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Milí farníci a přátelé návrší u kostela sv. Anežky!
Můžu vás takto pozdravit krátce po svém návratu z cesty do Svaté země, která mi
přinesla mnoho zážitků. Dovolím si tu jeden aktualizovat s ohledem na téma blížící se farní duchovní obnovy. V Jeruzalémě jsme v pátek večer společně navštívili v moderní Velké synagoze (Great synagogue) liturgii začátku šabatu. Jedním
z témat je v ní vítání šabatu jako nevěsty, zpěváci krásně zpívali hebrejskou modlitbu Lecha dodi, „Pojď můj milý, vstříc nevěstě, šabat přivítejme.“ Celá liturgie je
dost jiná, než na jakou jsme zvyklí, také už pohled na způsob modlení často celým tělem je jiný. Ale mně se opět v jiném světle ukázala důležitost „svatebního“ tématu pro křesťanství. Četl jsem, že šabat je nevěsta a oslava šabatu je jako svatba. „Jako je nevěsta krásná, vyzdobená a půvabná, když k ní vchází ženich, tak
přichází šabat k Izraeli, milostný a vonící, přesně jak je psáno: A sedmý den Bůh
ukončil své dílo a odpočinul (Ex 31,17)“. Jeden současný autor se pozastavuje nad
tím, jak dnes přednostně představuje Ježíše Krista naše kázání a naše katecheze.
Jako „Dobrého pastýře“, jako „Nejvyššího Velekněze“, jako „Milosrdného Samaritána“, jako „Proroka“, jako „Velikonočního Beránka“. Můžeme se ptát: proč dnes není
téměř nikdy zvěstován, hlásán jako Ženich církve? Už v roce 1978 napsal teolog
P. Martelet: „Ježíš Ženich par excellence". I když tento
titul obvykle christologie opomíjí, měl by v nás získat
celý svůj význam. Stejně jako je Ježíš cesta, pravda,
světlo, brána, pastýř, Beránek, vinný kmen, a dokonce člověk, který dostává od Otce „prvenství ve všem“
(Kol 1,18), stejně oprávněně je také Ženich par excellence, tedy „mistr a Pán“, když se jedná o to milovat druhého jako vlastní tělo. Proto má christologie
manželství začínat tímto titulem Ženich a tajemstvím,
na něž odkazuje. I na tomto poli jako na každém jiném „nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který je už položen, Ježíš Kristus“ (1Kor 3,11). V duchovním textu v těchto novinách proto předkládám myšlenky na toto téma z doby církevních Otců.
Zdraví a žehná bratr Regalát
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Učitelé a učitelky církve ve farní knihovně
Učitel církve (latinsky doctor Ecclesiae), titul udělovaný významným teologům a mystikům,
je po pečlivém přezkoumání celého díla udělován kongregací Sacra Rota a potvrzen papežem. Katolická církev pro udělení titulu požaduje pravověrnost, ne nutně neomylnost. Dále
znamenitost učení a významnou svatost života. Tolik o titulu samém. A za každým jménem
se ukrývá osobnost, která významně ovlivnila život církve své doby a jejíž způsob prožívání víry nás dodnes oslovuje.
Uvádím zde chronologický seznam. Rok v závorce značí přijetí daného autora za učitele
církve. Označeni hvězdičkou jsou učitelé uznávaní rovněž pravoslavnou církví.
sv. Řehoř I. Veliký* (1298), sv. Ambrož* (1298), sv. Augustin* (1298), sv. Jeroným* (1298),
sv. Jan Zlatoústý * (1568), sv. Basileios Veliký (Basil)* (1568), sv. Řehoř Naziánský* (1568),
sv. Athanasios (Atanáš)* (1568), sv. Tomáš Akvinský (1568), sv. Bonaventura (1588), sv. Anselm z Canterbury (1720), sv. Isidor ze Sevilly* (1722), sv. Petr Chrysolog* (1729), sv. Lev
I. Veliký* (1754), sv. Petr Damián (1828), sv. Bernard z Clairvaux (1830), sv. Hilarius z Poitiers* (1851), sv. Alfons z Liguori (1871), sv. František Saleský (1877), sv. Cyril Alexandrijský*(1883), sv. Cyril Jeruzalémský* (1883), sv. Jan Damašský* (1883), sv. Beda Venerabilis* (1899), sv. Efrém Syrský* (1920), sv. Petr Canisius (Kanisius) (1925), sv. Jan od Kříže
(1926), sv. Roberto Bellarmino (1931), sv. Albert Veliký (1931), sv. Antonín z Padovy (1946),
sv. Vavřinec de Brundusio (1959), sv. Terezie od Ježíše (1970), sv. Kateřina Sienská (1970),
sv. Terezie z Lisieux (1997), sv. Hildegarda z Bingenu (2012), sv. Jan z Ávily (2012), sv. Řehoř z Nareku (2015).
Pohlédneme-li na tento chronologický seznam, nalézáme zde zajímavé souvislosti: Titul se
částečně kryje s označením církevní otcové (cca do roku 1567). Sedmnáct učitelů církve
je uznáváno rovněž pravoslavnou církví, např. zemřeli před rokem 1054, před tzv. Velkým
schizmatem, rozdělením církve na západní a východní. Titul Učitel církve se oficiálně uděluje až od roku 1567. Do té doby byli na Západě mezi církevní učitele počítáni jen ti z tzv. velké čtyřky: svatí Ambrož, Jeroným, Augustin, Řehoř Veliký. Až v roce 1568 byl jmenován sv.
Tomáš Akvinský a další.
První učitelkou církve byla v roce 1970 jmenována sv. Terezie od Ježiše, z Ávily. V poměrně rychlém sledu pak sv. Kateřina Sienská (1970), sv. Terezie z Lisieux (1997) a v roce 2012
sv. Hildegarda z Bingenu.
Většina těchto autorů je v naší farní knihovně hojně zastoupena, jejich díla patří k nejpůjčovanějším titulům. Stále znovu nás oslovují. Jsme rádi, že můžeme z tohoto pramene čerpat inspiraci pro náš život víry. A některým z těchto učitelů, zvláště pak učitelkám, bych se ráda podrobněji věnovala příště.
Během rekonstrukce elektřiny od 25. března do 15. května
bude farní knihovna mimo provoz. V tomto čase budeme pracovat na dalších vylepšeních služeb knihovny, mimo jiné i na zpřístupnění katalogu na www stránkách farnosti.
Markéta Hlasivcová
Foto autorka, sv. Terezie, Cordoba 2015
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kázání Otců je svatba Adama a Evy předobrazem svatby Krista s církví. Ve své homilii Jakub ze Sarugu, biskup v syrské Batně (†521),
mystickým jazykem píše: Boží Syn a svět stojí tváří v tvář. Od věků skrytý
Otec svého jednorozeného Syna zasnubuje s pannou a ukázal už od začátku světa prorockými obrazy na budoucí den slavnosti. Zbudoval dům
královské krásy pro nevěstu světla. A zářivé komnaty jsou vyzdobeny obrazy Ženicha. Skvělým umělcem byl Mojžíš. Vypodobnil nevěstu a ženicha, ale přikryl obraz zahalujícím závojem. Píše totiž: „Opustí muž otce
a matku a připojí se cele k ženě v jediné lásce.“ Snaž se pochopit tato slova prorocky. Mojžíš mluví jen o ženě a muži, ale myslí tím církev a Krista. Ale to slovo zůstalo zastřené, neboť nebyl nikdo, kdo by ten obraz vyložil. Až po svatbě přišel Pavel, který odstranil ten závoj, jenž přikrýval krásu, a vysvětlil světu celý tento obraz ukázaný prorockým duchem... Nyní
závoj na Mojžíšově tváři zmizel. Pojďte všichni a pohleďte na tu záři, neúnavně ji obdivujme! Pozvaní se radují, když vidí krásu ženicha a nevěsty. On se dal jí, odevzdal se té, která žila v bídě, a učinil ji svým vlastnictvím. Ona se k němu připojuje a má účast na jeho radosti. On, aby ji povýšil, snížil se na její prostou úroveň, aby byli spolu jedno: tam, kde je on, je
také ona. Snoubenec uvedl Dceru světla do nového mateřského lůna; počala ji a porodila voda křtu. On se nachází ve vodě a volá ji k sobě; ona sestupuje, přitahuje ho, vychází z vody a přijímá ho... Díky vodě se mezi ženichem a nevěstou vytváří svazek čistoty a svatosti: jsou teď jedno v jednotě Ducha Svatého prostřednictvím křtu. Ženy nejsou tak úzce spojeny se
svými manžely, jako je spojena církev s Božím Synem. Jaký Ženich kromě
našeho Pána kdy zemřel za svou nevěstu? A jaká nevěsta si kdy zvolila
za ženicha někoho ukřižovaného? Nebo kdo vydal kdy svou
krev jako dar své nevěstě, ne-li
Církev řekla Marii:
ten, jenž zemřel na kříži a zpePojď, půjdeme spolu prosit
četil manželský svazek svými
Božího Syna za hříchy světa.
ranami? (...) Smrt odděluje neTy ho pros, protožes jej kojila,
věsty od jejich manželů, zde
a já ho budu prosit, protože
však právě smrt spojuje Nevěssmísil svou krev s mou svatbou.
tu s jejím Milovaným... Když ŽeTy ho pros jako Matka
nich zemřel na kříži, ona nešla
a já jako Nevěsta;
hledat jiného, ale zamilovala si
on vyslyší svou Matku
jeho smrt, neboť věděla, že díky
a odpoví své Nevěstě.
této smrti získala život.
Z chaldejské liturgie
Připravil bratr Regalát

Duchovní text

2. strana

4. strana

farní noviny duben 2017

Foto bratr Jakub

Farní Masopust
Farníci přišli v poměrně hojném počtu,
a to přesto, že chybělo dost těch, kteří tam bývali v předešlých letech pravidelně. Dobrot na stolech byly spousty.
Víno bylo naléváno
bílé i červené. K dispozici byla horká
voda na kávu i čaj.
Lidé vytvářeli dvojice
či trojice (málokdy větší skupinky) přesně podle toho, jak je kdo s kým zvyklý komunikovat. Otec Jakub nám požehnal skoro na počátku všeho dění a byl k dispozici, takže
zcela přirozeně každý, kdo měl něco na srdci a potřeboval se s ním kontaktovat, měl
k tomu příležitost. Atmosféra byla velmi srdečná. Prima bylo, že přišel i Pepa Bauer
a hrál na kytaru a zpíval písně z Osvobozeného divadla. Na housle a lidové písně ale
nedošlo asi také proto, že lidé se ke zpěvu skoro nepřipojovali. Výbornou akcí, která
zapojila staré i mladé, byly lidové hebrejské tance pod vedením Ireny Karlové. Na první pomalejší se dali zlákat i Eda Marek a pan Říha, manželé Petrusovi a další senioři.
Někteří z nich vydrželi i nácvik druhého, rychlejšího tance. Třetí, nejrychlejší a několikrát opakovaný už zvládali spíš mladší ročníky. Byla radost sledovat, jak se pohybem
dá vyjádřit dík a chvála našemu Pánu. Rozcházeli jsme se kolem půl desáté. Osobně
děkuji všem, kdo chystali občerstvení a následně zas uklízeli, co se nesnědlo a nevypilo, ale i těm kdo se snažili věnovat se druhým a rozmlouvat i s těmi s kterými se známe jen „od vidění“.
Eva Petrusová
Setkání seniorů v březnu

Slavnost shledání, křížová cesta K. Stádníka
z kostela P. Marie Královny míru na Lhotce

Na prvním setkání v březnu nás Ing. Pavel Roček seznámil s historií naší farnosti: v kterém roce byl postaven náš kostel,
na jakém místě stála původní kaple sv.
Kláry, kdo se o stavbu zasloužil a jiné. Viděli jsme řadu dobových fotografií, např.
oltář z doby před koncilem.
Při dalším setkání v březnu jsme promítali na velkém farním televizoru netradiční křížovou cestu akademického sochaře Karla Stádníka, která je instalována
v kostele P. Marie Královny míru na Lhotce. Nad jejími zastaveními meditoval kar-
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dinál Miloslav Vlk za hudebního doprovodu J. Churáčka a Z. Matějů. (Se svou ženou
harfenistkou Barborou žije na Spořilově. Na koncerty paní Barbory v našem kostele se
vždy těšíme.).
V druhé části odpoledne jsme se vrátili do dětských let. Paní Pavla Kuschmitzová nám
zahrála se svými loutkami roztomilou pohádku R. Kiplinga Zvědavé slůně.
V dubnu se setkáme pouze jednou, a to první úterý 4. dubna.
Anna Zikešová

Foto Milan Zimčík

Škola Marie
Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu Matky církve na Spořilově
Zimní formační víkendové setkání Školy Maria mělo tentokrát dva stupně, pro
účastníky z 0A (kérygma) a 0B (Abrahám). Celému setkání předcházela modlitební novéna týmu k svatému Josefovi. Setkání se tedy neslo v rodinné atmosféře se
vším, co k tomu nezbytně patří. Počínaje společnou modlitbou, vzájemným sdílením a posezením u dobrého jídla s krásně prostřeným stolem. Nechyběla samozřejmě hudba se zpěvem i chvíle hlubokého ztišení před eucharistií, doprovázené přímluvnou modlitbou a svátostí smíření prostřednictvím františkánkých bratří
P. Jakuba a P. Serafína (kapucín). Atmosféra byla také zpestřována všudepřítomnými dětmi z rodin, které na setkání přišly společně s rodiči. Škola křesťanského
života a evangelizace děkuje farnímu společenství sv. Anežky za přijetí i za poskytnutí zázemí.
S modlitbou za tým ŠKŽaE Milan Zimčík
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odina Čížků je rozsáhlá, funkční součást naší farnosti takřka „odjakživa“. Každý z jejích členů přispívá svým
umem, kreativitou, ochotou či slovem,
aby se nám kolem našeho kostela dobře
žilo. Jsme jim za mnohé po léta vděční.
Součástí „Čížkovského klanu“ jsou také
Martin a Kamila s jejich dětmi.

KOLEM
NÁS

FARNÍCI

Martine, jak vzpomínáš na své dětství
a dospívání v naší farnosti?
Do farnosti sv. Anežky chodíme vlastně „odjakživa“. Vzpomínek je mnoho…

ROZHOVOR
S KAMILOU A MARTINEM
ČÍŽKOVÝMI

Od kdy varhaničíš, co tě k tomu přivedlo?
Hru na varhany jsi studoval?
Varhany mne vždy přitahovaly svým majestátním zvukem, velikostí a možnostmi.
Máte jako varhaníci nějaký rozpis „služeb“?
Střídáme se dle „zažitých pravidel“, v případě potřeby vzájemnou domluvou. Každý
z nás varhaníků hrává i v jiných kostelech,
je tedy třeba se především časově zkoordinovat.
Kamilo, pocházíš z věřící rodiny? Jaký je
tvůj příběh s Pánem?
Vlastně ano. Pokřtěná jsem byla coby miminko u Panny Marie Sněžné. Moji rodiče zde měli svatbu a vím, že rádi vzpomínali na otce Norberta Šamárka. Dnes, když
se ohlédnu zpět, cítím velkou vděčnost, že

jsem vždy kolem sebe měla lidi, jejichž život
z víry mi byl příkladem. S láskou vzpomínám
na dobrotu a laskavost mé babičky i prababičky a jejich živou víru. Děkuju za otce Řehoře, který tak dobře uměl vyjádřit velké věci
– prostě, stručně a bez obtěžujícího nánosu patosu. Vzácný pro mne byl i jeho vztah
k umění a vždy jsem obdivovala, jak krásu,
kterou vnímal, dokázal zprostředkovat ostatním.
Vystudovala jsi medicínu, věnuješ se
svojí profesi?
Po spoustě (krásných) let strávených s dětmi v domácnosti jsem dostala nabídku pracovat jako asistentka na Katedře fyziologie
a biochemie UK FTVS, kterou jsem s velkými obavami přijala. Už jsou to tři roky, co
jsem začala učit a učím (většinou) ráda. Práce je to pestrá a zajímavá. Od své původní
profese jsem takto poněkud utekla, neléčím.
(I když bych lhala, pokud bych tvrdila, že se
mi svým způsobem nestýská a že občas necítím výčitky tváří tvář současnému stavu
našeho zdravotnictví.)
Martine, co jsi vystudoval a co tě živí?
Vystudoval jsem ČVUT FEL obor Technologické systémy a zabývám se projekty v oblasti elektrotechniky, energetiky a průmyslu.
Vypracoval jsi plány na novou elektroinstalaci v našem kostele.
Elektroinstalaci je třeba zrekonstruovat především z důvodu bezpečnosti, neboť většina rozvodů v kostele je původní a jak technicky tak především z hlediska bezpečnostního nevyhovující.
Máte tři děti, mohli byste je představit?
Nejstarší Mařenka studuje arcibiskupské
gymnázium, kde se jí k naší úlevě líbí. Občas i ráda hraje na klavír a klarinet a chodí do skauta. Jeníček je studentem ZŠ Jižní
IV., nejraději lítá po venku s chlapci ze třídy,
hraje v Sokole florbal a v ZUŠce na trubku
a klavír. Františka taktéž navštěvuje ZŠ Jižní coby předškoláček. Moc ji těší, že se sešla ve třídě se svojí sestřenkou Kristýnkou
a všichni oceňujeme jejich výbornou paní
učitelku Ivu Březinovou. Františka si odmala přála hrát na housličky a její vřelý vztah
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k touto nástroji nenarušila ani skutečnost, že
jsme jí její přání splnili. Další velkou Františčinou zálibou jsou Jiřičky, dětský pěvecký sbor,
cvičení v Sokole, hraní na flétničky ve škole.
Každý den musí Františka také věnovat určitý
čas boji s vývojovou dysfázií. Nenudíme se.
Které z farních aktivit jsou pro vás a vaše
děti důležité?
Jsme za živý farní život moc rádi a je mi
mnohdy líto, že se více a aktivněji nezapojujeme. S ohledem na vzdálenost našeho bydliště, nutnost sladit vzájemně naše programy, potřeby dětí a naše pracovní povinnosti
to není vždy možné. Jsme vděční za výuku
náboženství, za zajímavé přednášky a besedy s různými osobnostmi, které pořádají františkánští terciáři, za všechno kulturní
dění ve farnosti, za různé charitativní akce,
za pestrost v podobě hudebních uskupení
doprovázejících liturgii, za snahy o prohloubení duchovního života. Jedna z posledních
věcí, která mě velmi oslovila, je chystaný
projekt Smíření 2017.
V čem podle vás spočívá úspěch v předání víry dětem?
Mám obavy, že žádný návod zaručující stoprocentní úspěšnost našeho snažení neexistuje. Můžeme se sami snažit žít tak, abychom pro ně byli pravdiví, čitelní, aby hodnoty, ke kterým se hlásíme, byly pro ně zřetelné i v našem denním jednání, rozhodnutích,
přístupu k okolnímu světu. Nicméně vím, že
sami máme daleko
k dokonalosti a kromě našeho upřímného snažení jsou
děti i svědky našich
selhání. Nu a také,
a to zejména, jsou
naše děti svobodnými bytostmi a jejich rozhodnutí pro
víru bude jejich rozhodnutím.
Jste hudebně založená rodina, vedete k hudbě i děti?
Snažíme se.
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Co rádi společně podnikáte?
Kromě každodenního běžného života rádi
pořádáme výpravy do přírody. Naší velkou
vášní je brázdit krajinou. Pravda, děti s námi
toto nesdílejí vždy se stejnou měrou nadšení, ale pokud se dlouho nikam nevydáme,
sami se vyptávají co to. Velká radost je, když
se nám podaří dostat se do hor, ať už našich či někam dále. Také mě těší, že se děti
čas od času rády věnují společnému tvoření.
A spíše svátečně, či nárazově se věnujeme
i společnému hraní na nástroje nebo i zpívání – daří-li se to, je to úžasné.
Nikdy jste nepřemýšleli o přesunu do jiné
farnosti vzhledem ke změně vašeho bydliště?

Uvažovali, ale nebyli jsme příliš úspěšní.
Ke Spořilovu jsme vázáni z mnoha různých
důvodů.
Jak se chystáte prožívat letošní Velikonoce?
Jako každé jiné. Mám moc ráda velikonoční liturgii. S malými dětmi jsem se vždy trochu děsila toho, jak zvládneme dlouhé obřady, ale kupodivu si nevybavuju žádný „karambol“, kdy bychom museli předčasně prchat. Naopak si vybavuju, že i ony bývaly
vtaženy do „centra dění“. Osvědčila se nám
snaha o domácí přípravu, kdy jsme si úměrně věku vysvětlovali, co se při kterém velikonočním obřadu bude dít, jaká čtení a zpěvy
mají očekávat, jaký je jejich význam.
Připravila Michaela Tučková
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Dílčí výnosy

Intence
NÁKLADY

Kancelářské potřeby

13 047,00

Duchovní literatura

8 039,00

Katolický týdeník, Nedělní liturgie

49 374,00

Tisk kostelních novin

17 360,00

Kostelní výzdoba

73 134

Spotřeba plynu-fara

20 259

Spotřeba el. energie-kostel

11 942

Nákl.na pohoštění, dárky

93 393,00

16 622,00

17 360

Vyhláš.kostel.sbírky-provnicie

64 594,00

Tržby z koncertů a zapůjč.sálu

41 103,00

Úroky z běžného účtu

27,00

Přijaté dary na KT i kostel.noviny

53 667

Dary na provoz i elektroinstalaci

176 900

234 567,00

4 000

CELKOVÉ VÝNOSY

820 227,00

ÚČETNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

193 325,00

Výtěžek z koncertu Pro Máňu a Honzu činil 77 000 Kč. Částka byla odeslána na příslušný účet.
Pro irácké křesťanské uprchlíky bylo celkem již vybráno (včetně předchozího roku)
628 352 Kč. Pro jejich potřeby bylo použito 383 668 Kč. Na fondu pro uprchlíky zbývala
k 31. prosinci 2016 částka 244 684 Kč.
Zpracovali Ludmila Masnerová, bratr Regalát

Sbírka n a r eko n st r u kci elekt r o in st alace v ko st ele

3 896,00

Celková potřebná částka je cca 800 000 Kč. Rekonstrukce je rozdlěna do 4 fází:
podzemí, prostor kostela, kúr, věž. Zatím je vybráno přibližně na dvě fáze.

27 104,00

Poštovné

1 004,00

Zahradnické služby

56 540,00

Ostatní služby svoz odpadu, výr.klíčů, účetní program, připoj.
k Internetu, přeprava osob do Žďáru n.S.)

27 353,00

Tisk letáků, pozvánek, přání, stolních kalendářů)

42 204,00
4 856,00

Odvod vyhlášených sbírek na Arcibiskupství pražské

84 849,00

Odvod sbírek na provincii

51 471,00

Odvod do svépomoc. fondu, další část bude odvedena
v roce 2017

18 130,00

Účetní odpisy majetku

71 191,00

CELKOVÉ NÁKLADY

84 849,00

17 360,00

1 428,00

Ost.drobné náklady

Vyhlášené kostel.sbírky-AP

4 680

Telefonní služby

Bankovní poplatky

343 787,00

Dary na opravu varhan
6 694,00

Spotřeba plynu-kostel

Opravy,údržba (údržba topného systému)

66 734,00

10 191,00

Drobná spotř.materiálu (květiny, svíčky, sáčky do vys., potř.
pro děti, elektromateriál.,....)

Vodné stočné fakturace společná

Náklady celkem
4 496,00

Liturgické potřeby

Spotřeba el. energie-fara

51 300,00

Kostelní sbírky
Dílčí náklady

Výnosy celkem

300,00
626 902,00

Dárci
únor . . . . .
březen . . . .
Jiří Mojžíš . .
Marie Raslová
MČ Praha 4 .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. . 3 750
. . 6 000
100 000
. . 5 000
. 40 000

Koncerty
10 men . . . . . . . . . . . . 6 500
Hromek Consort . . . . . . . 4 910
Cantus amici . . . . . . . . . 2 170
ZUŠ Rybova mše . . . . . 11 010
Foerstrovo komorní pěvecké
sdružení . . . . . . . . . . . 6 300
Stamicovo kvarteto . . . . . . . ???
Matouš Pěruška . . . . . . . . ???
Divadelní odpoledne pro děti . ???
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Význačná životní jubilea
V měsíci březnu oslavili svá význačná jubilea někteří naši farníci. Vyprošujeme jim Boží požehnání do dalších let, zdraví a sílu konat svá poslání
ve svých rodinách i našem společenství. Děkujeme
Bohu, že máme mezi sebou lidi, kteří dokázali využít své životní zkušenosti, vlastnosti, poctivost a píli
a tak se svou vírou v Boha a v jeho milosrdenství
pro nás stali inspirujícími osobnostmi.
Pan Eduard Marek, který oslavil své neuvěřitelné
sté narozeniny, se od mládí formoval ve skautské
organizaci. Za své přesvědčení byl odměněn nacistickým a komunistickým vězením, podílel se v letech
1968 a 1989 na obnově činnosti Junáka. Nadále se
angažuje ve skautingu, ve Společnosti křesťanů
a Židů, Konfederaci politických vězňů. Je držitelem
řady skautských vyznamenání a medailí. Od roku
1972 žije na Spořilově a má kolem sebe velkou milující rodinu.
Paní Anna Zikešová je maminkou dvou úžasných
dcer – lékařky a řádové sestry, babičkou a prababičkou. Pracovala jako učitelka, během totality se podílela na samizdatovém šíření náboženské literatury,
řadu let spolupracuje s jezuity – vydává měsíčně interní zprávy pro provincii, stará se o jejich mailovou poštu, archivuje pozůstalost, a v posledních letech připravuje žáky k přijímacím
zkouškám na gymnázia. Aktivně se zapojuje
do farních aktivit – čtvrteční tiché adorace či
setkávání seniorů.
Rozhovor s Josefem
Bauerem, čerstvým padesátníkem, jste mohli
číst v březnových farních novinách. Děkujeme za hudební farní akce, které nadále koordinuje či podporuje.
Těšíme se, že po dokončení elektrooprav v podzemí
kostela budeme s nimi společně slavit.
Michaela Tučková

farní noviny duben 2017

s t r a n a 11

A K C E V D U B N U U S V. A N E Ž K Y
7. – 8. 4.

postní farní obnova

V minulém čísle farních novin napsal bratr Regalát v anotaci k postní obnově s tématem
Křesťanství jako Boží svatba „V duchu starozákonní knihy Píseň písní se můžeme ponořit
do rozjímání nad texty, které s tím souvisejí a směřují nás k jednomu z vrcholů Janova evangelia: setkání Marie Magdaleny, která symbolicky zosobňuje čekající a hledající Nevěstu církev, se vzkříšeným Ženichem Kristem v nové rajské zahradě u prázdného hrobu za velikonočního rána. Pokud své křesťanství a poslání církve nebudeme vnímat v kontextu tohoto
tajemství, právem si koledujeme o to, že budeme bráni jenom za jeden více či méně povedený způsob cesty k nějakému bohu. Za jednu z cest, na nichž věřící různých náboženství
jsou jedni za osmnáct a druzí bez dvou za dvacet.
Program: Pátek – mše svatá, úvod, adorace; sobota – 8.45 úvodní modlitba, 9.00 první
přednáška, adorace, zpovídání, občerstvení, 11.00 druhá přednáška, adorace, zpovídání,
12.15 mše svatá, 13.00 společný oběd a následná diskuze.

8. 4. pouť do Poříčí nad Sázavou
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou vás
srdečně zvou na 82. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou
v sobotu 8. dubna. Pouť se koná vždy kolem výročí smrti Dr. Františka Noska (1886–1935),
františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Hlavním celebrantem této pouti bude otec Bonaventura Jiří Štivar OFMCap., provinciál
řádu kapucínů. Program pouti: 15.00 mše svatá za dr. F. Noska v kostele sv. Havla (u řeky);
16.00 modlitba u hrobu dr. Noska na hřbitově u kostela; 16.15 setkání poutníků na faře.
Bližší informace Miloslav Műller, muller.miloslav@centrum.cz, 272 76 50 83, 732 744953

12. 4. koncert Stamicova kvarteta
Již tradičně ve Svatém týdnu provede
Stamicovo kvarteto ve složení Jindřich
Pazdera – housle, Josef Kekula – housle, Jan Pěruška – viola, Petr Hejný
– violoncello v 19. hodin v kostele sv.
Anežky Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži Josefa Haydna.
Doprovodný text přednese Jan Kačer.
Dobrovolné vstupné, výtěžek koncertu
bude poukázán na farní účet s variabilním
symbolem na elektroinstalaci kostela sv.
Anežky: 68349399/0800, VS 44444.
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Ve l i k o n o č n í p o h l e d n i c e p r o Ta r t u
S dětmi jsme připravily tradiční velikonoční pohlednice. Jejich zakoupením u vchodu do kostela přispějeme na katolickou školu v estonském městě Tartu. Do takto označené pokladničky můžeme dávat i peníze, které ušetříme tím, že si v postní době něco odepřeme. Peníze
pomohou dobré věci, a jestliže těžkosti spojené se sebepřemáháním obětujeme za nějaké
problémy, pomůžeme zároveň podruhé.
Klára Kudrnová

Svátost smíření
Příležitost ke svátosti smíření v týdnu 6. a 7.4., ve čtvrtek a pátek vždy od 16–18 hodin,
v průběhu duchovní obnovy a v úterý 11.4. od 16–18 hodin. V sobotu 8.4. při mši bude
také udělena svátost nemocných. Denně 9–18 hodin u PM Sněžné (do Zeleného čtvrtku).
Ve středu 12.4. v 16 hodin křížová cesta pro děti, jejich rodiče i ostatní farníky, 16.45 svátost smíření pro děti.

22. 4. Koncert pro Máňu a Honzu 2017
B O H O S L U Ž B Y V E S VAT É M T Ý D N U
Zelený čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Velký pátek

. . . . . . . . . . . . . . 18.00, 23.00 křížová cesta

Bílá sobota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně . . . . . . . . . . . . . 8.30, 10.30
Velikonoční pondělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30

Bdění v Getsemanech a u Božího hrobu
Zveme srdečně všechny, kdo by chtěli bdít v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu, aby
se zapsali do tabulky, zároveň je tato služba důležitá, aby mohl zůstat otevřený kostel pro
modlitbu a bylo zajištěné hlídání. Bdění bude od Zeleného čtvrtku až do Bílé soboty i přes
den. Časy denního bdění a otevření kostela upřesníme dle zájmu o hlídání kostela. Využijme tento vzácný čas!

Křty na Bílou sobotu
Mezi čekatele křtu byli přijati naši katechumeni Adam Zítek a Zuzana Zicháčková. O ranních
mších postních nedělí projdou tzv. skrutinii, aby mohli být pokřtěni na Bílou sobotu.

20. 4. FilmAČ
uvede v učebně náboženství v 19 hodin dokumentární, taneční a životopisný film Tanečník /
Dancer o ukrajinském tanečníkovi Sergeji Poluninovi, který se stal historicky nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. V pětadvaceti letech, na vrcholu kariéry, však odešel
a rozhodl se tanec zcela opustit. Film v roce 2016 natočil Steven Cantor v britsko–americko–rusko–ukrajinské koprodukci. Film ale kromě oslavy Poluninova ryzího talentu a nespoutaných ambicí přemítá také o tom, že bohatství a úspěch možná k nalezení osobní a profesní identity nestačí.

Srdečně vás všechny zveme na Koncert pro Máňu a Honzu 2017 v neděli 22. května od 16
hodin do kostela sv. Anežky.
Přátelé a příbuzní zemřelých manželů Marie a Jana, farníků z Habrovky, založili v minulém roce pro jejich děti benefiční konto a spolu s naší farností uspořádali benefiční koncert.
V této tradici se rozhodli pokračovat s tím, že koncert bude společnou vzpomínkovou akcí
a příležitost k setkání a finanční výtěžek bude poukázán dětem či rodině s podobným osudem – která přišla o jednoho nebo oba rodiče.
Program:
Lenka Klodnerová Novotná – varhany
Barbora Váchalová, Iva Ryzová – harfa, zpěv
Mário Bihári, Michal Hromek – autorská tvorba
sbor La Grande Bande pod vedením Matěje Kroupy
Podpora rodině po tragédii
Erika je maminka čtyř malých dětí ve věku 1, 4, 8 a 11 let. Do nedávna jí s výchovou pomáhal
tatínek dětí, který však o Velikonocích minulého roku náhle tragicky zemřel při autonehodě.
Ještě před touto událostí se rodina potýkala s vážnými problémy s bydlením, kvůli kterým
byla v dlouhodobém těžkém stresu. Jsou romská rodina, a proto nikdo nebyl ochotný
vzít je do podnájmu. Všichni bydleli a stále bydlí v jedné místnosti u příbuzných nebo se
stěhují po známých. Erika se intenzivně snažila řešit bytové problémy hlavně ve spolupráci
se sociální službou Nízkoprahového klubu Husita. Kvůli problémům s bydlením navzdory
akutní finanční nouzi po tragédii nemohla Erika několik měsíců pobírat žádné sociální dávky,
protože k výpočtu je nutné mít nahlášenou nájemní smlouvu.
Nejstarší dcerka chvíli po tragédii onemocněla artritidou (celoživotní autoimunitní onemocnění), byla kvůli tomu na operaci kolene, chodí už několik měsíců o berlích. Měla už silné
bolesti, tak jí nasadili biologickou léčbu. Teď půjde do soukromé psychosomatické kliniky
(k MUDr. Hnízdilovi), která je placená a měla by tam docházet delší dobu.
„Navzdory předsudkům a těžké sociální situaci Erika vždy vychovávala a obstarávala děti mi-
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mořádně vřelým, pečlivým a odpovědným způsobem. Zaslouží také díky tomu náš zvláštní respekt a podporu,“ řekla sociální pracovnice Nízkoprahového klubu Husita Adéla Dluhošová.
Původně byl účet veřejné sbírky na pomoc Erice a jejím dětem založen pod záštitou Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. Projekt byl již ukončen s nasbíranou částkou 75 423 Kč,
která byla fondem vynásobena koeficientem 1,618. Vybrané peníze budou jako dar farnosti vloženy na účet organizace Husitské centrum o.p.s., provozující sociální službu
nízkoprahový klub Husita (http://npkhusita.husitskecentrum.cz/), která již pro rodinu spravuje finance ze sbírky Nadačního fondu pomoci Karla Janečka „Podpora rodině po
tragédii“. Všem dárcům předem děkujeme.
Text příběhu sestaven podle http://nfpomoci.cz/projekty/podpora-rodine-po-tragedii/.
Michaela Tučková

3. 5. houslový koncert Matouše Pěrušky
Srdečně zveme od 19 hodin na houslový koncert
Matouše Pěrušky.
Na housle začal hrát v pěti letech, po studiu na Pražské
konzervatoři byl v roce 2012 přijat na pražskou Akademii
múzických umění do třídy profesora Leoše Čepického.
Pravidelně se účastní kurzů Vídeňské filharmonie a několikrát sólově vystoupil na slavnostním koncertě ve vídeňském Musikverein. Dále v rámci svých studií absolvoval mistrovské kurzy u I. Gitlise, R. Chana, R. Davidovici, M. Ericssona, I. Ženatého, V. Hudečka, M. Frischenschlagera, J. Pazdery, H. Shahama, M. Šeteny, P. Götzla
a dalších. Zúčastnil se několika národních a mezinárodních soutěží. V roce 2014 se stal vítězem mezinárodní
soutěže v italské Veroně, kde mu byly za vítězství zapůjčeny mistrovské housle od Ottela Bignami. V roce 2015
obdržel druhou cenu a cenu publika na mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v rakouském Pöertschachu. Intenzivně se věnuje komorní hře, pravidelně vystupuje v různých komorních uskupeních. S violoncellistkou Kristinou Vocetkovou získali několik hudebních ocenění a pravidelně koncertují v Čechách i zahraničí a natáčejí pro Český Rozhlas. V letech
2012-2014 byl členem orchestrální akademie České filharmonie, kde od té doby pravidelně
vypomáhá. V letošním roce studuje na Universität für Musik und darstelende Kunst ve Vídni
ve třídě Jana Pospíchala, prvního koncertního mistra vídeňských symfoniků.
Program:
J. S. Bach – Adagio a Fuga z první sonáty g moll BWV 1001
N. Paganini – capriccio č. 11
A. Dvořák – Mazurek
W. A. Mozart – 1. věta z koncertu G Dur pro housle a orchestr (Allegro)
F. Poulenck – Sonáta pro housle a klavír – Allegro con fuoco,Intermezzo, Presto tragico
E. Ysaÿe – Sonáta pro solo housle č. 3 – Ballade
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26. – 28. 5. farní víkend v Hájku
V neděli 28. 5. nebude mše sv. v 10.30 – místo ní mají farníci možnost odjet autobusem
od kostela přímo do Hájku, kde bude slavena nedělní mše, poté bude připravena pro poutníky i účastníky akce polévka. Více v květnových farních novinách.

8 . – 1 2 . 6 . u b y t o v á n í f a r n í k ů z Ta r t u
Letos v červnu bude skupina 22 tartských farníků končit tříletý kurz „Sapientia Christiana“
v Praze. Přijali byste tuto skupinu ve svých rodinách? Jedná se o dny od čtvrtka večera 8.
až pondělí rána 12. června. Děkuji za zvážení a přeji blízkost Pána v každém dnu! Zatím se
ještě nepodařilo ubytovat všechny účastníky. Jestliže se rozhodnete pomoci s ubytováním,
kontaktujte sestru Benediktu, 733 741 306, benedikta.b@seznam.cz.

12. – 19. 8. farní dovolená
Pojeďte prožít týden prázdnin společně i s našimi duchovními otci, bratry Jakubem a Regalátem. Stále jsou ještě volná místa, po domluvě je možné přijet i na část pobytu. Co nejdříve kontaktujte organizátorky. Bára Čáslavková, 775 720 751, barbora@caslavka.cz Andy
Matajová, 773 560 466, andrea.matajova@gmail.com

Smíření u sv. Anežky
Milí farníci, možná víte, že po dramatických událostech květnového povstání, které i na Spořilově mělo své oběti, byli v sále pod naším kostelem a v ZŠ Jižní internováni spořilovští občané německé národnosti před odsunem. Podle vzpomínek Jiřího Suchého (farní noviny listopad 2014) také zde docházelo k násilí.
Jako skupina farníků bychom se rádi s touto skutečností nějak pozitivně vypořádali. Chceme se pokusit najít pamětníky na české i německé straně, hledat v archivech a snad zjistit
něco více o tom, co se u nás vlastně stalo.
Rádi bychom uspořádali na podzim 2017 setkání, kde bychom tyto události nějak smírně připomněli. Chtěli bychom udělat něco dobrého pro ty, kteří u nás zažili něco zlého, a udělat
něco pro paměť místa, kde se společně scházíme.
Letos na jaře uplyne 72 let od květnových událostí roku 1945.
Zdálo by se, že je už pozdě, ale na podzim 2016 v kostele sv. Antonína a jinde v Praze 7
proběhla podobná akce – Smíření 2016 / Versöhnung, na návštěvu svého bývalého bydliště a na koncert Stamicova kvarteta a sboru Radost přijeli ještě pamětníci, staří a velmi staří
lidé, a měli z pozvání zjevně radost.
Patrně nebudeme už příliš dlouho mít možnost mluvit s lidmi, kteří tuto dobu přímo zažili.
Proto prosíme, kdo máte ve svém okolí staršího starousedlíka, který by mohl o poválečné
době na Spořilově vyprávět, či byste měli nápad, na koho se obrátit, napište nám. Uvítáme
také všechny, kdo by se chtěli na akci jakkoli podílet.
Magdalena Martinovská – mancam@seznam.cz, Hana Čížková – cizkova@jabok.cz
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7.4. – terciáři, Marie Myslilová (Jiří
Zajíc), 14.4. Velký pátek ve 23 hodin –
starší mládež, Michal Čížek
2.4. dětská kytarová mše pod vedením
Radima Koběrského, zkouška v 9 hodin
3.4. v 19 hodin setkání vysokoškoláků
na faře
4.4. v 15 hodin setkání seniorů
5.4. ve 20 hodin modlitby mužů

20.4. v 19 hodin FilmAČ uvede
v sále film Tanečník

22.4. cyklus Biblických hodin vedených prof. Jozefem Nagyem v 9.30
v učebně pod kostelem, poslední lekce
letního semestru
22.4. benefiční koncert Pro Máňu a Honzu
23.4. lekce Školy kontemplativní
modlitby od 15.30 do 17.30
23.4. v 18 hodin v kostele modlitby Taize
24.4 v 19 hodin setkání vysokoškoláků
na faře
2.5. v 15 hodin setkání seniorů

5.4. ve 21 hodin společenství manželů,
ve 21.30 proběhne v kostele netradiční
křížová cesta – všichni jsou zváni.

3.5. v 19 hodin houslový koncert
Matouše Pěrušky

6.4. tichá adorace v 17.30

3.5. ve 20 hodin modlitby mužů

7.–8.4. postní farní obnova, vede bratr
Regalát, v sobotu pomazání nemocných

3.5. ve 21 hodin společenství manželů

8.4. pouť k hrobu Dr. Františka Noska,
mše sv. od 15 hodin v kostele sv. Havla
do Poříčí nad Sázavou

5.5. setkání františkánských terciářů
od 16 hodin v učebně náboženství

9.4. lekce Školy kontemplativní
modlitby od 15.30 do 17.30
12.4. v 16 hodin křížová cesta pro děti,
16.45 svátost smíření pro děti
12.4. v 19 hodin koncert Stamicova
kvarteta, recitace Jan Kačer
16.4. Pojďme společně oslavit zpěvem
vzkříšení našeho Pána při dětské mši
svaté! Zkouška na Boží hod velikonoční
bude 15.4. od 10 hodin. V neděli tradičně
generálka od 9 hodin.
vilma.petrusova@seznam.cz
19.4. ve 20 hodin modlitby mužů
19.4. ve 21 hodin společenství manželů
20. 4. v 18.30 mše u vozíčkářů v Petýrkově ulici, vede bratr Jakub.

4.5. v 17.30 tichá adorace

5.– 8.5. minitábor oddílu Šnečci
7.5. dětská kytarová mše pod vedením
Radima Koběrského, zkouška v 9 hodin
7.5. lekce Školy kontemplativní modlitby
od 15.30 do 17.30
26.–28.5. farní víkend v Hájku
9.6. Noc kostelů
Pravidelný úklid kostela v pátek v 8 hodin,
tentokrát v úterý 11.4. a v pátek 28.4.
Během rekonstrukce elektřiny od 25.
března do pravděpodobně 15. května
bude sál pod kostelem uzavřen, též
bude mimo provoz knihovna. Aktivity se
přesouvají do učebny náboženství, kostela či na faru. Děkujeme všem dárcům
za finanční podporu rekonstrukce.

stránky farnosti http://www.farnost-sporilov.cz/, číslo účtu farnosti 68349399/0800
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