AKCE • SETKÁNÍ
■ 10. 2. (pondělí) od 20 hod v KCMT – setkání společenství Hnutí fokoláre. Slovo života na únor:
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8) (J. + V. Friedovi – tel. 731 625 949)
■ Biblická hodina s P. Součkem se koná každé úterý od 18.45 hod. na faře u sv. Františka z Assisi.
■ Modlitební setkání maminek na mateřské dovolené se koná každou středu dopoledne od 9.30
hod. do 11.30 hod. v Komunitním centru Matky Terezy, v suterénu, v klubovně číslo 13. V únoru se
maminky sejdou 5., 12., 19. a 26. (12. a 26. 2. s účastí kněze, od 9.30 hod. s možností svátosti smíření, potom sv. přijímání.). Srdečně zve Katka Friedová; tel.: 603 286 513.
■ 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 – každý pátek v 9 hod. na bohoslužbu slova v kapli
KCMT a poté na společném posezení ve foyer. Setkávání koordinují manželé Jana a Viktor Friedovi.

P R O G R A M A K C Í V KO M U N I T N Í M C E N T R U M AT K Y T E R E Z Y

pátek
7. února
2014

Farní ples

V PÁTEK 7. ÚNORA OD 20.00 DO 01.00
SE TRADIČNĚ KONÁ FARNÍ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina REPETE. Vstupenky je možné zakoupit
v prodejně knih nebo kanceláři v KCMT, u sv. Františka po nedělní mši svaté.
Cena vstupného: s místenkou 200,- Kč, pro tanec 150,- Kč, senioři 100,- Kč.

■ 10. 2. / 16.00 – Setkání klubu křesťanských seniorů – téma „Katolická církev a Českosloven-

sko třicátých let“. Přednáší PhDr. Michal Pehr, PhD.
■ 13. 2. / 19.00–21.30 – Večer pro TEBE, pro MNE, pro NÁS – netradiční večer pro manželské

páry s vínem a večeří v předvečer svátku sv. Valentýna. Akce se uskuteční v rámci „národního
týdne manželství. Vstupné Kč 350,-. Rezervace možná v kanceláři KCMT u V. Hamalové (hamalova@kcmt.cz nebo 733 770 847).
■ 24. 2. / 19.00 – Zastavení u Matky Terezy – téma: „Manželská láska se rodí v maličkostech“.
Přednáší Jaroslav Lorman – teolog, manžel,otec a jáhen.
■ Únor a březen výstava svatebních fotografií a oznámení.
I N Z E R C E • N A B Í D K A • P O P TÁV K A
■ Nabízím na půjčování malou, inteligentní, 11-ti letou fenku. Vhodné pro paní, která si nemůže
dovolit mít vlastního pejska a touží po něm. Prosím, ozvěte se na tel. 721 848 734.
■ Vyučuji a doučuji angličtině žáky a žákyně základních škol. Docházím do rodin a vyučuji i u mne
doma. Nejlépe v oblasti Chodova a Jižního Města, není podmínka. Tel.: 606 48 68 48.
■ Nabízím pomoc nemocným a osamělým • Anežka Králová, tel. 222 962 239, mob. 731 705 279.
■ Nabízím stavební práce, malování, údržbu • Martin Štark, tel. 720 588 758, stark.m@seznam.cz
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•

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV

INFO RMACE

Ú M Y S L Y A P O Š T O L Á T U M O D L I T B Y / 1. všeobecný / 2. misijní / 3. národní
1. Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost
starších lidí.
2. Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali
na díle evangelizace.
3. Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali
jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.

K O N T A K T Y • P RAV I D E L N É B O H O S LU Ž B Y
KANCELÁŘ KCMT – HÁJE
U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
tel: 242 485 826
e-mal: kancelar@kcmt.cz
ÚŘEDNÍ HODINY KNĚZE
Středa 16.00–17.30

Kostel sv. Františka

Kaple bl. Matky Terezy

–

–

Pondělí
Úterý

18.00

–

Středa

–

18.00

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

FARNÍ KANCELÁŘ – CHODOV
Na Sádce 1296/18
tel: 272 934 261
e-mail: kancelar@kcmt.cz
ÚŘEDNÍ HODINY KNĚZE

Čtvrtek

–

18.00

od 16.00 hod.
možnost svátosti smíření

Sobota

8.00

–

Pátek 16.00–17.30
V jiném termínu
po předchozí dohodě

Neděle

8.00, 20.00*

9.30**, 11.00

Pátek

18.00

mše sv. + adorace NS
do 19.30, svátost smíření

–

* 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

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

☎/ mob.

e-mail

Farní kancelář (fara – Na Sádce)

272 934 261

farar@kcmt.cz

Marie Kazmarová (ředitelka KCMT)

731 625 970

kancelar@kcmt.cz

242 485 826

kancelar@kcmt.cz

Kancelář KCMT, farní kancelář KCMT
P. Michael Špilar (farář)

272 934 261, 603 151 265

farar@kcmt.cz

P. Ladislav Souček (farní vikář)

242 485 828, 603 932 427

cernymost@yahoo.com

Pavel Urban (jáhen)

272 911 264

Václav Šebek (past. asistent)

242 485 830, 734 547 021

spravce@kcmt.cz

Jaroslav Olšanský (past. asistent)

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

Číslo účtu: KCMT 4200060575 / 6800 • farnost 19-9362170227 / 0100
Příští uzávěrka bude 15. února 2014

Náklady na 1 výtisk 12 Kč

fchodoviny@gmail.com
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