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Benedikt XVI. posvÏtÌ i z·kladnÌ k·men
dostavby komunitnÌho minicentra na Lhotce

VÕT¡ME SVAT…HO OTCE

Benedikt XVI., občanským jménem
Josef Ratzinger, se narodil 16. dubna
1927 v bavorském městečku Marktl
am Inn jako třetí dítě v rodině poli-
cisty. Vyšší vzdělání získal nejprve
na klasickém humanitním gymnáziu
v Trauensteinu, kde rodina žila poté,
co byl otec jako odpůrce nacistické
ideologie předčasně penzionován.
Před 70 lety vstoupil mladý Ratzin-
ger, rovněž v Trauensteinu, do ma-
lého semináře.

Za druhé světové války se musel
podrobit řadě ponižujících a nebez-
pečných tlaků, a podobně jako to-
mu bylo u nás v případě Pionýra
a svazu mládeže, vstoupit do ofi-
ciální mládežnické organizace Hit-
lerjugend. Později byl povolán do
pomocných vojenských sborů a po
dosažení sníženého odvodového
věku odveden k pracovním oddílům
wehrmachtu. Přestože mu koncem
války jako dezertérovi hrozila smrt,

V pondělí 28. září oslavíme spolu se
Svatým otcem ve Staré Boleslavi svátek
sv. Václava.

Svatý Václav je jednou z nejvýznam-
nějších postav českých dějin. Je to vel-
ká osobnost a není divu, že se nemůže
vejít do myšlení lidí malicherných a krát-
kozrakých. 

Tento mladý kníže předstihl mnohé pa-
novníky své doby, protože nezůstal jenom
u povrchního přijetí křtu, ale snažil se žít
podle evangelia. Snažil se svým životem
prakticky ukazovat, jak má vypadat křes-
Ņan. A to patřil teprve k třetí generaci křes-
Ņanů u nás. Chápal svůj život a svou vládu
jako službu Bohu a lidem. 

Viděl zemi, kde se mluví stejnou řečí,
ale kde stále někdo s někým zbytečně bo-
juje a válčí. To pak dává německému králi
záminku, aby mohl vojensky zasáhnout.
Jak přimět lidi, aby se domluvili, sjednotili
a žili v míru a v pokoji? Jedině budou-li žít
jako křesŅané a přijmou-li Boha do svého
života. Tomu je bude učit, k tomu je po-
vede slovem i příkladem. Bude se starat
o svěřené lidi a hledat dorozumění se sou-
sedy. A začne stavět chrám. Velký, aby
mohl být chrámem biskupským.

Na něčem se nemůže shodnout se
svým bratrem Boleslavem. Např. na vzta-
hu k německému císaři nebo na mírnosti
a shovívavosti k provinilcům. Boleslav by
rád vzal vládu do svých rukou. A tak – pře-
mluven svými rádci – zve Václava na svůj
hrad, kde mu chystá smrt. 

Václav umírá jako Kristus, odpouští vra-
hům. A jako Kristus, i Václav se opravdově
ujal vlády až po své smrti. Úcta k němu je
stále živá a vine se našimi dějinami.

Sv. Václav usiloval především o mír
a pokoj, o život bez bojů. 

Slovo mír se skloňuje ve všech pádech
a ve všech jazycích. Všichni cítíme, že je
to jedna z nejvzácnějších hodnot. Jenže –
jak řekl papež Jan Pavel II. – ani sebevětší
touha lidí po míru ještě sama nestačí, aby
tento mír zajistila. Pravý mír nelze zabez-
pečit politicky, ekonomicky nebo vědeckou
cestou. Pravý mír a pokoj má jenom jediný

PÿEDSTIHL
PANOVNÕKY

(Dokončení na straně 4)

Jak už bylo oznámeno, letos v září, ve dnech 26. až 28. 9., navštíví
Svatý otec Benedikt XVI. Českou republiku.

Na titulní straně reprodukce pohlednic
Vatikánského rozhlasu

(Pokračování informací o návštěvě
papeže v ČR na stranách 2–4)
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po kapitulaci Německa se ocitl v za-
jateckém táboře.

V letech 1947–1951 vystudoval
v Mnichově s vynikajícími výsledky
filozofii a teologii a v červnu 1951
byl ve Freisingu vysvěcen na kně-
ze. Kardinál Frings si ho na základě
jeho vědecké práce a přednášek na
různých západoněmeckých univer-
zitách vybral pro práci na přípravě
Druhého vatikánského koncilu. 

Ve věku padesáti let se J. Ratzin-
ger stal mnichovským a freising-
ským biskupem a vzápětí i kardi-
nálem. O pět let později ho papež
Jan Pavel II. jmenoval prefek-
tem římské Kongregace pro nauku
víry. Roku 1998 se kardinál Ratzin-
ger stal zástupcem děkana a o čty-
ři roky později přímo děkanem
Kolegia kardinálů. Dne 19. dubna
2005 byl na první volbu zvolen
papežem.

V Praze na ruzyňském letišti bude
Svatý otec uvítán v sobotu 26. září
v 11.30 hod. O hodinu později na své
výslovné přání navštíví v kostele
Panny Marie Vítězné Pražské Jezu-
látko. V 16.30 vykoná zdvořilostní
návštěvu na Pražském hradě u prezi-
denta České republiky Václava Klau-
se. Pak se ve Španělském sále setká
s představiteli politického a společen-
ského života a s pražským diploma-
tickým sborem. Večer se v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha pomodlí
nešpory s kněžími, řeholníky, boho-
slovci a zástupci církevních hnutí.
Očekává se, že v sobotu papež bude
mít promluvy a pozdravy po příletu na
letiště v Praze, u Pražského Jezu-
látka, ve Španělském sále Pražského
hradu a v katedrále.

V neděli 27. září má Benedikt XVI.
od 10 hodin sloužit mši svatou na
letišti v Brně. Pří ní bude mít homilii
a požehná při ní též základní kameny
připravovaných církevních staveb,
mimo jiné i základní kameny komunit-
ního minicentra u nás na Lhotce. Po
mši po modlitbě Anděl Páně bude mít
Svatý otec v Brně rovněž pravidelnou
nedělní polední promluvu. 

Po návratu do Prahy se v 17.15
setká v Arcibiskupském paláci s před-

staviteli Ekumenické rady církví a o tři
čtvrtě hodiny později ve Vladislav-
ském sále Pražského hradu s akade-
mickou obcí. K účastníkům obou set-
kání rovněž promluví.

Svátek sv. Václava oslaví hlava
katolické církve v pondělí 28. září ve
Staré Boleslavi. Nejdříve tam v 8.50
navštíví baziliku sv. Václava, od 9.45
bude sloužit u příležitosti letošní Ná-
rodní svatováclavské poutě mši sva-
tou na Proboštské louce. I při této mši
bude kázat. Po ní pak přednese po-
selství mládeži. 

Ze Lhotky o vstupenky na mši ve
Staré Boleslavi do uzávěrky tohoto
čísla Věstníku projevilo zájem 120
osob, ale další se stále ještě hlásily.
Vzhledem k doporučení organizátorů,
aby poutníci z Prahy používali pro
cesty z hlavního města do Staré Bole-
slavi kyvadlovou veřejnou dopravu,
která má být zajištěna v dostateč-
né míře, žádné zvláštní autokary ze
Lhotky nebudou vypravovány. 

V Praze v pondělí ve 13.15 Bene-
dikt XVI. v Arcibiskupském paláci
poobědvá s biskupy. V 16.45 se má
rozloučit s nunciaturou. Půlhodinový
závěrečný ceremoniál na ruzyňském
letišti s promluvou Svatého otce je
naplánován na 17.15.

PROGRAM N¡VäTÃVY

Stará Boleslav v pondělí 28. září na-
bídne všem poutníkům možnost pro-
hlídek národních kulturních památek
baziliky sv. Václava, kostela sv. Kli-
menta a poutního chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie.

Po celý den budou otevřené ta-
ké další památky, zejména císař-
ský a královský zámek Brandýs nad
Labem.

V centru Staré Boleslavi bude pro-
bíhat řada kulturních pořadů a konat
se chrámový koncert Hudby Hradní
stráže. 

Večer zakončí tradiční historický
ohňový průvod sv. Václava a ohňo-

stroj v lázeňském parku Houštka, kde
bude po celý sváteční víkend probí-
hat lidová svatováclavská pouŅ.

Předprogram Národní svatovác-
lavské poutě pro mládež začne už
v neděli v 19.30 na staroboleslav-
ském Mariánském náměstí. Jeho
účastníci budou moci přenocovat
ve vyhrazeném prostoru ve vlastních
stanech nebo pod širákem. Pro pří-
pad špatného počasí bude zajištěna
možnost provizorního přenocování. 

Mládeži organizátoři doporučují
vzít si karimatku na sezení, případně
igelit pod karimatku na přespání a na
provizorní přikrytí.

DOPROVODN› PROGRAM

(Pokračování ze strany 1)

S ohledem na dopravní opatření, ka-
pacitu příjezdových tras a starobo-
leslavských parkovišŅ pořadatelé
návštěvníkům papežské mše dopo-
ručují, aby v co největší míře vy-
užili veřejnou dopravu. Z Prahy bude
kyvadlová autobusová doprava na
autobusové nádraží ve Staré Bole-
slavi jezdit z konečných stanic metra
B Černý Most a C Letňany. Pokud se
účastníci bohoslužby rozhodnou při-
cestovat vlastními dopravními pro-
středky, doporučují organizátoři pří-
jezd ráno mezi 4. a 7. hodinou. Areál,
kde se bude mše slavit, má být ote-
vřený už od 4 hodin ráno. Pro parko-
vání osobních automobilů budou
určena dvě parkoviště: P1 na severo-
východním okraji Staré Boleslavi po-
blíž sjezdu rychlostní komunikace
R10 (Praha – Liberec) exit 14 a P2
na západním okraji města u silnice
II/331. Podrobné informace lze najít
na internetu. Doporučená cesta ze
staroboleslavského autobusového
nádraží (od vlaku, který však pro
cestu z Prahy není výhodný, i z obou
parkovišŅ i z parkoviště zájezdových
autokarů) na Proboštskou louku je
vyznačena na mapce, kterou uveřej-
ňujeme na straně 3).

Mohu si ještě zajistit místenku?
Standardní způsob objednávání

místenek prostřednictvím farností byl
již uzavřen. Těm, kdo si místenky ne-
stačili objednat, si je v Praze do 24.
září denně kromě neděle ještě mohou
od 9.30 do 17.30 vyzvednout v Knih-
kupectví u sv. Víta v budově Arcibis-
kupského paláce v Praze 1 na Hrad-
čanském náměstí 16.

Dostanu se na mši také bez vstu-
penky? 

Pokud jste si nezajistil místenky do
příslušných sektorů na Proboštské
louce předem, nebo je nebudete mít
u sebe, získáte při vstupu do areálu
místenky do vzdálenějších sektorů.

Uvidím Svatého otce, i když se do-
stanu jen do vzdálenějšího sektoru?

Jistěže. Nejen že Svatý otec bude
zřejmě projíždět místo slavení boho-
služby v papamobilu, ale v celém
areálu bude i několik velkoplošných
obrazovek, takže všude by mělo být
dobře vidět.

OT¡ZKY
A ODPOVÃDI

VÌt·me SvatÈho otce Benedikta XVI.
DOPRAVA
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VÌt·me SvatÈho otce Benedikta XVI.

ROZHLAS
A TELEVIZE

Do kdy by měli být pout-
níci ve Staré Boleslavi
na místě. 

Do 9 hodin. Společný
program na Proboštské
louce bude probíhat už od
6 hodin ráno.

Budou pro starší lidi
nebo pro invalidy něja-
ká místa k sezení?

Poutníci si sebou mo-
hou přinést příruční se-
dačky. Místa v jednotlivých
sektorech bude dost.

Hendikepovaní poutníci
budou mít k dispozici pro-
stor v blízkosti oltáře, ale
tam bude vstup na spe-
ciální vstupenky.

Co když nastanou něja-
ké zdravotní problémy?

Na označených místech
bude k dispozici zdravotní
služba a ve všech sekto-
rech budou dvoučlenné
zdravotní hlídky.

Kde lze najít podrobnější
informace?

Podrobnější a aktuali-
zované informace lze najít
na webu
www.navstevapapeze.cz

a www.apha.cz.

Radio Proglas se chys-
tá vysílat 26. 9. z pražské
katedrály nešpory Svaté-
ho otce s kněžími a řehol-
níky a po jejich skonče-
ní část Koncertu naděje
z brněnského tuřanské-
ho letiště. 27. 9. v 10 ho-
din bude přenášet mši
Benedikta XVI. z letiště
v Brně-Tuřanech, před ní
důležité části předprogra-
mu a po skončení boho-
služby ještě i programu
následujícího. O den poz-
ději bude vysílat papež-
skou mši ze Staré Bole-
slavi s vybranými částmi
předprogramu. Na 18. ho-
dinu plánuje přenos ze set-
kání Svatého otce se zá-
stupci akademické obce. 
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VÌt·me SvatÈho otce Benedikta XVI.
V Praze lze Proglas vyladit nejlépe

– i když u nás na Lhotce to vyžaduje
velice pozorné ladění – na ještědské
frekvenci VKV (FM) 97,9, v okolí hlav-
ního města místy z Jeseníku (93,3),
Příbrami (96,0) nebo Tábora (88,7).
Pomocí internetu je možno Proglas
sledovat na www.proglas.cz. Z této
webové adresy se lze také dostat
k dalším informacím o možnostech
sledování Proglasu.

Průběh celé papežské návštěvy
včetně obou mší bude zaznamená-
vat a přenášet i TV Noe, kterou lze
díky digitálnímu vysílání sledovat
v Praze už také. Její základní inter-
netová adresa je www.tvnoe.cz. Na
ní lze najít podrobné informace, jak
televizi sledovat. Z předběžného pro-
gramu vyplývá, že její „Studio Bene-
dikt XVI. v ČR“ bude vysílat v sobo-
tu 26. 9. od 11 do 13.30 a od 16.45
do 21 hodin, v neděli 27. 9. od 7 do
15 hodin, od 17 do 19.30 a od 20 do

22.30 hod., v pondělí 28. 9. od 6.35
do 13.10 hod. a od 17 do 19.05.

Český rozhlas 2 Praha plánuje
přenos bohoslužby z Mladé Bole-
slavi, podrobnosti však do uzávěrky
tohoto čísla Věstníku nezveřejnil.

Do uzávěrky nebyl známý ani pro-
gram České televize, která jistě
bude papežovu návštěvu sledovat
také, nejúplněji zřejmě na zpravo-
dajském programu ČT 24.

Česká biskupská konference vyda-
la k letošní návštěvě papeže v Praze,
Brně a Staré Boleslavi brožuru Při-
pravme se na návštěvu Svatého otce
Benedikta XVI. Z této publikace citu-
jeme modlitbu Prosba Za šŅastný prů-
běh návštěvy Sv. otce Benedikta XVI.:

„Bože, náš nebeský Otče, děkuje-
me ti, že nás navštíví Svatý otec Be-
nedikt XVI. Veï nás svou láskou, aby-
chom se dobře připravili na setkání
s tím, kdo řídí celou církev. Abychom
ho přijali jako Marta a naslouchali mu
jako Maria, když je navštívil Kristus.

Dej, aŅ se zpevní naše víra, aby-
chom pozorně naslouchali jeho slo-

vům; aŅ se s nadějí otevřou naše
srdce, neboŅ nám jistě přináší do-
brou zvěst; aŅ se rozhoří naše láska,
aby se u nás cítil dobře.

Dopřej nám, abychom mu mohli
ukázat mnoho dobrých činů a udě-
lali mu tím radost.

Dej, aby dny, které v naší vlasti
stráví, byly pro něho i pro nás a ce-
lou společnost přínosem a povzbu-
zením.

Prosíme o to skrze Krista, našeho
Pána. Amen.“

(S využitím internetu a brožury
„Připravme se na návštěvu Sva-

tého otce Benedikta XVI.“ red)

PÿIPRAVME SE NA N¡VäTÃVU

� MONS. ThDr. JAROSLAV ŠKARVADA,
emeritní biskup, sekretář kardinála Jo-
sefa Berana za jeho nuceného pobytu
v Římě, se 14. září dožil 85 let. Ve dru-
hé polovině své dlouholeté emigrace
měl J. Škarvada na starosti duchovní
péči o krajany.

� PRŮZKUM LHOTECKÉ FARNOSTI
předběžně v minulém Věstníku ohláše-
ný na říjen bude z technických důvodů
proveden později. 

� VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
letos na Lhotce oslavíme v neděli 8. lis-
topadu v 10 hodin. Chrámový sbor ve-
dený Ladislavem Pospíšilem, jak před-
pokládá, uvede Missu quintu in B od
dómského varhaníka V. E. Horáka. Ještě
před tím sbor pojede na 11. října do ně-
meckého Würzburgu, aby tam společně
s tamním chrámovým sborem pod ve-
dením Adolfa Ulmanna provedl Missu
brevis a cappella od Zdeňka Lukáše.  

� PRVNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
k vyučování náboženství se koná ve
středu 30. září v 16 hodin. Přihlášky na
náboženství jsou s ostatními tiskovina-
mi od konce srpna k dispozici na ob-
vyklém místě u vstupu do sálu sv. Vác-
lava. Odevzdat by se měly do 30. září.

� OD UZÁVĚRKY minulého Věstníku
byli v kostele Panny Marie Královny míru
do 26. srpna pokřtěni: Johana Anežka
Spudichová, Michal d’Ambrosio, Jan Vít
Jiří Kneissl, Štěpán Jiří Zajíček, Martin
Václav Michálek, Kristýna Markéta Vá-

ňová, Martin Peca, Lucie Marie Jaro-
slava Selucká, Sára Šimková, Hedvika
Helena Bartošová, Richard Reissig. Od
začátku roku tak bylo pokřtěno celkem
20 dětí.
� SŇATEK v naší farnosti v uplynulém
období uzavřeli Milan Vanda a Simona
Janošíková. Oddal je P. Jaroslav Krajl.
� V NAŠEM KOSTELE jsme se rozlou-
čili s prof. Milanem Slavickým (viz stra-
ny 5–8) a Věnceslavou Lehkou.
� JEDNÍM ZE SOUDCŮ nově zřízené-
ho Metropolitního soudu Arcidiecéze praž-
ské byl jmenován P. JUDr. Stanislav
Přibyl, Ph.D., JC.D., kterého dobře zná-
me i z jeho působení u nás na Lhotce.
� ŘEDITELKOU Církevní mateřské ško-
ly (CMŠ) Studánka se v novém školním
roce stala Mgr. Magdaléna Vlčková Dis.,
která již dříve, za tragicky zesnulé Mar-
kéty Purkrábkové v CMŠ působila jako
učitelka. Nový školní rok Studánka 1. září
v 8.30 jako obvykle zahájila mší svatou
u Panny Marie Královny míru.
� PRVNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI se
v novém školním roce, mimo jiné i s ohle-
dem na návštěvu Svatého otce Bene-
dikta XVI. v České republice, výjimečně
konala v neděli 13. září. V říjnu a listo-
padu budou bohoslužby upravené pro
děti normálně vždy poslední neděli v mě-
sící, tedy 25. 10. a 29. 11. Dětské mše
začínají vždy v 10 hod.  
� PETR KOŽÍŠEK, který před časem
prezentoval ukázky svých výtvarných
prací ve lhoteckém kostele v kapli Bož-
ského Srdce Páně, má nyní do 20. října
minivýstavu Akvárium v čajovně Jedna

báseň v Praze 2, Pod Nuselskými
Schody. Čajovna je dostupná ze stanice
metra C I. P. Pavlova tramvají číslo 6
nebo 11 ze zastávky Nuselské schody
a otevřená denně od 15.15 do 22.22 hod.
� LETOŠNÍ VÝSTAVA malířky Simo-
netty Šmídové z Hrádku u Sušice se
bude ve lhotecké kapli Božského Srdce
Páně konat od neděle 4. října do neděle
1. listopadu. Podrobnější informace
o malířce a jejím díle lze najít na webu
www.simonetta.cz.  
� V SAKRISTII je k dispozici CD se lho-
teckou křížovou cestou Karla Stádníka.
Český text k ní namluvil známý herec
Radovan Lukavský, na CD je však k dis-
pozici i komentář německý a anglický.
Zájemci si CD mohou koupit za 100 Kč. 
� DALŠÍ KRÁTKÉ ZPRÁVY na straně 9.

(oh+red)

K R ¡ T C E

pramen a tím je Bůh, dárce pokoje, jak
to věděl už svatý Václav. Svět na jedné
straně touží po míru, na druhé straně se
odvrací od jeho jediného zdroje. Místo
volání Daruj nám pokoj! zní, nebo spíš lho-
stejně mlčí jiný postoj – Dej nám pokoj!
ve smyslu stačíme si sami, obejdeme se
bez tebe. 

Jen všechno, co tíhne k Bohu, směřuje
k pokoji, růstu a rozkvětu. A naopak všech-
no, co k němu odmítá směřovat, spěje
k neklidu a zániku.

P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

P¯edstihl panovnÌky
(Dokončení ze strany 1)
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Mši za M. Slavického předcházel už
půl hodiny před tím zpěv žalmů v po-
dání scholy, již dirigoval houslista
FOK Josef Bauer, který se stará o du-
chovní hudbu u sv Anežky České
na Spořilově. Ve schole kromě žáků
pana profesora zpíval i David Eben
s několika členy svého pěveckého
sboru Schola Gregoriana Pragen-
sis. Na varhany při bohoslužbě hrál
strahovský varhaník Vladimír Roubal,
na housle Čeněk Pavlík a na violon-
cello Pavel Jerie.

Biskup Malý v úvodu mše svaté
řekl, že se scházíme, abychom ode-
vzdali Pánu Bohu skladatele, psycho-
loga pana profesora Slavického
a abychom poděkovali za jeho život,
za všechno dobré, co vykonal. A vy-
zval přítomné, aby napřed, než začne
sloužit mši svatou zazpívali Litanie
ke všem svatým, „protože věříme,
že Milan už patří mezi ně“. Tuto víru
ostatně potvrdila i vstupní modlit-
ba: „Bože, Otče všemohoucí, věříme
a vyznáváme, že těm, kteří umírají
ve spojení s Kristem, dáváš účast
na jeho smrti a zmrtvýchvstání. Dej,
aŅ také tvůj služebník Milan, který se

stal Kristu podobným ve smrti, do-
sáhne slávy vzkříšení.“

Čtení bylo z Listu sv. Jakuba
Kde vládne nevraživost a sobec-
kost (3,16–4,3). Pak zazněl žalm
Ochraň mě, Bože, neboŅ se utíkám
k tobě a píseň Útěcho duše mé,
Ježíši můj. 

Lhotecký farář přítomným tlumo-
čil evangelium podle Jana: Ježíš řekl
svým učedníkům: AŅ se vaše srdce
nechvěje (14,1–6).

Mše svatá za M. Slavického, které
se zúčastnilo rovněž mnoho osob-
ností hudebního světa, byla pro vě-
řící hlubokým duchovním zážitkem,
přesvědčivou školou duchovního
života. Když kostel opouštěla rakev
s tělem zesnulého, zazněla s kůru
mohutná závěrečná varhanní impro-
vizace, při níž člověku až běhal mráz
po zádech. Byla to hudba zdánlivě
smuteční, ale současně i slavnostní
a povznášející, hodná člověka, který
svým dílem tak dokázal oslavovat
svého Pána.

K poslednímu odpočinku byl Milan
Slavický tentýž den odpoledne, rovněž
za velice početné účasti lidí, kteří ho
měli rádi nebo si vážili jeho díla, ulo-
žen na Vinohradském hřbitově. (jis)

»LOVÃK, KTER› äÕÿIL POKOJ

SVÃDECTVÕ BISKUPA MAL…HO
Odešel veliký člověk, který sice ne-
byl v zorném úhlu televizních kamer,
ale to nic nemění na této skuteč-
nosti. Nebudu zde hodnotit skla-
datelské dílo, režijní dílo zesnulého
pana profesora Milana Slavického.
Mezi vámi jsou fundovaní, kteří jistě
tak učiní. 

Nebude to ani apoteóza, ale vy-
dám svědectví, jak jsem poznal Mi-
lana v posledních dnech jeho života.
Rodina si přála číst ta biblická čtení,
která jsme před chvílí vyslechli. Byl
to úryvek z listu, kde Jakub mluví
o tom, že moudrý je ten, kdo šíří po-
koj. Moudrý neznamená všeobecně
vzdělaný, i když Milan všeobecně
vzdělaný byl. Já jsem vždycky žas-
nul, v čem všem se velmi dobře
orientoval a o čem všem byl velmi
dobře informován. Nejen o světě
hudebním. 

Moudrost neznamená také uče-
nost. V biblickém slova smyslu zna-
mená především zbožnost. To je slo-
vo, které v českém slovníku dnes
zaznívá spíše pejorativně. Zbožný –
ten, který uniká odpovědnosti… Ten

který si neví rady, co se životem… Tak
se utíká k duchovnu. Ale nic takového. 

Zbožný je ten, který vše nahlíží
pod zorným úhlem věčnosti. A to
Milan činil. 

Zbožnost je víc než slušnost, kul-
tivovanost, která bohužel tak chybí
v našem současném společenském
životě. 

Zbožnost především znamená
odpovědnost před tím, kdo je dár-
cem života. Moudrost se zbožností
znamená umění naslouchat. A Milan
naslouchat dovedl. Je to znát v jeho
tvorbě, ale také v jeho vztazích vůči
těm druhým.

Naslouchat dárci nejen života, ale
všech darů a charismat. Milan jich
využil naplno. Ale u vědomí toho, že
ta charismata jsou mu svěřena, niko-
liv že je jejich majetníkem, na čemž
by zakládal svůj život. 

Moudrý je ten, kdo je zakotven,
pevný, vyrovnaný. Kdo nepotřebuje
převlékat kabáty, kdo jde přímou ži-
votní cestou.

Dnes se to často nazývá fana-
tismem, ale to s fanatismem nemá

nic společného. Ten, kdo je pevně
zakotven, kdo ze zdroje života od-
vozuje své náhledy a své vkla-
dy, ten se nepotřebuje pořád měnit
podle okolností a podle vanoucích
větrů.

Moudrý je ten, který dovede děko-
vat, jak říká Jakub. Já bych si tady
dovolil citovat něco z modlitby, která
byla nalezena v Milanově pozůsta-
losti: „Děkuji ti, Pane, za zkoušky
a úkoly a za sílu k nim. Děkuji ti za
nepřátele, kteří nutí člověka k přes-
nému promýšlení stanovisek, k po-
koře a trpělivosti.“

Když jsem tuto modlitbu četl, vy-
razilo mi to dech. Protože to je proti
vší logice. Děkovat za zkoušky, dě-
kovat za utrpení, nepochopení, pod-
razy… Je to vůbec možné? A Milan
to vložil do své modlitby. Ne s ně-
jakou okázalostí, ale s upřímností
svého srdce.

Děkovat za nepřátele… Člověk
nanejvýš dospěje k tomu, že se jim
vyhýbá, nebo že neoplácí stejnou
mincí. Ale on děkuje za nepřátele,
protože nutí člověka k přesnému

Na sklonku prázdnin jsme se v úterý 25. srpna dopoledne po 10. hodině v nedělně zaplněném kostele Panny
Marie Královny míru rozloučili s věrným lhoteckým farníkem profesorem PhDr. Milanem Slavickým, MgA.
Rekviem sloužil pražský světící biskup Václav Malý s P. Bedřichem Vymětalíkem.

Skladatel Milan Slavický
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promýšlení stanovisek, k pokoře
a trpělivosti. 

A Milan tu pokoru měl. Měl ji ve
svém díle i ve svém životě. Děkoval
a byl vděčný.

V posledních dnech svého života,
kdy už mu bylo jasné, že se blíží
sklonek jeho pozemské pouti, nevy-
čítal, nevymáhal na Hospodinu dal-
ší dny. Skutečnost přijímal takovou,
jaká je. Byl opravdu šiřitelem pokoje,
a osvědčil to ve zkoušce nejtěžší. 

Jakub mluví o pokoji jakožto o na-
stolení smíru mezi těmi, kdo si zá-
vidí, kdo jsou plni zášti. Ale pokoj
může mezi lidmi nastolit ten, kdo ho
má v srdci. To znamená ten, kdo do-
vede přijmout sebe sama, se svým
omezením, ale i se svými dary. A člo-
věk může být plně svobodný i v oka-
mžiku, kdy mu ubývají tělesné síly. 

Mne fascinovala Milanova svobo-
da v posledních dnech jeho života.
Tam teprve prokázal svou zralost.
Kdy mohl poukázat na své životní
dílo, vrátit se k němu. On nic tako-
vého nečinil. Byl plně oddán Pánu.

Když jsem se ho ptal, jestli ještě
poslouchá hudbu – a to byl přece jeho
svět, to tu nemusím zdůrazňovat –
říkal, že ne. Ne s nějakým mávnutím
ruky, ale protože si uvědomoval, že
stojí před důležitějším okamžikem:
před otevřenou náručí Dobrého Pána,
z jehož rukou přijal všechny životní
dary a za které dovedl poděkovat. 

Jakub mluví o boji těch, kdo jsou
plni zášti. Boj však může být i „du-
chovní“. Vynucování si respektu, pres-
tiže, autority. Vidíme to okolo sebe

ve společenském životě. Kolik je nám
před očima ukazováno nul, které si
vynucují autoritu četností vystupo-
vání před kamerou.

Milan neměl nic takového zapo-
třebí. Protože byl zakotvený, měl při-
rozenou autoritu, přirozený respekt.
O přízeň nepotřeboval bojovat. 

Dobře si pamatuji na několik set-
kání s jeho mladými žáky – budou-
cími interprety, skladateli, dirigenty.
S jakou vstřícností k nim přistupo-
val, jak jim dovedl naslouchat… 

Jakub na konec úryvku, který jsme
četli, říká: „Nedovedete prosit.“ Ale
Milan dovedl prosit, aby byl dobře
připraven na odchod z této pozem-
ské pouti. Dovedl prosit, aby byl Boží
cestou člověku. Aby měl otevřené
srdce, aby dovedl dobře nahlédnout
sebe ve světle svatého Hospodina. 

Milan byl opravdu odevzdaný. Ale
odevzdanost neznamenala pasivitu,
rezignaci, smutek nad tím, co ho čeká.
Tím mě velmi oslovil a já děkuji, že
jsem byl svědkem jeho posledních
dnů, protože mě to posílilo ve víře
a naději. On odumíral všem zbyteč-
nostem. Soustředil se na to podstatné.

Ale budiž spravedlivě řečeno, že
to bylo za přítomnosti jeho manželky
Evy, která byla jeho posilou. Každý
okamžik stála při něm. A za to také
Pánu Bohu dnes poděkujme. Za ten
krásný vztah, který se osvědčuje prá-
vě v takovýchto okamžicích. 

V evangeliu jsme slyšeli, že u Otce
jsou připraveny příbytky pro ty, kdo
žijí spravedlivě. Ale Milan nežil jenom
spravedlivě. On žil s Pánem a v Pánu.

Jak je řečeno v evangeliu, Ježíš
o sobě praví: „Já jsem cesta, pravda
a život.“ Ježíš jako cesta k plnosti,
Ježíš jako cesta k odpuštění, cesta
k objetí milosrdným Otcem. Je to
cesta naděje, i když vnějškově lemo-
vána bezmocí, bolestí, možná někdy
i pochybnostmi.

Ježíš je pravda. Ne pravda intelek-
tuální, ale pravda, která se osvědčí
ve věrnosti. 

Ježíš jako zrcadlo člověku, kde člo-
věk má možnost nahlédnout sám se-
be. Ve své síle, ale i ve své slabosti.

A Ježíš jako život. Ježíš je tvoře-
ný ne tím, co člověk má, ale tím, co
člověk je. 

Život je tvořený vztahy. Milan žil
ten základní vztah k druhým, čerpaje
ze vztahu sebesdílení milosrdného
odpouštějícího Otce k Ježíši Kristu.
S jakou vroucností přijal nedlouho
před svou smrtí Tělo Páně. Neoká-
zale, skromně, pokorně, odevzda-
ně… A za to chci Pánu Bohu také
poděkovat. 

Jak jsem psal v kondolenci paní
Evě, manželce, věřím, že máme v ne-
bi dalšího přímluvce. To není přehna-
né. Kdo odchází s takovouto pevnou
vírou, ale vírou, která nevymáhá, kdo
odchází s takovouto pevnou naději,
na toho Bůh nezapomíná.

Děkujeme, dobrý Bože, za život
tvého služebníka Milana. Děkujeme
za všechno to krásné, co vytvořil.
Děkujeme za jeho rodinu, kterou ta-
kovým krásným způsobem spoluvy-
tvářel. A děkujeme za všechno to
dobré, co v životě vykonal.

NESMÕRNÃ PLODN› SKLADATEL
Milan Slavický se narodil 7. května
1947 v Praze. Pocházel z rodiny
s velkou hudební tradicí. Jeho otec,
hudební skladatel Klement Slavický,
byl žákem skladatele Josefa Suka,
Karla Boleslava Jiráka a Václava
Talicha. Oba dědečkové zesnulého
– Klement Slavický starší, žák Le-
oše Janáčka, a Kamil Voborský, žák
Antonína Dvořáka – byli rovněž
skladatelé. Působili jako ředitelé
kůru a učitelé hudby.

M. Slavický vystudoval hudební
vědu na Karlově univerzitě v Praze,
skladbu na Janáčkově akademii
múzických umění v Brně, a postgra-
duálně hudební teorii na pražské
Akademii múzických umění (AMU). 

Působil jako režisér a vedoucí
hudební režisér v gramofonové fir-
mě Supraphon, jako rozhlasový dra-
maturg a od začátku osmdesátých
let minulého století jako skladatel,
režisér a publicista ve svobodném

povolání. Pro různé firmy natočil
více než 550 dlouhohrajících desek,
CD a videoprogramů. 

Pád totalitního režimu mu umož-
nil, aby začal působit též jako peda-
gog na pražských vysokých školách
– Filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy a na FAMU. Uplynulých patnáct
let byl učitelem skladby na Hudeb-
ní fakultě AMU (od roku 1998 jako
docent a od r. 2001 jako profesor).
Od roku 2001 působil též jako hos-
tující profesor pražské New York
University.

Slavický byl nesmírně produktiv-
ní skladatel. Soupis jeho děl obsa-
huje asi osmdesát titulů. Kompono-
val symfonickou, komorní, vokální
i elektroakustickou hudbu. (Elektro-
akustická hudba je souhrnný název
různých okruhů hudebně zvukové
produkce, které se tradičně ozna-
čují podle způsobu výroby, např.
elektronická hudba, konkrétní hud-

ba, hudba pro magnetický pásek.
Tvůrci této hudby pracují s tóny
a zvuky, jež jsou schopny vytvořit
speciální akustické nástroje. Skla-
datelé elektroakustické hudby pra-
cují také s autentickými zvuky z uli-
ce, přírody, továrny nebo kanceláří
a též se zvuky akustických hudeb-
ních nástrojů a lidského hlasu. Kom-
ponování elektroakustické hudby
je vlastně hledání a výběr žádou-
cích zvuků, jejich úprava, míchání
a záznam.)

Mnoho Slavického skladeb za-
znělo na festivalech a často bylo vy-
tvořeno přímo na objednávku, aŅ už
od představitelů jednotlivých festi-
valů nebo interpretů. Pro Berliner
Festvochen složil Portu coeli, pro
galakoncert k 75. narozeninám lu-
cemburského velkovévody Joana
meditativní skladbu Ich dien, ke 100.
výročí založení České filharmonie
Dvě kapitoly z Apokalypsy.
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Ze skladatelovy víry vytrysklo Ad-
ventní rozjímání pro smyčcový or-
chestr, Veni Sancte Spiritus pro soprán
a komorní soubor, skladby pro sólové
varhany Sursum corda nebo Rekviem.
Mariánská Regina coeli ho inspirovala
hned dvakrát, jednak v podobě pro
dětský nebo dívčí sbor, jednak jako
symfonická vize pro velký orchestr.
Starozákonní knihu Kazatel zhudebnil
jako kantátu pro komorní sbor, recitá-
tora a instrumentální soubor.

Řada skladeb Milana Slavického
byla oceněna v domácích i zahranič-
ních soutěžích. Z přelomu 70. a 80.
let má na svém kontě čtyři vítězství
v ostravské soutěži mladých sklada-
telů Generace. Ještě dříve však dva-
krát získal první cenu a jednou čestné
uznání v soutěži mladých sklada-
telů o Cenu Carl Maria von Webera
v Drážïanech. V roce 1980 ve vlasti
získal druhou cenu v soutěži minis-
terstva kultury a v roce 1985 cenu
města Brasilia. Porta coeli získala
Cenu české hudební kritiky za nej-
lepší skladbu provedenou v roce
1992, Dvě kapitoly z Apokalypsy se
umístily na třetím místě v r. 1995.

Publikoval dvě knihy, řadu studií
ve sbornících a časopisech, článků
a recenzí. Jedna z jeho knih, která
vyšla nejen česky, ale i anglicky, po-
jednává o Gideonu Kleinovi, židov-
ském skladateli a klavíristovi z Mo-
ravy, organizátorovi kulturního života
v Terezíně, jedné z obětí nacistic-
kého holocaustu. 

Slavický byl také autorem mnoha
rozhlasových pořadů, jako Gramo-
olymp nebo Musica sacra. 

Absolvoval četné přednášky a work-
shopy ve Vídni, Luzernu, Lipsku, Bo-
chumi, Londýně, Cardiffu, St. Louis.
Referoval na kongresech a konfe-
rencích v Praze, Paříži, Lyonu, Lon-
dýnu, Barceloně, Drážïanech aj.

Od roku 1990 zastával rovněž řa-
du veřejných funkcí. Spoluzakládal
Evropský kulturní klub. Byl členem
výboru mezinárodního hudebního
festivalu Pražské jaro nebo výboru
hudebního odboru Umělecké bese-
dy. V letech 1992 až 1995 působil
jako dramaturg, zástupce ředitele
a místopředseda správní rady České
filharmonie. Zasedal v porotách diri-
gentské soutěže českého minister-

stva kultury, mezinárodní klavírní
soutěže Vinna da Motta v Macau,
hobojové soutěže Pražského jara,
rozhlasové soutěže Concertino Pra-
ga nebo skladatelské soutěže Ná-
rodního divadla v Praze a Pražské
komorní filharmonie. 

Pan profesor Slavický zemřel po
dlouhé těžké nemoci v úterý 18. srpna
ve věku 62 let. Pro mnohé návštěv-
níky našeho kostela jistě bude tento
článek překvapením, když si přečtou,
co všechno tento skromný a nená-
padný lhotecký farník v životě dokázal. 

Jeho vlastní komentář k orchest-
rálním skladbám Porta coeli, Dvě
kapitoly z Apokalypsy a Requiem,
který navazuje na tento článek, po-
tvrzuje hlubokou víru Milana Slavic-
kého: „…de morte transire ad vitam
– od smrti přejít k životu, to je přá-
ní, které text mše za zemřelé vy-
jadřuje v závěru své úplné podoby.
A na které jsem intenzivně myslel
při práci na této kompozici.“

Věříme, že i tento náš lhotecký
bratr ve víře od smrti přešel k životu.

(red – s použitím textů
z internetu)

OD SMRTI PÿEJÕT K éIVOTU
KDYŽ JSEM POČÁTKEM 90. LET,
tedy v hektických popřevratových
dobách, dostal od tehdejšího inten-
danta Berliner Festwochen Dr. Eck-
hardta objednávku na orchestrální
kompozici, jejíž premiéra se měla
uskutečnit v sále berlínské Philhar-
monie v rámci festivalového ročníku
1992, který byl zčásti věnován Pra-
ze a české hudbě, zatoužil jsem na-
psat skladbu, která by volně a svo-
bodně vyjádřila mé pocity vděku
a radosti z čerstvě nabyté svobody
– pocity, které mne ostatně neopouš-
tějí ani dnes. A zároveň pocity ra-
dosti z toho, že silný inspirační ko-
řen své tvorby nemusím už halit
do obecných pojmů, ale mohu je
vyjádřit přímo a bez oklik.

Název skladby Porta coeli, kte-
rou jsem na tuto výzvu reagoval, má
dvojí význam – jednak vyjadřuje
inspiraci výtvarným objektem, zná-
mým raně gotickým portálem stej-
nojmenného kláštera v Předklášteří
u Tišnova s bohatou výtvarnou výz-
dobou i představovým světem. A zá-
roveň tento název vyjadřuje i před-
stavu brány, před kterou každý
smrtelník po skončení svého pozem-
ského bytí stane a u které „vydá
počet ze svých skutků“. Doprovodil
jsem proto partituru mottem z evan-

gelia sv. Matouše (7,13–14), na kte-
ré jsem intenzívně myslel při práci
na této skladbě: Vejděte těsnou bra-
nou; prostorná je brána a široká ces-
ta, která vede do záhuby, a mnoho
je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je
brána a úzká cesta, která vede k ži-
votu a málokdo ji nalézá.

Jednovětá skladba je koncipovaná
jako oblouk postupně stoupající k zá-
řivé vizi nebeské brány a poté se
zklidňující v závěrečném spočinutí
a ve vizi konečného vykoupení.

PŘI ČETBĚ ZJEVENÍ SV. JANA
mne vždy znovu a znovu vzrušoval
prudký kontrast před závěrem to-
hoto úžasně barvitého a dramatic-
kého textu – po líčení bouřlivého
a dramatického zápasu mezi dob-
rem a zlem, vrcholícího svržením
všech stoupenců zla do ohnivého je-
zera plného věčného nářku a utrpe-
ní (kapitola 20). Následuje popis
Nového Jeruzaléma, zářivého ne-
beského města, sídla blažených,
kteří svým čistým pozemským živo-
tem dosáhli tohoto věčného cíle (ka-
pitola 21). Tyto dvě bezprostředně
za sebou následující kapitoly Apo-
kalypsy představují tak prudký kon-
trast, jaký si lze jen představit, a mají
pro mne ohromnou inspirativní sílu.

Když mne umělecké vedení České
filharmonie (ČF) vyzvalo k napsání
skladby ke 100. výročí trvání orches-
tru, vytanul mi proto na mysli můj sta-
rý plán na vyjádření tohoto kontrastu
ryze hudebními prostředky. Snažil
jsem se tak učinit ve dvouvěté sklad-
bě, která onen kontrast zvýrazňuje
volbou instrumentáře, odlišností arti-
kulace a tektoniky. Zatímco na první
větě – Ohnivém jezeře – se podílejí
blanozvučné bicí nástroje a probíhá
zde postupné huštění a střetávání
kontrastujících barevných bloků, dru-
há věta – Nový Jeruzalém – se vyvíjí
ve znamení zvuku kovových bicích
nástrojů a postupného vzestupu z nej-
nižších do nejvyšších poloh orches-
trálního zvuku, symbolizujícího ne-
beskou záři a závěrečné vykoupení.
Obdobně se proměňuje i hudební
materiál věty, která získává stále kon-
sonantnější charakter. 

MYŠLENKOU NA VELKOU vokálně
symfonickou skladbu jsem se zabý-
val již delší dobu, ale nemoc a smrt
mého otce, se kterým jsem byl až
do posledních chvil jeho života, byly
tím rozhodujícím podnětem k jejímu
vzniku. Zážitek smrti, který byl dří-
vějším generacím samozřejmý, ale
před kterým dnešní člověk zbaběle
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SVÃTOV› UMÃLECK› ⁄SPÃCH
Houslista Josef Špaček ukončil
v květnu studium na Curtis Insti-
tute of Music bakalářskými zkouš-
kami, při nichž obdržel za své
mimořádné výsledky cenu Fritze
Kreislera. Vzápětí na to se mu
v červnu podařilo vyhrát v nároč-
né mezinárodní houslové soutěži
Michaela Hilla na Novém Zélandě. 

Soutěž byla čtyřkolová. Na zákla-
dě předem zaslaných nahrávek bylo
ze zhruba sta účastníků z celého
světa vybráno osmnáct a ti pak po-
stoupili do semifinálních kol. První
kolo mělo dvě části, po nichž do dal-
šího postoupilo šest účastníků. Ze

druhého kola postoupili dál tři, a ti si
pak zahráli finální koncert. Josef zví-
tězil s Prokofjevovým koncertem
č. 2 pro housle a orchestr.

Počátkem července odletěl Josef
na festival do Colorada a v půli srpna
měl ještě s Václavem Hudečkem kon-
cert v Luhačovicích. Poté už zase od-
cestoval na další studia. Byl totiž přijat
na prestižní Juilliard School do třídy
světoznámého houslisty Itzhaka Perl-
mana, ikony současného houslového
světa. Je to úžasný výsledek talentu
a píle našeho výjimečného farníka.

(kl)

HRA JEMN›CH
PASTELŸ A TVARŸ
Na přelomu května a června se stě-
ny kaple lhoteckého kostela rozsví-
tily svěží barevností tapiserií artpro-
tis, speciální výtvarné techniky, která
pracuje s vlněným rounem a měk-
kými textilními materiály. Jejich autor-
kou je akademická malířka Maria
Škochová (*1925). Ta drobná paní
se umí potýkat i s velkými plochami
svých uměleckých artefaktů, ovšem
tehdy, když se právě nenoří do drob-
né, křehké kresby, často s motivy
přírody a květin.

V LŮNĚ LASKAVÉ RODINY
Na křestním listě jí zapsali jako Maria.
Žila totiž s rodiči do svých tří let na
severu Čech, blízko Žitavy, v Heřma-
nicích, dnešním Dětřichově, v místě
tehdejšího česko-německého osíd-
lení. Odtud německý tvar jména. Tra-
dice jejího rodu ji předurčila k umění.
Předkové byli většinou hudebně na-
daní kantoři, sestřenice profesorkou
konzervatoře, a tatínek všestranný
muzikant, basista, který zpíval s Praž-
skými učiteli a v Českém pěveckém
sboru. Oba rodiče proto nijak nebránili
Mariině zálibě ve výtvarném umění.
To se později stalo jejím povoláním.
Celá rodina byla živě praktikujícími
katolíky nesenými vírou. 

Už od dětských let toužila Maria
po kreslení a po Umělecko-průmy-
slové škole, a to přání se jí vyplnilo.
Chtěla původně studovat obor skla,
ale nakonec vstoupila do malířské-
ho ateliéru prof. Josefa Nováka.
Bylo to ovšem za Němců, ti školu
zavřeli, a teprve po válce mohla ve
studiu pokračovat. Pak se ale za-
měřila na studium textilu a dostala
se do ateliéru proslulého prof. Anto-
nína Kybala. Se školou se loučila až
po pěti letech aspirantury. Několik
roků pak působila v textilní tvorbě
na poli designu, a dál se věnovala
rodině a volné tvorbě. S mužem,
báňským inženýrem, se dostala na
čas do Ostravy, ale věrna oboru,
přešla jako designerka do textilní
továrny v Aši, pak do Textilní tvorby
a do Ústavu oděvní a bytové kultury
v Praze. To už ale se dvěma dětmi.

OSUDOVÁ CESTA NA MORAVU
V osmdesátých letech zavítala sho-
dou okolností do Brna a tam ji ko-
lega výtvarník pozval do ateliéru
artprotisu. Dostala do ruky vlněné

utíká, byl velkou zkušeností, která
jasně říká, co je hmota a co je duch,
a která tvůrčímu člověku dává vel-
ký impuls nejen k přemýšlení, ale
i k aktivní reakci. Zároveň jsem neměl
na mysli jen privátní rozměr věci,
ale Requiem jsem věnoval „památ-
ce mého otce a všech dobrých lidí,
kteří prošli touto Zemí“.

Použil jsem první část latinského
liturgického textu (až po Lacrimoso
včetně), a to s určitými redukcemi.
Nepřidával jsem ale žádné další tex-
tové prvky. Chtěl jsem k tomuto po
staletí zhudebňovanému textu při-
stoupit tak, jak to dělaly desítky ge-
nerací skladatelů před námi: pokor-
ně naslouchat jeho rytmu, stavbě
a významovému vývoji a snažit se
jeho podněty sloučit se svým hudeb-
ním jazykem. Několik vokálních skla-
deb na latinské texty, které jsem na-
psal v předcházející době (Media
Vita, Veni Sancte Spiritus, Regina
Coeli), se k tomuto úkolu ukázaly
jako užitečná příprava.

Rozhodl jsem se pro dva vokální
sólisty, ženu a muže, a to obou střed-
ních hlasových oborů (mezzosoprán
a baryton), tedy bez extrémních hla-
sových poloh. Sólistům jsou svěře-
ny nejrůznější výrazové situace od
zděšené konfrontace s majestátem
smrti (Quid sum miser) až po úpěn-
livě naléhavou prosbu o vykoupení.
Významnou úlohu má sbor, především
v dramatickém Dies irae, v dlouhé
gradaci Confutatis a ve statických
krajních větách. 

…de morte transire ad vitam – od
smrti přejít k životu. To je přání a pros-
ba, které text mše za zemřelé vyjad-
řuje v závěru své úplné podoby. A na
které jsem intenzívně myslel při práci
na této kompozici.

VŠECHNY TŘI TYTO SKLADBY
vzájemně spojuje řada okolností:
Všechny, jak lze vyčíst z jejich ná-
zvů, vznikly z obdobného inspirač-
ního okruhu. Všechny premiérovala
Česká filharmonie (Portu coeli s Ji-
řím Bělohlávkem v sále berlínské
Philharmonie, další dvě skladby pak
v domovském pražském Rudolfinu,
a to Dvě kapitoly se Sergem Bau-
dem a Requiem opět s Jiřím Bělo-
hlávkem. I hudební jazyk těchto
třech skladeb je obdobný. Jeho zákla-
dem je metoda intervalového výbě-
ru, která mi velmi vyhovuje a kterou
používám už po několik desetiletí.
Totožný výběr šesti intervalů, uží-
vaný horizontálně i vertikálně, je zá-
kladem hudební řeči i uvedených
skladeb. Na klíčových místech je
však konfrontován s dalším, konso-
nantním intervalovým světem, který
je v Rekviem použit všude tam, kde
se v textu objevuje prvek Božího
majestátu (především v Dies irae
a Quid sum miser).

Na první pohled je patrný i další
výrazný moment, který tuto trojici
skladeb spojuje: prvek závěrečné
katarze, jehož vzestupná melodická
linie v sólovém nástroji je uzavírá
rozvedením do konečného úlevné-
ho spočinutí. V Portě coeli zaznívá
tato závěrečná fráze v sólových hous-
lích, v Novém Jeruzalémě z dvou
kapitol v sólové flétně a konečně
závěr Lacrimoso z Requiem obě
tyto melodické fráze navazuje na
sebe a tím uzavírá okruh tvořený
tímto volným triptychem.

Měl jsem v životě téměř vždy
štěstí na výborné a zaujaté inter-
prety svých skladeb… Všem zúčast-
něným patří můj upřímný dík.

MILAN SLAVICKÝ

(Dokončení na straně 9)
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A KDE BUDE PAN FAL¡ÿ SPINKAT?
Jak všichni dobře víte, v neděli
14. června se v kapli Božského
srdce Páně uskutečnila vernisáž
výstavy studie rekonstrukce a pří-
stavby farní budovy. A na výstavě
zazněl i dětský dotaz z titulku.

Účast na vernisáži nebyla příliš
hojná, ale alespoň mohl být otec Bed-
řich Vymětalík rád, že na mše ve
všední den přijde víc lidí než na ne-
dělní prezentaci tohoto projektu. 

I přesto ale po odprezentování
všech variant a vysvětlení pohnutek
autorů ke ztvárnění studie padaly
konkrétní a věcné připomínky a roz-
vinula se poměrně živá diskuze. Ně-
kdy to byly dotazy na financování,
někdy ke konkrétním věcem ke studii
a někdy i kritika, aŅ už objektivní ne-
bo subjektivní. To vše k tomu patří
a já osobně jsem za všechny pod-
něty, které zazněly, velice vděčný.

Pokud jste výstavu navštívili, zce-
la jistě jste zjistili, že byly prezento-
vány tři varianty. První – minimální –
počítá pouze s rekonstrukcí stávající
budovy fary. Ve druhé variantě kromě
rekonstrukce stávajících prostor fara
narůstá, aby se zvýšila kapacita bu-
dovy a komfort užívání. Do třetí va-
rianty jsme na pozemek za presby-
tářem kostela umístili víceúčelovou
halu. Pro upřesnění je nutné podotk-
nout, že třetí varianta bez druhé ne-
má smysl, protože hala by jistě po-
třebovala silnější zázemí, než může
dnešní farní budova nabídnout.

Takto jsme ještě před farní výsta-
vou projekt představili také otci kardi-
nálovi Miloslavu Vlkovi. Bylo zřejmé,
že se mu náš záměr líbí a že je ocho-
ten nám v našem úsilí podle svých
možností pomoci. Svou podporu na
závěr návštěvy vyjádřil požehnáním
celého projektu. V současné době již
probíhají jednání s arcibiskupstvím
o pozemcích a o dalších krocích, které
povedou k realizaci jedné z variant.

Už teï je jasné, že to nemůže být
akce jen pastorační rady nebo něko-

lika farníků, ale že to musí být akce
celé farnosti. Proto nás chci vybíd-
nout, abychom celou věc podpořili
také v modlitbě, protože „nestaví-li
dům Hospodin, nadarmo se namá-
hají stavitelé.“ (Ž 127,1)

PROKOP JIRSA

PASTORA»NÕ RADA
Dne 8. června pastorační rada na svém
101. zasedání zhodnotila jarní duchov-
ně-relaxační víkend pro rodiny jako
úspěšný a na podzim naplánovala další.
Konstatovala však, že i do jeho přípravy
by bylo užitečné zapojit zúčastněné ro-
diny. Vzala na vědomí, že na letní cha-
loupky v době od 2. do 15. srpna se při-
hlásilo 26 dětí.

Byla projednána příprava zahradní
slavnosti. Možnost účasti hostů z Kra-
lovic na ní omezuje to, že kralovická far-
nost si svou slavnost naplánovala hned
na následující neděli. Kralovičtí rovněž
nemají zájem o účast dětí na lhoteckých
chaloupkách, ale na podzim by uvítali
pomoc při úklidu půdy na faře.

Dále se pastorační rada m. j. znovu
zabývala přípravou na sociologický průz-
kum farnosti, návštěvou Ackermann
Gemeinde na Lhotce, adventní duchov-
ní obnovou, výletem dětí na 19. září
a akcemi pro děti v adventu. Na 6. prosi-
nec 2009 bylo stanoveno zahájení výs-
tavy Misijní voluntariát a datum plesu
na 5. nebo 15. únor.

Pastorační rada farnosti se sejde
21. září, 19. října, 9. listopadu a v pro-
sinci pravděpodobně 7. 12.

(h+red)

� PRO OBĚTI LETNÍCH POVODNÍ
naše farnost vybrala 100 000 Kč.
P. Bedřich Vymětalík je odvezl do
Jeseníku nad Odrou, aby je tamější
farář P. Miroslav Sevilla rozdělil mezi
nejvíce postižené. 
� POUTNÍ ZÁJEZD do Nepomuka
a Velhartic se připravuje na sobotu
10. října.
� DUCHOVNÍ CESTA lhotecké farnosti
po Ježíšových stopách z Judské pouš-
tě do Jeruzaléma se uskuteční ve
dnech 14.–23. listopadu. Kapacita zá-
jezdu byla zvýšena o několik míst. Dal-
ší zájemci se mohou hlásit do 13. října.
� VĚŽNÍCH HODIN se lhotecký kostel
konečně dočkal letos v 72. roce své
existence.
� RODINA SVOBODOVA děkuje far-
nosti za duchovní podporu během po-
bytu jejich syna Radima v nemocnici po
jeho dopravní nehodě. Pětadvacetilý
Radim Svoboda v červnu v křižovatce
na Karlově náměstí v noci na motorce
najel na tramvajový ostrůvek, spadl na
zem  a utrpěl zranění hlavy. Mladý muž,
který je jedním z někdejších lhoteckých
ministrantů, je už v pořádku. 
� TENTO VĚSTNÍK vychází kvůli nad-
cházejícímu lázeňskému léčení redak-
tora výjimečně jako dvojčíslo. Další
Věstník vyjde v prosinci 2009       (red)

K R ¡ T C E

rouno a plst, a nebylo o čem přemý-
šlet. Ta výrazná  malířská technika jí
učarovala a dodnes jí zůstala věrná.
Měla v té době v Praze vlastní ate-
liér, takže si materiály odvezla domů
a začala pilně pracovat. Postup je
nejvýš zajímavý. Pokládané rouno se
vrství, mísí, posléze zažehlí, a na-
konec se na speciálním stroji pro-
šívá a tím fixuje. Ještě před tím se
dá artprotis před dokončením pro-
stříhat, protrhat, vrstvy sejmout, no-
vé nanášet, a barvy nakládat, anebo
je mísit do polotónů. Dnes už brněn-
ský ateliér zanikl a celý provoz se
přesunul do textilní školy.

Maria Škochová střídala v životě
artprotisy s gobelínem (jeho zákla-
dem je osnova, útek a jeho přirá-
žení k osnově) a také aradekorem

(netkaná tapiserie jemných vlněných
vláken, snopků a česanců), střídavě
s malbou akvarelem a olejem včet-
ně textilních miniatur. Často zamě-
řuje svou invenci na vegetativní mo-
tivy, a především na hru barevných
tónů pastelově pestrého vidění svě-
ta. Nejednou se do její tvorby pro-
mítá i duchovní námět, i když, jak
tvrdí, filozofické úvahy nad dílem ne-
vede. Je spíš otevřeného, veselého
myšlení. Nicméně v roce svatovác-
lavského výročí (2005) vytvořila art-
protis sv. Václava, a ještě před tím
sv. Františka z Assisi.

ÚSPĚCHY PLNÉ RADOSTI
Většina artprotisů Marie Škochové
putuje do galerií nebo na výstavy.
Dnes ovšem organizace a instituce
jen nerady věnují své finance oblasti
umění. Pro lhotecký kostel autorka
vybírala rozměrově menší objekty,

větší by se nevešly. Ještě v průběhu
výstavy se prodal jeden z nejzávaž-
nějších námětů, snová, zamyšlená
Biblická krajina. Ráda si pro své prá-
ce vymýšlí poetické názvy: Naděje,
Zasněná kytice, Hřejivé léto, Gejzír
jeseně, Z nitra země. 

Díla Marie Škochové se vystavo-
vala na víc než stovce částečně spo-
lečných výstav, kde se vždycky vel-
ká část prodala. Uspořádat takovou
expozici není ale nic snadného. Vět-
šinou si autorka musí všechno připra-
vit sama, navrhnout katalog, pozvánky,
a nakonec mnohdy artprotisy i sama
zavěsit. 

Tu nenápadnou drobnou bytost
je třeba obdivovat. Žije potěšením
z tvorby a z nadšení lidí, kteří její
dílo dokážou vnímat. Svou práci mi-
luje, a to jí také dovoluje i v úctyhod-
ném věku stále tvořit.

MARIE KULIJEVYČOVÁ

Hra jemn˝ch pastel˘ a tvar˘
(Dokončení ze strany 8)
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W‹RZBURGäTÕ ZNOVU NA LHOTCE
Ve dnech 2.–4. srpna se v Plzni,
poprvé v České republice, konalo
celoněmecké setkání Ackermann
Gemeinde, organizace německých
katolíků pocházejících ze Sudet.
Při organizování setkání v Plzni
spolupracoval místopředseda
naší pastorační rady Petr Křížek
a jednání se zúčastnila i její würz-
burgská skupina. 

Mnozí účastníci setkání včetně Würz-
burgských navštívili i naše hlavní
město. Würzburgští při návštěvě Prahy
ve středu 5. srpna navečer přijeli
k nám na Lhotku.

P. Křížek s nimi nejprve prošel kří-
žovou cestu. Pak jsme jim představili
projekt lhoteckého komunitního centra,
tedy ne jen jeho dvě stavební části,
ale i záměry, programovou náplň, pro
něž zamýšlíme tento projekt v příštích
létech v naší farnosti realizovat.

V sále sv. Václava jsme se pak
sešli k občerstvení a neformálnímu
setkání či diskusi. Bylo o čem hovo-
řit – jak o minulosti, tak i o součas-
nosti a budoucnosti. V nejbližší do-
bě totiž pojede náš chrámový sbor
do Höchbergu, který s Würzburgem
sousedí a v jehož farnosti Narození
Panny Marie řada našich přátel –
sudetských Němců žije.

Setkání jsme využili k poděkování
za významnou finanční podporu naší
farnosti při loňské generální opravě
střechy kostela. Při vědomí této sku-
tečnosti jsme byli o to více překvape-
ni, když na závěr setkání P. Karlheinz
Frühmorgen vyzval k okamžité sbírce
příspěvků na naše komunitní cen-
trum. Peníze, které nám naši přátelé
na místě darovali, nám zaplatily jeden
ze dvou základních kamenů, které
Svatý otec Benedikt XVI. požehnán
27. září při své návštěvě Brna.

Setkání proběhlo v srdečné, ote-
vřené atmosféře. Opět jsme se mohli
ujistit, že společná víra je pro nás
úžasným základem k přátelství, k pře-
konávání možných předsudků a k hle-
dání toho, co nás spojuje. Chtělo by
se říci „příklad hodný následování“.
Ano, ale má-li nás někdo následo-
vat, měli bychom vydávat svědectví.
Neměli bychom se bát o tématu su-
detských Němců s naším okolím
hovořit, měli bychom sdělovat naše
vlastní poznatky.

JAKUB HRADEC

O týden později – 12. srpna – vy-
šel v MF Dnes článek kněze a vy-
sokoškolského pedagoga Tomá-
še Halíka k 70. narozeninám otce
Antona Otte. A. Otte už téměř dvě
desetiletí reprezentuje Acker-
mann Gemeinde v pražských
Emauzích a Halíkova staŅ se
také pozoruhodným způsobem
dotýká česko-sudetoněmecké
tematiky:

Otec Anton Otte, moudrý, laskavý,
až do morku kosti poctivý kněz, se
nezabývá exorcismem. A přece má
přesvědčivostí své osobnosti tento
čerstvě sedmdesátiletý vyšehrad-
ský kanovník velkou zásluhu na ne-
li zkrocení, tedy alespoň znevěro-
hodnění jednoho čerta v české duši:
strachu a nenávisti k našim vyhna-
ným krajanům, českým Němcům.

Skoro půl století bušili komu-
nisté do českých hlav jeden z hlav-
ních argumentů pro svou vládu:
chrání nás (ponecháme-li stranou
„amerického brouka“ – mandelinku
bramborovou) před našimi odvě-
kými nepřáteli, cizáckou šlechtou,
církevními hodnostáři a sudeŅác-
kými revanšisty. (Ve staré verzi
českého nacionalismu bylo anti-
němectví a antikatolictví doprová-
zeno ještě antisemitismem, avšak
ten byl v dnešním povědomí na-
hrazen odporem k cikánům a no-
věji k muslimům.)

Že ohřívání starých strašáků stá-
le přináší body, vidíme na úspěchu
„čtvrthodinek nenávisti“ v projevech
dříve Miroslava Grebeníčka, dnes
Jany Bobošíkové. (Spolehlivý recept:
Vezmeme esenci komunistického
„vymývání mozků“, přidáme Klausovo
strašení Bruselem a máme super-
star nacionalistického populismu,
která „bojuje za nás“ coby ideální
kandidátka KSČM a postrašených
voličů do Evropského parlamentu,
popřípadě Parlamentu ČR.)

O to více bychom si měli vážit
těch, kteří svým příkladem tyto bu-
báky starých předsudků vyhánějí.
Karlu Schwarzenbergovi patří zá-
sluha, že ukázal, že role šlechtice
(ale také politika a vlastence) může
vypadat zcela jinak, než „jak nás to
učili ve škole“.

Z příkladu kněží svobodného
srdce Josefa Zvěřiny, opata Břev-

novského kláštera Anastáze Opa-
ska, Jiřího Reinsberga, Tomáše
Špidlíka jsem se učil tomu, že kněz,
církev a zbožnost mohou být také
něco jiného, než čím nás strašili
komunisté a jejich předchůdci i po-
hrobci. A přidáme-li do galerie ko-
munistických „nepřátel lidu“ zrádné
emigranty a líné vykořisŅovatelské
továrníky, pak za návrat od straši-
del k rozumu a realitě tu vděčíme
např. Pavlu Tigridovi a Tomáši Ba-
Ņovi mladšímu.

Přiznávám, že dost dlouho jsem
neměl ponětí, že proklínaní Sude-
Ņáci k nám nepřišli někdy s nacistic-
kými vojsky, nýbrž po staletí tvořili
přibližně třetinu obyvatel této země
a významně přispěli k jejímu roz-
květu (například v oblasti „českého
sklářství“).

Dlouho jsem si nespočetl, že
procento českých Němců, které se
dalo do služeb hitlerismu, bylo
podstatně menší než procento
Čechů uhranutých později stalinis-
mem (a to v době, kdy – na rozdíl
od nacismu třicátých let – o zloči-
nech tohoto režimu už bylo skoro
vše známo).

Dlouho mi nedošlo, že čeští Něm-
ci byli za svou politickou bláhovost
víc než potrestáni tím, že velká část
musela narukovat do války a zahy-
nula na ruské frontě.

Ti, kteří byli po válce vyhnáni
a leckde masakrování, byli z velké
části zbylí starci, ženy a děti, kteří
opravdu nikoho nezabili a žádné
koncentráky nestavěli. 

A až po pádu komunismu jsem
mohl osobně poznat sudetoněmec-
ké křesŅany z Ackermannovy společ-
nosti, kteří se hned po válce rozhodli
na vzájemné rány vztahu Čechů
a Němců odpovídat tím, že budou
obětavě pomáhat pronásledované
církvi a překonávat na jedné i druhé
straně ducha pomsty úsilím o dialog,
smíření a odpuštění.

Už skoro dvacet let reprezentuje
Ackermann Gemeinde v pražských
Emauzích otec Anton Otte, ochotný
na besedách kdykoliv a kdekoliv,
beze stopy hořkosti a demagogické
jednostrannosti, trpělivě a laskavě
ukazovat to, co našemu pohledu –
a to nejen vinou komunistické pro-
pagandy – notoricky unikalo.

Díky mu za to.                          (red)



Olga Hroudová, rozená Glaserová, se
narodila v roce 1977 v Praze jako dce-
ra úřednice a řidiče. Má mladší sestru
Mariku.

Do školy chodila v Praze 4 – dva roky
do Mráčkovy ulice v Modřanech a pak
do školy s rozšířenou výukou jazyků
v Jeremenkově ulici.

Po vystudování účetnictví na Vysoké
škole ekonomické na Žižkově pracovala
jako účetní ve specializované firmě za-
hraničního majitele v Praze na Starém
Městě. 

V roce 2004 se u Panny Marie Krá-
lovny míru provdala za člena pastorační
rady Tomáše Hroudu, programátora. Před
dvěma lety se jim narodil syn Tadeáš. 

Od letošního dubna se začala jako
pastorační asistentka na poloviční úva-
zek starat o sekretariát lhotecké farnosti.

Když končí léto, začněme s tím, jak jste
letos s rodinou strávili dovolenou?

Týden jsme byli u Spišské Nové Vsi
na Slovensku. Týden jsme strávili na
manželské duchovní obnově Schönstatt-
ského hnutí ve Slavoňově u Nového
Města nad Metují. A víkend mezi tím
jsme byli na svatbě v Polsku. Museli
jsme přece konečně našim polským
strýčkům a tetičkám ukázat Tadíka! 

A teï už k vašemu působení na Lhot-
ce. Jak se jmenuje vaše funkce ve
farnosti a co to znamená starat se
o farní sekretariát?

Oficiálně jsem pastorační asistentka,
ale jako pastorační asistentka se, pokud
jde o ten termín pastorační, moc necí-
tím. Spíš jde o to, abych zbavovala fa-
ráře naší velice aktivní farnosti alespoň
některých administrativních povinností.
To znamená třeba starat se o matriku,
připravovat Příručník a vůbec dělat všech-
no, co je zapotřebí. V poslední době to
např. znamenalo zajistit výrobu DVD se
lhoteckou křížovou cestou. 

Jako „farní sekretariát“ jsem na Lhot-
ce vlastně průkopnice. A jako maminka
dvouletého dítěte tu práci dělám jen na
poloviční úvazek. Ale zaplaŅ Pán Bůh za
to, že díky současným technickým vy-
moženostem toho mohu mnoho vyřizo-
vat z domova.

Na vysoké škole jste vystudovala účet-
nictví. To však ve farnosti neděláte…

O účtařinu se na Lhotce tradičně stará
někdo jiný. 

Vy jste se však účetnictvím od roku
2000, vlastně ještě než jste skončila
vysokoškolské studium, živila… 

Ve firmě, kde jsem pracovala a s níž
stále spolupracuji, jsem byla v dnešní
době, kdy lidé velice často mění místo,

pokládána už skoro za její inventář. Přišla
jsem tam totiž na brigádu už jako vyso-
koškolská studentka. Mne účtařina baví. 

Co vás, prosím vás, může bavit na
účetnictví?

Lidé si často – podobně jako zřejmě
i vy – myslí, že je to něco nezáživného,
ale mě baví, když to všechno vychází,
tak jak má, když je v tom pořádek.
A nejvíc mě baví to, čemu říkám inves-
tigativní účetnictví. Hledat, když je ně-
kdy nějaká chybka. 

Už od dětství jste studovala jazyky.
Měla jste jako účetní možnost je
uplatnit?

Studovala jsem němčinu a angličtinu
a na škole s rozšířenou výukou jazyků
ještě i ruštinu. V práci jsem ale použí-
vala hlavně němčinu a angličtinu. Naše
firma totiž hodně pracuje pro zahraniční
klienty – firmy zahraničních majitelů ne-
bo firmy se zahraniční účastí. Takže se
zákazníky se často komunikuje němec-
ky nebo anglicky. Já jsem měla hlavně
klienty hovořící německy, ale teï přibý-
vají i anglickojazyční. 

Co vás baví kromě účetnictví?
Baví mne ledacos. Jenomže teï na to

není tolik času. 
Ráda čtu. Zajímá mě historie, zejmé-

na minulost Prahy. Svého času jsem
dokonce navštěvovala i kurzy Pražské
informační služby. 

Baví mne také fotografovat. Podobně
jako můj manžel i já ráda zachycuji mo-
mentky ze života farnosti.

Ale vraŅme se k té Praze. Máte v hlav-
ním městě nějaké zvlášŅ oblíbené
místo?

Jižní zahrady pod Pražským hradem.
Tam vodím každého, kdo k nám do Prahy
přijede.

A mimo Prahu? 
Jako člověk s jihočeskými kořeny mám

ráda jižní Čechy. Odtamtud je maminka
i obojí prarodiče. Ráda tam za prarodiči
jezdím.

Vaši rodiče jsou věřící? 
Maminka ano, tatínek ne. Tatínek, který

se s maminkou posléze rozvedl, byl za-
městnancem ministerstva vnitra. Takže
jsem vyrůstala na vnitráckém sídlišti na
kraji Modřan. 

Maminka za totality do kostela chodila
tajně, ne na Lhotku. Do kostela nás děti
brala hlavně u svých věřících rodičů. 

Pokřtěná jsem byla sice už jako mi-
minko, ale ke stolu Páně jsem poprvé
přistoupila asi až v devatenácti letech. 

Takže vy jste vlastně vyrůstala div ne
ve lhotecké farnosti. Znala jste otce
Vladimíra Rudolfa, předchůdce P. Bed-
řicha Vymětalíka?

Pater Rudolf mě ještě stačil trochu
připravit k prvnímu svatému přijímání.
Pak to dokončil Stanislav Přibyl. K biř-
mování mě připravoval už otec Bedřich.

Když jste se vzali, s manželem jste
zcela cílevědomě sháněli byt, který by
nebyl daleko od kostela Panny Marie
Královny míru. Nakonec se vám ho
podařilo sehnat na pomezí Lhotky
a Modřan. Jak dlouho vám to trvalo
a kolik bytů jste navštívili?

Asi dvacet. Dlouho jsme vyjednávali
o koupi bytu poblíž Beránku, ale nako-
nec z toho sešlo. Až jsme sehnali úplně
stejný byt tady v Daškově ulici, jen zrcad-
lově obrácený. Jsme tu spokojeni. Máme
to odtud blízko do kostela, k mé mamce
i k Tomášovým rodičům. 

A jak jste se vlastně setkali s manže-
lem? V kostele? A jak dlouho jste se
před svatbou znali?

Tři roky. Vlastně jsme se seznámili
v kostele, když AnŅa Sokol na Lhotce
rozjížděl společenství mládeže. 

Když jsme se poprvé setkali, ani jed-
noho, ani druhého nenapadlo, že bychom
mohli „skončit“ jako manželé. Ani když
jsme pak začali chodit na předmanžel-
skou přípravu k Janě a Jendovi Šilha-
vých, jsme si ještě nebyli jistí, jestli spo-
lu dojdeme až k oltáři. A vidíte: dá-li Pán
Bůh, po Novém roce bychom měli mít
už druhé dítě!                                         (jis) 

Snímek Tomáš Hrouda
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LID… Z NAäEHO KOSTELA

Ing. OLGA HROUDOV¡
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ZAHRADNÍ SLAVNOST FARNOSTI v areálu
Studánky je určena pro každého. Maminkám
a tatínkům se chlapečkové a holčičky ze
školky pochlubí, co pěkného se naučili, pro
děti je určena pohádka, ve které nechybí ani
princezna, možná přijde i kouzelník (na kte-
rém je asi obrázku?) a na pódium snad při-
letí též letadlo. Na slavnosti nesmí chybět
kapela Nestíháme a bozkovický řezník Petr
Nečes s rodinou a chutným selátkem. Letos
se slavnost konala v neděli 21. června.

Snímky Jiří Vašíček,
Olga a Tomáš Hroudovi
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PT¡ä SE, KDE JE JEéÕä?

Kdykoliv nás v mládí potkalo něco
nepříjemného, nějaké trápení, ne-
úspěch, nemoci, zkoušky, ptali jsme
se: Co jsme provedli, že nás Bůh
tak trestá? Kdybychom pozorně četli
knihu Job, dostatečně bychom se
poučili. 

Že nás Bůh trestá? Že nám přeje
něco zlého? Že se na nás hněvá?

Kdybychom nebyli přesvědčeni, že
nás Bůh trestá, své utrpení, svá ne-
štěstí bychom snášeli mnohem lépe. 

Lidé by mnohem snadněji snášeli
své utrpení, kdyby v něm neviděli
trest, kdyby nejlepší z jejich sil ne-
byla nahlodávána úzkostlivou otáz-
kou: Co jsem provedl? Proč se na
mne Bůh hněvá a proč se nehněvá
na toho druhého? 

Říká se, že Bůh odměňuje dobré
a zlé trestá.

Jistá křesŅanská rodina ztratila
jedno ze svých dětí. A oni na to řekli:
Platíme za své štěstí.

Hrozná věta! Někdo možná i řek-
ne: „Hrozný Bůh.“ Mnohý z nás mož-
ná už něco podobného prožil. Ale
současný člověk přírodu přece už
překonal. Nepotřebuje stát se zbož-
ným ze strachu nebo z prospěchu. 

Současný člověk zraje ve víře
v pravého Boha, Ježíše Krista něž-
ného a pokorného srdce, Ježíše mi-
lujícího. Nebudeme přece v něho
věřit ze strachu ani pro zisk.

Jen se na něho podívejte! Co mů-
žete, prosím vás, žádat od ukřižova-
ného Boha? Pohleïte jen na něho!
Můžete žádat peníze, uzdravení,
dobrou partii v manželství, úspěch
při zkoušce? 

Od ukřižovaného Boha můžeš žá-
dat jen lásku, abys i ty miloval a učil
se trpět jako on. To je vše. 

Je chudý. Může dát jen to, co má
– lásku. 

Ale právě skrze Ježíše Krista má-
me dost světla, abychom je vnesli
do temnot, které ve svých předsta-
vách máme o Stvořiteli. 

Boha nikdo nikdy neviděl. Zná-
me ho jen skrze Ježíše Krista. Po-
znat nám ho dal Syn, který je v lůně
Otcově. 

Nikdo neznal Otce, leda Syn a ten,
jemuž ho Syn chce zjevit. A tak se
nám dostává důkazu identity Boha,
podle které ho poznáváme. Bůh,
kterému referuji o své činnosti, Bůh,
kterého prosím, před kterým se ra-

duji, před kterým vstupuji do akce
milosti a pokouším se Boha chápat
tak, abychom se mu trochu podo-
bali. AŅ se jeho činy stanou mými
činy, jeho charakter aŅ se stane mou
povahou a jeho mravy mravy mými.

Na toto téma se nám nabízejí
dva obrazy: Nejprve se nám Bůh
ukazuje jako Dítě. 

Jeho příchod nikoho příliš ne-
nadchl. Každý čekal soudce, kata,
mstitele. I Jan Křtitel hlásal: Je ten,
který srovná pahorky; sekera už je
u kořene stromu; drží síto v ruce,
aby oddělil slámu od dobrého zrna. 

A pak se tu narodí dítě! Dítě, které
k nám vztahuje ruce, k tobě, ke
mně. Řekni, chceš mě vzít do svého
života, abych tě miloval? Rád bych
u tebe bydlel. 

A jaká byla první odpověï? To
nejde, nemáme místo. Neznáš mě.
Jsem příliš hříšný, mám špatnou
povahu. 

A co na to řekl Pán? To nevadí.
Chceš mě? Nehledím na tvé hříchy.
Nepočítám to, co jsi udělal, než
jsem přišel. Chceš mě? Přijímáš, a-
bych tě miloval?

A opakovaně se přihlašují hříš-
níci, kteří ho s nadšením přijímají,
a „spravedliví,“ kteří se o to nechtějí
ani pokusit.

Je u tebe pro něho místo? Chceš?
Zcela nehodný, tak jak jsi?

A první, kteří se na dítě dívali, řekli:
To je paradox, to je neuvěřitelné.

Čekali, že Bůh se projeví jako by-
tost silná, mocná, bohatá, autorita-
tivní, která si umí udržet své místo. 

Jak to, že se Bůh tak odchýlil od
své totožnosti? Lidé byli přece sez-
váni anděly, hvězdami, kometami –
a nakonec našli dítě zabalené v plen-
kách a na slámě.

Bylo to hrozné zklamání! To určitě
není ten, který má přijít. 

Jistě o tom přemýšleli a řekli si,
jak je to možné, že je v Bohu něco,
co by se mohlo projevit jako dítě. Že
by Bůh byl jako dítě? Tak bezmocný,
vydaný všanc, odkázaný na druhé,
důvěřivý, zranitelný? 

Jako dítě – nevinný jako dítě! 
Každý chápal Boha jako toho, kdo

drží svou moc pevně v rukou. Ale co
je to dítě, malé dítě, kterému můžeš
ublížit, jak chceš, ale které ti samo
neublíží?

To je zjevení, které člověka až

udeří, a to do srdce. Zjevení, které
má člověka zlomit, změkčit, otevřít
jeho srdce… 

Znáš zjevení, které by bylo pro
celé lidstvo naléhavější? Pro lidstvo,
které má z Boha strach, které věří,
že Bůh lidstvo nemá rád? 

Bůh člověka zkouší tím, že se
jeví jako dítě, někdo, kdo ti neublíží,
ale komu můžeš udělat cokoliv zlého,
co tě napadne.

Druhý obraz Boha je Ukřižovaný.
Ukřižovaný je totéž jako dítě. Ukři-
žovaný je někdo, kdo se nechal přibít
za ruce, abys od něho nemohl čekat
políčky nebo dary. Kdo si nechal
nohy probít hřeby, aby sis nemyslel,
že ti chce ublížit.

Ukřižovaný je ten, komu můžeš či-
nit zlo, jak se ti líbí, a kdo ti neublíží.
Ukřižovaný je ten, komu nejen jeho
protivníci, ale i jeho přátelé říkají: Ne-
zůstávej tam. Sestup s toho kříže!
Projev se nějak, sestup jako někdo
slavný, majestátný, mocný, obávaný!
Všichni pak padnou na tvář a budou
se ti klanět. Kostely budou plné, po-
kladničky také a sbírky výnosné. 

Ale Pán Bůh s kříže nesestupuje.
A já v něho věřím právě pro to, že
zůstal na kříži. 

Tím, že zůstal na kříži, ukazuje
nekonečnou trpělivost a hloubku lásky
Boží. Kam až Bůh dovedl milovat
a stále miluje… Proto nás naše milu-
jící matka církev v postní době vede
na křížovou cestu. 

Ptáš se, kde je Ježíš? Podle jeho
slova všude tam, kde trpí člověk.
Proto naše lhotecká křížová cesta
má tak podivné obrazy: Atomový
hřib – Getsemanskou zahradu lidí.
Zcela jistě jsi se v životě už v ně-
jaké té Getsemanské zahradě ocitl.
Úzkost, strach – symbol totálního
ohrožení současného světa. Kolaps
životního prostředí. Vykořeněnost.
Lidské bezdomovectví. Znehodno-
cení všech hodnot. Odejme Pán ještě
v poslední minutě ten hořký kalich? 

Pane Ježíši Kriste, ve svém stra-
chu z opuštěnosti a smrti ses stal
bratrem nás lidí v úzkosti. Chtěli by-
chom z našeho života vymýtit strach,
ale nedaří se nám to. 

Pána, který prožívá úzkost v Get-
semanské zahradě, tíží všechny

Homilie otce VladimÌra Rudolfa
p¯i rozhlasovÈm p¯enosu 9. ˙nora 1997

(Dokončení na straně 15)



Letos 19. září uplynulo 85 let od na-
rození P. Vladimíra Rudolfa. 

V. Rudolf se narodil v Praskolesích.
Na kněze byl vysvěcen 23. dubna
1950. V letech 1954 a 1955 působil
jako kaplan v Berouně. Od roku 1955
působil jako duchovní ve Zbiroze. Fa-
rářem a děkanem u Panny Marie Krá-
lovny míru v Praze na Lhotce byl v le-
tech 1967–1999. Zemřel 8. července
2000 v Kněžském domově sv. Václava
ve Staré Boleslavi.

Byl vtipným kazatelem, který se vy-
nikajícím způsobem dokázal vyjadřovat
k problémům věřícího člověka doby, ve
které žil. Na Lhotce byl z jeho iniciativy
liturgický prostor upraven podle poža-
davků Druhého vatikánského koncilu,
pořízeny nové varhany a křížová cesta
vyjadřující křížovou cestu člověka i cír-
kve v dějinách a současnosti.

Jako důvěrník tehdejšího apoštol-
ského administrátora pražské arcidie-
céze biskupa Františka Tomáška se
na jaře 1968 nechal zvolit generálním
tajemníkem Celostátního mírového
výboru katolického duchovenstva a vzá-
pětí tuto prokomunistickou organizaci,
v níž bylo členství pro kněze působící
v duchovní správě automaticky po-
vinné, zrušil.

V. Rudolf překládal náboženskou
literaturu a v době tzv. pražského jara
a ještě pak krátce po tom působil také
v redakci tehdejších Katolických novin
(KN). Řadu informací o jeho působení
v KN obsahuje kniha Jana Paulase

a Jaromíra Šebka (ed.) Katolické no-
viny 1949–1989, již nedávno vydal
Katolický týdeník.

Díky přítomnosti polských dělníků
na stavbě masokombinátu v Praze-Pís-
nici se po zesnulém kunratickém admi-
nistrátorovi P. J. Rosenreiterovi stal
jedním z průkopníků duchovní péče
o Poláky žijící nebo působící v Praze.

Pro své progresivní náboženské
působení měl P. Vladimír Rudolf ze-

jména v době tzv. normalizace –
v sedmdesátých a osmdesátých le-
tech – značné problémy se Státní
bezpečností.

Otec Rudolf je pohřben ve svém
rodišti Praskolesích na Berounsku.
O autoritě, jaké se někdejší lhotecký
děkan těšil, svědčí to, že rozloučit se
tam s ním přišlo 34 kněží, pět jáhnů
a asi 400 farníků.                        (ek+jis)

Snímek Eva Kocmanová
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úzkosti lidstva, všech míst, všech časů
minulých, přítomných i budoucích.

Kde jsi, Ježíši, v té hodině úzkosti?
Jsi všude tam, kde trpí člověk –
v každé Getsemanské zahradě lidí.

V dalším zastavení křížové cesty
se setkáváme s Kristem, kterého bi-
čují. Ejhle člověk! Bičovaný, mučený,
oloupený o své tělo, o svou duši? 

V současném světě vládne bru-
tální násilí neustále způsobované lid-
skýma rukama. Kde jsi, Ježíši Kriste?
Odpověï je stále stejná: Všude tam,
kde je bičován člověk. Jak je důle-
žité, co říká jeden profesor teologie:
„Nedívejte se na hřích člověka, ale na
utrpení lidstva, a přestanete hřešit.“

A ještě poznámka… Bůh se nám jevil
takto: Plivali na něho a lidstvo osvo-
bozené od strachu poznalo, že Bůh
se pro to na ně nehněvá, ale miluje je
ještě víc. Políčkovali ho a udivené lid-
stvo přišlo na to, že nemusí mít z Bo-
ha strach, protože Bůh se nerozhně-
val, ale nadále je očekává a miluje.

Historicky bylo nutné, aby se lid-
stvo osvobodilo od nejodpornější věci
na světě – strachu z Boha. Aby se
naučilo nemít z něho strach, ale mi-
lovat Boha a svého bližního jako
sebe sama.

Pro mnohého je snad příliš ne-
snadné to pochopit. Ale je nutné se
o to alespoň snažit. Abychom poro-
zuměli křížové cestě, kterou máme
ve lhoteckém kostele před očima.
Abychom porozuměli tomu zastavení,
kde Johanka z Arku je odsouzená
na smrt, abychom věděli, kde křesŅan
přijímá kříž a kde Ježíš je vždy pří-
tomen. Abychom znovu a opakova-
ně poznávali Marii, naši Matku, kte-
rá na všech křižovatkách světa čeká
na své dítě. Abychom porozuměli té
hrůze, kterou prožívá dítě, když spá-
chá sebevraždu a svůj život končí
pádem do prostoru temnoty. Co se
to děje a jak je to možné?

A pak znovu vidíme zástup, kde
v popředí stojí Maxmilián Kolbe,
který ve dvanácté hodině vystoupil
z řady a dobrovolně šel na smrt, aby
několika dětem zachránil tátu. Nebál
se, neměl strach! To je veliké svě-

dectví! Právě tak jako na zastavení,
kde jsme svědky toho, co v historii
udělala Veronika podobně, jako to
v našich časech činila Matka Tereza
z Kalkaty. Ano, vidíme, jak je Ježíš
přítomen v životě všech nás na Kal-
várii, kde je zbaven roucha.

Copak člověk neztratil všechen
stud? Copak je málo té bolesti, toho
trápení? Copak je málo lidí, kteří
dodnes utrpením nebo i životem
platí za dopadající bomby? Člověk
vyrábí stále další a další trhaviny
a vraždí jimi ty, kteří s ním žili a mož-
ná i jedli u jednoho stolu. A tak
vidíme stále ruce – otevřené, pro-
bodené, připoutané. Jsou to ruce,
o kterých bychom se my bláhoví
lidé chtěli domnívat, že nás budou
trestat, když se s tak velikou láskou
nebeskému Otci nabízejí za naši
spásu. A tak bychom mohli dlouho
a dlouho pokračovat.

Mysleme na to! Musíme se osvo-
bodit od strachu z Boha a na křížové
cestě pochopit jeho velikou lásku.
Milovat Boha a bližního jako sebe.
To je náš úkol, o to se opakovaně
znovu a znovu snažme.

(Dokončení ze strany 14)

Pt·ö se, kde je JeûÌö?

V›RO»Õ P. VLADIMÕRA RUDOLFA

V Královci v severovýchodních Čechách, kde lhotecký farář už za totality pro farnost
tajně pořídil rekreační objekt „maskovaný“ jako soukromá chalupa, P. Vladimír
Rudolf po převratu obnovil i tamní zdevastovaný kostel. 
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Letos 30. června uplynulo 110 let
od narození kardinála Františka
Tomáška. U nás u Panny Marie Krá-
lovny míru světil křížovou cestu,
zvony a varhany. P. Vladimíru
Rudolfovi v roce 1982 při slav-
nostní mši za jeho celoživotní úsilí
udělil osobní titul děkana. Jak se
říkalo, F. Tomášek v rámci svých
možností, i když v té době velice
omezených, držel nad P. Rudolfem
ochrannou ruku. 

Když Tomáškova maminka čekala
dítě, modlila se, aby, pokud se jí na-
rodí chlapec, se stal knězem. Toto
přání se jí splnilo. Syn se to však od
ní dověděl až po mnoha letech, když
už knězem skutečně byl. 

F. Tomášek byl v době pronásle-
dování církve v padesátých letech
minulého století s dalšími kněžími
internován v Želivě a těžce musel
pracovat v lomech. V knize Kardinál
Tomášek, kterou před lety vydalo na-
kladatelství Zvon, jsem se dočetla,
že stigmatizovaný otec Pio ze San
Giovanni Rotonda mu předpově-
děl, že se dožije pádu komunismu.
A skutečně – jednadevadesátiletý
kardinál mohl v roce 1990 v Praze
na ruzyňském letišti uvítat papeže
Jana Pavla II. 

V roce 1969 biskup Tomášek přijel
na Lhotku na svátek sv. Mikuláše.

Nám dětem rozdával krásné svaté
obrázky, které přivezl z Říma. O rok
později mě na Lhotce biřmoval. V roce
1982 v katedrále sv. Víta biřmoval
mého budoucího manžela.

Vždy, když pan kardinál zavítal
k nám na Lhotku, byla to velká a mi-
mořádná událost. Jeho mše byly pro
nás, kdo jsme tehdy žili v komunis-

tické normalizaci, velkou duchovní
posilou. 

Kardinál F. Tomášek vždy zdůraz-
ňoval Ježíšova slova: „Já jsem Cesta,
Pravda a Život.“ Toto Ježíšovo po-
selství připomínané jeho ústy v sobě
nosím celý život.

Text a snímek
EVA KOCMANOVÁ

KARDIN¡L TOM¡äEK A LHOTKA

SKUPINA LHOTECKÝCH FARNÍKŮ včetně jáhna Františka Martinka
(vzadu uprostřed) se na konci června v Kralovicích zúčastnila poutě k za-
končení Roku sv. Pavla.                              Snímek Ladislav Vagenknecht
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DOBRODRUéSTVÕ SE SV. ANEéKOU
Jedním z lidí, kteří se za totality nebáli stý-
kat se se správcem pražské acidiecéze bisku-
pem, později arcibiskupem a pak i kardinálem
Františkem Tomáškem, byl MVDr. Ing. Franti-
šek Reichel CSc. z tehdejšího Výzkumného
ústavu pro biofaktory a veterinární léčiva
v Pohoří-Chotouni u Jílového. Ve svatovác-
lavské kapli pražské katedrály F. Tomášek
ještě jako apoštolský administrátor pražské
arcidiecéze církevně stvrdil manželství Fran-
tiška a Ludmily Reichlových.

F. Reichel byl jedním z ministrantů z farnosti
v Praze-Vršovicích. A vršovická farnost byla, po-
kud šlo o ministranty, tradičně pojem. Dokonce
ještě za totality napochodovalo o velkých svát-
cích či o první nebo poslední májové k oltáři
v plné parádě třicet nebo i víc chlapců. 

Také předák vršovických ministrantů Bohumil
Ševčík, před časem zesnulý, vystudoval veteri-
nární medicínu. V šedesátých letech se mu pak
jako veterinárnímu lékaři v Jílovém u Prahy na-
skytla možnost vybudovat pro tehdejší česko-
slovenský farmaceutický koncern SPOFA kolem
někdejšího arcibiskupského dvora v nedaleké
Chotouni zmíněný ústav. Když sháněl pro novou
instituci lidi, obrátil se mj. i na F. Reichla, svého
známého z vršovických ministrantských časů,
tenkrát už veterináře v Tachově.

Oba při své práci získali mnoho organizačních
zkušeností. F. Reichel je pak rozmnožil ještě po-
řádáním řady akcí – přednášek, zájezdů nebo
zábav – pod hlavičkou místní nebo okresní orga-
nizace lidové strany (ČSL), z mezinárodně poli-
tických důvodů tehdy totalitním režimem tole-
rované. (Pokud byli někde místní funkcionáři
šikovní a nebáli se, ČSL tehdy alespoň po kul-
turní nebo společenské stránce dělala to, co církev
dělat nesměla.)

KDYBY TAK MOHLY JET
ASPOŇ DVA AUTOBUSY
Když Vatikán konečně beatifikaci Anež-
ky Přemyslovny schválil, hovořil arcibis-
kup Tomášek s F. Reichlem o tom, že
by bylo dobré, kdyby se svatořečení
zúčastnilo alespoň pár laiků i od nás.
Hlavně pro mladší čtenáře dodejme, že
to bylo v době, kdy se ještě ani zdaleka
nedalo cestovat volně jako dnes. K pře-
kročení československé hranice nejen
do svobodného světa, ale dokonce i do
komunistické Jugoslávie byla k pasu
zapotřebí tzv. výjezdní doložka. Každý,
kdo o ni žádal, byl režimem podrobo-
ván přísnému politickému hodnocení.

Pan arcibiskup věděl, že F. Reichel
čas od času organizuje nějaký ten zá-
jezd, a tak řekl: „Sestřičky pojedou do
Říma jedním autobusem.“ A dodal:
„Kdyby se vám podařilo dát dohro-
mady ještě jeden pro laiky…“

Veterinář začal zjišŅovat, co a jak
by se dalo udělat. 

Zájem o pouŅ na svatořečení bla-
hoslavené Anežky byl nečekaný. 

Nakonec se do Říma před dvaceti
lety v polovině listopadu sjelo asi 12 000
Čechů a Slováků, lidí z domova i emi-
grantů a sudetských Němců. Mezi 250
litoměřickými bohoslovci přítomný-
mi v Římě byl i student třetího roku
bohosloví Bedřich Vymětalík, nynější
farář z farnosti u Panny Marie Krá-
lovny míru.

Zorganizovat tak velkou akci v tak
krátké době nebylo snadné. Bez po-
moci Boží a Anežky České by se to
asi nepodařilo. Ale začaly se dít věci
nevídané a neslýchané.

JAK ZMATEK PŘERŮSTAL V ZÁZRAKY
PouŅ se rodila ze zmatků, v nichž se
topil nezkušený organizační výbor
sestávající výlučně z amatérů, kteří si
na přípravu poutě brali dovolenou a ze-
jména v posledních dnech před odjez-
dem do Říma pracovali div ne ve dne

v noci. V čele výboru formálně stál
pražský světící biskup František Liška,
tajemníkem byl zmíněný F. Reichel.
V organizačním výboru arcibiskupství
pracovali i Marie Dajbychová, která do-
dnes zpívá v našem chrámovém sboru,
a Petr Rohlena z nedalekého Kače-
rova, který – než se jako invalidní dů-
chodce s manželkou a synem natrvalo
odstěhoval do Týna nad Vltavou – rov-
něž chodíval do lhoteckého kostela. 

Pasová oddělení ministerstva vnitra
začala vydávat pasy skoro na počkání
(do té doby se získání výjezdní do-
ložky rovnalo div ne malému zázraku
a často se tak dělo vysloveně až na
poslední chvíli před odjezdem). Ces-
tovní kanceláře vypravily do Říma
čtyři zvláštní vlaky. Z Čech, Moravy,
Slezska a ze Slovenska odjelo do Itálie
nesčetně autokarů. 

Přes strach některých úředníků a do-
brou vůli jiných, kteří si už všimli, že se
totalitní režim v okolí Československa

Sv. Anežka Česká na bronzové plastice Karla Stádníka



hroutí, organizátoři museli překonávat
spoustu administrativních překážek.
Na západ např. tehdy nemohl vyces-
tovat nikdo, kdo neměl alespoň mini-
mum devizových prostředků. A ty zís-
kat nebylo snadné. Mnoho poutníků
však už nemělo čas si je v bance za
dříve byrokraticky stanovených nejed-
noduchých podmínek koupit. Takže
bylo nutné jim je na cestu alespoň půj-
čit. Dodnes nevím, kde se vzaly, ale
v Praze pro případnou celní kontrolu
byly k dispozici. „Dlužníci“ je jenom
museli ve Věčném městě vrátit. 

Praktické informace poutníci dostali
i prostřednictvím týdeníku Naše rodina,
kde jsem pracoval, který tehdy přes
chronické totalitní potíže s nedostat-
kem papíru vycházel v dnes už nepřed-
stavitelném nákladu 186 000 výtisků!

Na poslední chvíli mi pan biskup
Liška nabídl možnost letět do Říma
spolu se studenty teologie, jejich uči-
teli a některými dalšími kněžími le-
tadlem. Dokonce mezi námi byla i char-
tistka a svého času mluvčí Charty Marie
Rút Křížková, maminka herečky Ester
Janečkové, dnes televizní moderátorky
pořadu Pošta pro tebe. 

Čekání na ruzyňském letišti se nám
zdálo být nekonečné, zvlášŅ když od-
let byl údajně z technických důvodů
několikrát odložen. To jsme ještě ne-
tušili, že „sametová revoluce“ je na
spadnutí. Bylo nám však jasné, že
Státní bezpečnost díky vydávání pa-
sů a výjezdních doložek mohla mít
touto akcí dokonale „zmapovanou“

podstatnou část československých
praktikujících katolíků a mohla nám
ještě ledacos provést.

ČEMU NIKDO V ŘÍMĚ NEVĚŘIL
Nepředstavitelný zmatek nastal i v Ří-
mě, kam přední organizátoři poutě od-
jeli už o několik dnů dříve. Tam totiž
do poslední chvíle nikdo – ani tamní
Češi, ani Italové – nevěřil, že česko-
slovenské komunistické úřady tolik
lidí do zahraničí opravdu pustí. Zma-
tek ještě zvětšili italští železničáři. Po-
pletli totiž zvláštní vlaky, takže stovky
lidí se po příjezdu do Věčného města
ocitly na úplně jiných nádražích, než
kde byli očekáváni. Mnozí z poutníků
cestujících vlakem se nedostali tam,
kde měli být podle svědomitě připra-
vených plánů ubytováni. Ale účastníci
poutě byli trpěliví a křesŅansky po-
korní, i když někteří nakonec spali
jen ve spacích pytlech nebo ještě hůř
pouze někde na podlahách studených
klášterních chodeb.

My s manželkou jsme se ocitli ve
skupině, která nespala nouzově někde
na klášterní dlažbě, ale na tehdejší
okolnosti docela luxusně, avšak v hor-
ském hotelu vzdáleném od Říma mno-
ho desítek kilometrů. Měli jsme do-
konce své postele. Jen to pro změnu
vůbec nevyšlo s počtem mužů a žen,
takže jsme v hotelovém pokoji noco-
vali s úplně cizími dámami nevím od-
kud. Ráno co ráno jsme však museli
vstávat velice časně a denně do Věč-
ného města dojíždět několik hodin,

i když to bylo luxusním italským zájez-
dovým autokarem, a večer se vracet
„domů“ do hor. 

Hory byly krásné. Nikdo z nás asi
netušil, že něco takového má Věčné
město skoro za humny. Pro mne to ale
byla komplikace. Abych se neztratil,
v Římě jsem se musel držet své sku-
piny a nemohl shánět informace, jak
bych byl jako novinář potřeboval. 

Velkým zážitkem byla cestou do
Říma vždycky ranní modlitba, kdy se
nám při ní za okny autokaru mihalo
krásné horské panorama, proložené
stromy s dozrávajícími pomeranči. Aby-
chom věděli, co se děje, řidiči nám
pouštěli české vysílání Vatikánského
rozhlasu, který překonával sám sebe
a k náboženskému programu připojo-
val podstatné informace z Prahy.

DNE 12. LISTOPADU L. P. 1989
V 10 HODIN 5 MINUT A 43 VTEŘINY
K vlastní kanonizaci české světice –
a s ní také polského řeholníka, pro-
tože ani ve Vatikánu nikdo nepřed-
pokládal, že by z Československa,
jež mělo za komunismu pověst jedné
z nejzatvrzelejších totalitních zemí,
mohlo vycestovat tolik lidí, že by byli
sami skoro zaplnili chrám sv. Petra –
došlo v neděli 12. listopadu památ-
ného léta Páně 1989 v 10 hodin 5 mi-
nut a 43 vteřiny, když papež Jan Pa-
vel II. slavnostně prohlásil: „Ke cti
svaté a nerozdílné Trojice, k povzne-
sení katolické víry a prohloubení
křesŅanského života,
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POKUD JAKO NOVINÁŘ-EDITOR něco, co v poslední
době využívám i při práci s naším farním Věstníkem,
umím, naučilo mě to několik upřímně věřících kolegů,
které jsem v mládí – ale vlastně už nebo ještě za totality
– potkal v redakci Lidové demokracie (LD) a jejím okolí.
Byli to zejména pánové Svoboda (na jehož křestní jméno
si už nevzpomínám), PhDr. František Stuchlý, Antonín
Zelenka a PhDr. Jindřich Decker. 

Kolega Svoboda za tzv. první republiky a za druhé
světové války pracoval v agrárnickém deníku Venkov
a pak, než odešel do důchodu, byl asistentem vedou-
cího vydání LD pro domácí zpravodajství. Jako důchodce
však dlouho ještě obětavě působil jako knihovník pokon-
cilové knihovny, kterou už za totality v Arcibiskupském
paláci neoficiálně budoval F. Tomášek. 

Kolegové Zelenka a Stuchlý byli už předváleční re-
daktoři pražského katolicko-lidoveckého (tenkrát to dost
splývalo) deníku Lidové listy (LL). Z LL se v květnu 1945,
kdy se musely všechny noviny, jež vycházely i za nacis-
tické okupace, přejmenovat, stala Lidová demokracie. 

Ant. Zelenka mi v letech 1968 a 1969, po tom, co ode-
šel do důchodu, pomáhal s korekturami křesŅanského
ekumenického kulturně-společenského čtrnáctideníku
Obroda. F. Stuchlý se později na nějaký čas stal ještě šéf-
redaktorem Naší rodiny. 

J. Decker celý život pracoval v LD, většinou jako
vedoucí vydání a nějaký čas i jako redaktor-sekretář
redakce. Při své práci v deníku, kde později navíc redigoval
též romány na vystřihování, dělal externě léta i tzv. tech-

nického redaktora měsíčníku pro kněze Duchovní pastýř. 
Vůbec nejvíc jsem se však naučil od dvou redaktorů,

kteří byli po komunistickém puči v roce 1948 z LD ukli-
zeni do tiskového oddělení Ústřední politické kanceláře
Čs. strany lidové – dr. Josefa Doležala a Bohumila Picka.
J. Doležal byl už předválečným redaktorem zmíněných
Lidových listů, Pick do LD přišel z koncentračního tábora
Buchenwald, kde se za druhé světové války ocitl jako
jeden z nacisty perzekvovaných českých vysokoškol-
ských studentů.

J. Doležal podobně jako Karel Čapek patřil k noviná-
řům, kteří byli blízcí Pražskému hradu, tedy prezidentovi
republiky. Jako její zakládající šéfredaktor dal Lidové de-
mokracii v roce 1945 její klasickou „rakousko-uherskou“
tvář, kterou si udržela 44 let až do konce roku 1989. Byl
také vynikajícím znalcem historie českého a moravského
křesŅansko-sociálního hnutí a katolických politických stran.

B. Pick psal ve druhé polovině čtyřicátých let do LD
pod pseudonymem vtipné ostře protikomunistické epi-
gramy. Proč však na něj vzpomínám v souvislosti s vý-
ročím sv. Anežky České? Byl totiž jejím velkým ctitelem.
Celá léta, kdy jsem ho znal, měl na svém psacím stole
zavaleném vysokými stohy zahraničních novin, jež pro
vedení ČSL rešeršoval, malý stojánek se „svatým obráz-
kem“ Anežky Přemyslovny, postupem let už notně za-
žloutlým. Od něho jsem se nejen naučil novinářské
přesnosti, ale poprvé vlastně dověděl, že existovala krá-
lovská dcera Anežka, která Boha a chudé měla ráda
víc než cokoliv jiného.                                            J. S.



autoritou Pána našeho Ježíše Krista,
svatých apoštolů Petra a Pavla a z naší
promyšlené úvahy a s pomocí Boží,
které jsme se přečasto dovolávali,
jakož i na radu mnoha našich bratrů
v episkopátu, rozhodujeme a určujeme,
že blahoslavená Anežka Česká a Albert
Adam Chmielowski jsou svatí. Připisu-
jeme je do seznamu světců a stano-
víme, že mají být v celé církvi zbož-
nou církví uctívání jako svatí.“

Slavnostní pontifikální mši Svatý
otec tehdy sloužil s pražským arci-
biskupem Františkem Tomáškem, kra-
kovským metropolitou kardinálem
Francizskem Macharským a mnoha
dalšími vatikánskými, českými, sloven-
skými, polskými, maïarskými i dalšími
církevními hodnostáři.

Nesmírně dojati jsme všichni byli,
když Svatý otec v homilii česky řekl:
„Blahoslavená Anežka Česká, přes-
tože žila v době nám tak vzdálené…“
Jeho slova jsme přerušili mohutným
potleskem. Svou myšlenku tedy mohl
Jan Pavel II. dokončit až za chvíli:
„…zůstává i dnes zářným vzorem
křesŅanské víry a hrdinné lásky, jež
pobízí k zamyšlení a následování.“
V návaznosti na slova sv. Petra z dru-
hého čtení (4,7–11), jež přečetl jeden
z českých bohoslovců, nám nezapo-
menutelný papež Wojtyla připomínal:
„Tento odkaz dává nová světice i vám,
drazí její krajané, ba vůbec všem.“ 

Jako novinář jsem měl na svatoře-
čení své povinnosti, ale samozřejmě
jsem si chtěl pouŅ prožít i duchovně.
V tomto směru mi to nechtěně kom-
plikovala kolegyně z deníku Lidová
demokracie, vynikající novinářka,
která však s křesŅanstvím neměla
vůbec žádné zkušenosti. Při beatifi-
kační mši neměla ani tušení, o co jde.
Držela se mě jako klíště a otázka
stíhala otázku. Ale její zpravodajství
z Říma bylo vskutku profesionální.
A mně se i při té práci „na dvou fron-
tách“ kupodivu chvílemi včetně sva-
tého přijímání dařilo prožívat mši
svatou opravdu jako mši svatou.

VE VATIKÁNU JAKO NA VÁCLAVÁKU
Když jsme se po slavnostní boho-
službě, při níž byla Anežka Přemys-
lovna svatořečena, vyhrnuli na ná-
městí sv. Petra, připadali jsme si
jako na Václavském náměstí v Praze.
Potkávali jsme tam jednoho známého
z křesŅanských kruhů za druhým. Lidi
z celé republiky, které jsme deset,
patnáct, dvacet klet neviděli. Všichni
byli šŅastní, že se dožili něčeho tako-
vého. Dnes bychom už tolik známých
na pražském Václavském náměstí,

kterému se my Pražáci obvykle vyhý-
báme, nepotkali.

Svatoanežským zázrakem toho pře-
krásného teplého římského martinské-
ho léta 1989 bylo i to, že beatifikační
pontifikální mši z Vatikánu alespoň
z části překvapivě přímým přenosem
vysílala Československá televize, jak
jsme se hned ten večer dověděli z vati-
kánských rozhlasových zpráv. A Vati-
kánská televize ji prý poprvé vysílala
přímo, bez programového zprostředko-
vání televize italské. Italská RAI si tuto
z novinářského hlediska senzační udá-
lost nechala ujít. Ale plánovače jejího
programu chápu. Takových svatořečení
v Římě přece už do té doby bylo! A dá-li
Pán Bůh, jistě ještě i bude. Takže koho
by napadlo, že Řím bude na několik dnů
kvůli nějaké středověké královské dceři
odněkud ze střední Evropy překvapivě
„okupovat“ deset tisíc lidí, kteří byli
ještě před několika dny beznadějně za-
vřeni za železnou oponou. (Další dva ti-
síce účastníků poutě byly ze zahraničí.)

Velkým zážitkem pro nás všechny
byla i papežská audience v Síni Pa-
vla VI., tehdy praskající ve švech, pro-
tože měla kapacitu „jen“ 10 000 osob
a nás všech bylo ještě o dva tisíce víc.
I tam mluvil Jan Pavel II. česky. Anež-
činým svatořečením, jak řekl, se vy-
plnila touha řady pokolení, která se na
tuto oslavu těšila, aniž se jí mohla do-
žít. Zvláště připomenul arcibiskupa kar-
dinála Josefa Berana, který životopis-
nému bádání o svaté Anežce věnoval
několik let svého života. 

Ač byla Anežka Přemyslovna za
svatou pokládána už za svého života,
na její kanonizaci český národ čekal
sedm set let. Staletí se říkalo, že ne-
bude v Čechách dobře, dokud Anež-
ka nebude svatořečena.

JE UŽ V ČECHÁCH DOBŘE?
A i když občas brbláme nad tím, co
všechno se dnes kolem nás děje, jsem
přesvědčen, že u nás v Čechách krize
nekrize už dobře je. Co by stamilióny
lidí na celém světě daly za to, kdyby
se měly jako my.

„Lidské dějiny jsou v ustavičném
kolotání,“ řekl před dvaceti lety při pon-
tifikální mši u Svatého Petra prorocky
papež Jan Pavel II. „Doby se mění
s nástupem nových generací a se stá-
le novými objevy vědy. Na obzoru lid-
stva vystupují stále nové techniky stej-
ně jako nové potíže. Kristova pravda
však, která přináší nové světlo i spásu,
i v tomto kolotání událostí přetrvává.“

Reportáž ze svatořečení Anežky Čes-
ké pro Naši rodinu i mnoho dalších člán-
ků jsem bušil ještě do starého psacího
stroje. Toto svědectví však i já, starý dě-
dek, píši již na moderním počítači, který
mohu vzít pod paži a kamkoliv odnést.
O něčem takovém se mi v Římě před
dvaceti lety ani nezdálo. 

Vedle notebooku mi na psacím sto-
le zazvonil mobilní telefon – další věc
před dvaceti lety ještě nevídaná a ne-
slýchaná. A na jeho malé obrazovce
se objevila zpráva: „Dnes v 9.40…“
Tedy asi před hodinou. „…se nám na-
rodil Filip (2,75 kg, 48 cm). Mamka
Sylva OK. TaŅka Kuba taky.“

A v uších mi znějí slova předchá-
zejícího papeže: „To, že k Anežčinu
svatořečení došlo až v tomto století,
není jistě náhodné. Svatá Anežka
má zřejmě dary, jež Boží prozřetel-
nost určila právě pro vaši generaci.“
A s námi pro Filipa, Richarda, Hed-
viku, Sáru i další děti, jež byly ne-
dávno, jak píšeme v tomto čísle
Věstníku – a ještě budou – pokřtěny
v našem kostele.                JIŘÍ SŮVA
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V ÚVODU TOHOTO SVĚDECTVÍ z časů před dvaceti lety jsem se zmínil,
jak nám církev na cestu půjčila peníze, abychom mohli před odletem na
svatořečení Na letišti vůbec projít celní kontrolou. Měli jsme s manželkou
každý pár dolarů, a ty jsme pak museli vrátit. Takže Římem jsme se pohy-
bovali jak bezdomovci, úplně bez peněz. Alespoň italských.

To by určitě parta cikánských dětí a výrostků, která na nás při procházce
po městě chtěla almužnu, nepochopila. Za to, že jsme jim nic nedali, se nám
pomstila uplatněním typického fíglu cikánských zlodějů a zlodějíčků. Za-
hemžili se kolem nás, a když zmizeli, neměl jsem brýle na čtení. 

Ta cikáňata asi byla pořádně zklamaná, když zjistila, co mi to vlastně
ukradla. Pro mne to však byla hlavně po návratu domů do Prahy přímo po-
hroma – větší problém, než kdyby mě okradla o peníze. Jak jsem doma měl
jako člověk příšerně krátkozraký číst své poznámky z Říma? Psaní repor-
táže se nedalo odkládat.

Dnes bych měl brýle u svého optika za den nebo za dva hotové. 
Oční optika byla tenkrát ještě socialistická. Na nové brýle jsem musel

čekat až do Nového roku. A já jsem potřeboval reportáž napsat do vánoč-
ního čísla Naší rodiny, dělat korektury a vůbec všechno, co k mé práci pat-
řilo a patří.

Nakonec jsem reportáž nějak napsal. Ale byl to jeden z nejtěžších úkolů
mého novinářského života.                                                                J. S. 
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PRAHA NEJSOU JEN HRAD»ANY
Když jsem jako školáček z valaš-
ských hor slýchal něco o Praze,
připadala mi příliš vzdálená. Myslel
jsem si, že ji nikdy snad ani nespa-
třím. Ale jak se vše může změnit!
Už v roce 1942 se mi naskytla mož-
nost prožít v Praze týden. I když to
bylo za druhé světové války, byl
to pro mne nevšední zážitek. Ten-
krát mne ani ve snu nenapadlo,
že nakonec prožiji v Praze celých
šedesát let.

Kolik asi i dnes ještě je po vlas-
tech českých lidí, kteří by Prahu rádi
viděli a přesto ji nikdy nepoznají.
Jsou mezi nimi i takoví, kteří se bojí
opustit svůj byt nebo chalupu, příliš
lpějí na penězích, nebo jsou už tak
staří a nemocní, že se už nikdy ne-
projdou po Pražském hradě nebo po
Karlově mostě.

Když někdo přijede do hlavního
města po mnoha letech, pozoruje, co
všechno se změnilo, kolik domů či
jiných objektů bylo opraveno!

Jsou místa, o kterých se píše hod-
ně nebo často, jsou místa, kam tolik
lidí nechodí. Na Hradčanech byl snad
skoro každý, kdo Prahu navštívil. Ale
ne každý Čech nebo Moravan už
byl třeba na Vyšehradě, jehož domi-
nantou je kostel sv. Petra a Pavla.
Vyšehradská bazilika časem změ-
nila svou tvář, v dnešní podobě je
z konce 19. století, ale kostel na Vy-
šehradě nechal zbudovat už král
Vladislav II. (1061–1092), který také
byl v tamější kryptě pochován.

Střed Vyšehradu je tak trochu
sochařskou galerií pod širým nebem.
V parčíku je socha sv. Václava od
J. Bendla z roku 1678. Pozoruhod-
ná jsou též sousoší od J. V. Mysl-
beka představující vesměs postavy
z českých bájí – Libuši a Přemysla,
Záboje a Slavoje, Lumíra a píseň,
Ctirada a Šárku. 

Přímo ve hřbitovní zdi je socha
sv. Ludmily. Procházet se kolem Sla-
vína nebo po vyšehradském hřbi-
tově znamená vzpomínat si na lidi,
kteří už dávno mezi námi nejsou,
a uvědomovat si, že ani my tu nebu-
deme věčně.

Leckdo z mladších neví ani o sta-
roměstské čtvrti Na Františku. Kdo
se víc nezajímá o naši historii, odkud
by mohl vědět, že tady byl obno-
ven klášter, který založila královská

dcera Anežka, která se zřekla všech
výhod, jež jí mohlo poskytnout její
postavení, a podobně jako done-
dávna Matka Tereza z Kalkaty
sloužila těm nejubožejším. V Praze
založila první špitál a všechno finan-
covala ze svého věna.

A přece kolik v minulosti chybělo
k tomu, aby byl klášter Na Františku
zbořen, jak to kdysi požadovala sku-
pina jakýchsi pražských strýců! Na-
štěstí zasáhla Prozřetelnost a pa-
mátkáři, a tak dnes máme důstojný
stánek pro díla starých mistrů. A při
jeho návštěvě můžeme vzpomínat
na naši světici, jež na Václavském
náměstí je důstojnou součástí Mysl-
bekova pomníku sv. Václava, k jehož
uctění – samozřejmě nikoliv pomní-
ku, ale patrona České země – se do
Čech letos vypravuje i Svatý otec
Benedikt XVI. A Anežka Česká, ta
přece byla svatořečena právě před
dvaceti lety. 

Vydáme-li se kousek proti proudu
Vltavy, dojdeme na Křižovnické ná-
městí se dvěma kostely – sv. Fran-
tiška a sv. Salvátora. Poblíž nich se
kolem ze svého pomníku důstojně
rozhlíží Otec vlasti Karel IV. Sou-
sední staroměstskou mosteckou věž
zdobí znaky všech zemí, kterým Ka-
rel IV. vládl. A opodál, při procházce
mezi 32 světci opravovaného Kar-
lova mostu si uvědomujeme, že žije-
me opravdu mezi nebem a zemí. 

Projdeme-li za Karlovým mostem
vlevo kolem kostela Panny Marie pod
řetězem, ocitneme se v Karmelitské
ulici u Pražského Jezulátka, jehož
návštěvu nevynechá snad žádný
informovanější zahraniční turista.
Pro letošní návštěvu Prahy si ji vý-
slovně vyžádal i papež Benedikt XVI.

Vystoupáme-li Nerudovou ulicí
na Hradčanské náměstí, dojdeme
až k pražské Loretě, která je jednou
z nejznámějších Loret na světě. Po-
dle legendy je to kopie domku, kde
v Nazaretě anděl zvěstoval Panně
Marii Ježíšovo narození. Loretu v Pra-
ze založila roku 1626 Kateřina z Lob-
kovic. V objektu je klenotnice, hlavně
nádherné monstrance.

Když už budeme na Loretánském
náměstí, poslechneme si zvonkohru
sestávající z 27 zvonů, kterou podle
pověsti z vděčnosti nechal zhotovit
bohatý kupec – pláteník, jehož milo-

vaná dcera vážně onemocněla. V zou-
falství šel za dívčino uzdravení prosit
Matku Boží Loretánskou. Když se vra-
cel domů, uviděl na zahradě svou pro-
cházející se dceru téměř už zdravou. 

Pannu Marii si připomeneme nejen
při poslechu písně Tisíckrát pozdra-
vujem tebe, ale naproti i při návštěvě
jesliček s figurami v životní velikosti
v kapucínském klášteře s nejstarším
mariánským kostelem u nás.

Kostelů z uměleckého hlediska
pozoruhodných i pro nevěřícího člo-
věka je v Praze ovšem mnohem víc.
Krásný mariánský chrám má rovněž
klášter na Strahově, který se chlubí
i nádhernou knihovnou a ve Strahov-
ské zahradě nad městem i sochou
Panny Marie z exilu – kopií sochy
Panny Marie z Mariánského sloupu
v Praze na Staroměstském náměstí,
rouhačsky zničenou v roce 1918 po
vzniku Československé republiky.
Socha, kterou v padesátých letech
minulého století nechali zhotovit
a u českého benediktinského kláš-
tera nedaleko Chicaga umístit kra-
jané z Ameriky, byla po převratu pře-
vezena do Čech.

Je potěšitelné, že kopii sochy
Panny Marie ze Staroměstského ná-
městí máme i u nás na Lhotce a že
se i tady spolu se Stádníkovou kří-
žovou cestou těší zájmu i zahranič-
ních návštěvníků. 

Jak by vypadala Praha, kdyby ne-
bylo jejích církevních památek! Ten,
kdo do města zavítá jenom jednou
za čas, je překvapen krásou obno-
vovaných chrámových interiérů,
které denně slouží věřícím k osla-
vě Boha-Stvořitele, od něhož máme
všichni bez rozdílu všechno dobré.
Kéž by i naše děti, až jednou do-
spějí a dospějí-li k rozumu, i z těch-
to staveb poznaly, že ani my jsme
na světě nebyli nadarmo. 

JOSEF FIURAŠEK

88letý autor, původním povoláním
malíř pokojů, žijící na pomezí Lhot-
ky a Modřan, je dlouholetým věrným
návštěvníkem lhoteckého a modřan-
ského kostela. Jako důchodce věnu-
je mnoho času a prostředků opra-
vám a údržbě drobných lidových
sakrálních objektů, jež vyhledává
při svých procházkách po pražské
periférii a okolí.
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FARNÕ AKADEMIE
EKUMENISMUS PÿIN¡äÕ PLODY
Na červnové Farní akademii (7. 6.
2009) přednášel z období působení
v naší farnosti nám dobře známý
P. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., JC.D.,
který je nyní správcem kostela sv. Ga-
briela v Praze na Smíchově; dále je
odborným asistentem církevního práva
na Teologické fakultě Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích a rovněž
církevním soudcem v Praze. Téma jeho
přednášky Možnosti a hranice eku-
menických vztahů mezi církvemi roz-
hodně nepostrádalo na zajímavosti,
o čemž svědčila početná účast po-
sluchačů. Tato zajímavost byla ještě
umocněna tím, jak P. Přibyl dovedl
přítomné zaujmout svým přednesem
prokazujícím jeho hluboké znalosti
nejen v oblasti církevního práva, ale
i historie. 

V úvodu P. Přibyl stručně zrekapitu-
loval historii rozdělení křesŅanstva na
východní a západní církev, ke kterému
docházelo v prvém tisíciletí po Kristu
jako důsledku postupného odcizování
vrcholícího tzv. schizmatem v roce 1054
– vzájemnou exkomunikací vyslovenou
římským legátem na jedné a cařihrad-
ským patriarchou na straně druhé. Po-
stupně tak vznikla pravoslavná církev,
lišící se od církve římskokatolické pře-
devším formulací části kréda („Věřím
v Ducha svatého..., který z Otce i Syna
vychází,“ v pravoslaví pouze „...z Otce
vychází“; byl to tzv. problém „filioque“,
tj. „i Syna“). Jinak pravoslavná i řada
dalších východních církví mají vše po-
dobné jako církev římskokatolická –
kromě papeže. Snaha o opětovné sjed-
nocení s pravoslavím vrcholila tzv. unio-
nismem (Unie byla vyhlášena na sněmu
v Brestu Litevském r. 1596), jehož vý-
sledkem byl vznik církve řeckokatolické,

která – mimo jiné – uznává papeže, byla
jí však ponechána původní pravoslavná
liturgie i kněžské manželství. 

K rozdělení západního křesŅanstva
dochází v historicky i politicky složitém
období reformace (přibližně od roku
1500). Reformační (evangelické) církve
sice vznikaly odštěpením od církve řím-
skokatolické, nicméně jsou zde a do
dnešní doby přetrvávají některé zásad-
ní rozdíly: chybí institut kněžství a po-
sloupnosti biskupů od apoštolů, není
uznávána eucharistie apod. Rozdíly jsou
ovšem i mezi jednotlivými reformačními
církvemi, takže tam vlastně postupně
vzniká ekumenismus (snaha o vzá-
jemné sjednocení, resp. zblížení),
který je nakonec institucializován zalo-
žením Světové rady církví se sídlem
v Ženevě, a to v roce 1948. U nás: Eku-
menická rada církví, jejíž členy jsou
jednak církve evangelické a Českoslo-
venská církev husitská, jednak církev
pravoslavná; katolická církev má nyní
statut pozorovatele. V posledních při-
bližně 50 letech, zvláště v západních
zemích a i v Severní Americe, však pro-
nikají do církví „cizí elementy“, jako je
např. ekologismus, feminismus a jiné,
zatímco to podstatné, zvěstování živé-
ho Boha, uniká jejich pozornosti. Týká
se to spíše církví evangelických a také
církve anglikánské (lze zde spatřovat
důsledek toho, že tyto církve nemají
„hlavu“ mající konečné slovo, a příliš
mnoho se tam diskutuje). Připomeňme,
že ekumenické aktivity probíhají i v rám-
ci římskokatolické církve: ve Vatikánu
byla ustavena Rada pro jednotu křes-
Ņanů, na Druhý vatikánský (ekumenický)
koncil byli pozváni zástupci i jiných cír-
kví, byla zrušena exkomunikační bula
z roku 1054, zásadně se změnil pohled

na nekatolické křesŅany (např. existují
společné modlitby, bohoslužby slova,
uznávání významu nekatolických mu-
čedníků). 

K významnému posuvu došlo např.
v uznávání křtu (v roce 1994 byla uza-
vřena dohoda o vzájemném uznávání
křtu, pokud byl proveden za určitých
podmínek), dále v tom, že svědkem na
svatbě v katolickém kostele může být
i nekatolík, za určitých podmínek je do-
voleno uzavírat smíšená (mezi dvěma
křesŅany) manželství aj. S nekatolic-
kými (evangelickými) křesŅany máme
proto společný křest, krédo a ovšem
i bibli. Katolický kněz může v nebezpečí
smrti, případně v jinak závažných situa-
cích poskytnout nekatolickému křesŅanu
na jeho přání některé svátosti (zpověï,
svátost nemocných, event. i eucharistii);
a opačně i pravoslavný kněz (viz např.
služba kněží a duchovních v armádě). 

Celkově je zcela zřejmé, že ekume-
nismus tak již přináší plody, a že hrani-
ce zvláště mezi křesŅanskými církvemi
se sice pomalu, ale přece posouvají ve
směru vzájemného porozumění a úcty.

KAREL ŠTAMBERG

� FARNÍ AKADEMIE plánuje na ne-
děli 4. října přednášku člena pražské
komunity u sv. Ignáce P. Petra Ha-
vlíčka SJ na téma Jezuité v Čechách
včera a dnes. V neděli 1. listopadu se
má konat přednáška dómského diako-
na Mgr. Štěpána Fabera Diakonát –
trvalá služba církve. V neděli 6. pro-
since bude na Lhotce u Královny míru
znovu přednášet prof. PhDr. Miroslav
Verner, DrSc., tentokrát o tajemném
Egyptu – světu mýtů, faktů a tajemna.
Přednášky Farní akademie začínají
vždy v 16.30 hod.                            (kš)

Ve chvíli, kdy připravujeme tento
Věstník, sice ještě přesně neví-
me, kdy budou volby, ale zásady,
jež pro veřejný život stanovila Pas-
torální konstituce Druhého vatikán-
ského koncilu o církvi v dnešním
světě Gaudium et spes budou pla-
tit stejně letos v říjnu, listopadu či
prosinci jako třeba až někdy na-
přesrok. 

Často se říká: Mě politika nezajímá,
proč bych chodil k volbám. Církev
však ve zmíněné konstituci nabádá:
„AŅ tedy všichni občané pamatují
na své právo a zároveň povinnost
(zdůrazněno redakcí Věstníku) uží-
vat svého svobodného hlasu k pod-

porování obecného blaha.“ Jde
však v našem životě vždycky jen
o ono blaho? 

Církev v Gaudium et spes soudí,
že si „zaslouží chválu a uznání práce
těch, kteří se ve službě lidem věnují
veřejným zájmům a berou na sebe
břemena spojená s takovým úkolem“.
Přestože „výkon politické moci“ se
„musí vždycky provádět v mezích
mravního řádu, k dosažení obecného
blaha … a podle právního řádu,“ není
to vždy samozřejmé. 

Bez soustavného sledování čin-
nosti politiků jednotlivých politických
stran těžko posoudíme, kterým kan-
didátům jde jen o vlastní nebo sku-
pinový zisk a kterým opravdu o služ-
bu obci nebo veřejnosti. 

Katechismus připouští, že člověk
někdy musí čelit situacím, v nichž
mravní úsudek není tak jistý a roz-
hodnutí je obtížné. Pak jde o to, aby-
chom znamení času posuzovali „za
pomoci ctnosti moudrosti, rady prozí-
ravých osob, Ducha svatého a jeho
darů“. Nám křesŅanům ledacos na-
poví dlouhodobý postoj kandidujících
stran k potřebám církví a věřících.

Jak shrnuje Katechismus kato-
lické církve, v každém případě platí
tato pravidla: „Nikdy není dovoleno
konat zlo, aby z něj vzešlo dobro. –
Co tedy chcete, aby lidé dělali
vám, to všechno i vy dělejte jim
(Mt 7,12). – … nedělat nic tako-
vého, co působí tvému bratru po-
horšení (Řím 14,21).“                  (jis)

IGNOROVAT VOLBY?
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SOCI¡LNÕ OK…NKO
ZMÃNY V PÿÕSPÃVKU NA P…»I
Obecně o příspěvku na péči
Příspěvek na péči podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
náleží osobám, které jsou především
z důvodu nepříznivého zdravotního sta-
vu závislé na pomoci jiné osoby. 

Jedná se o oblast běžné denní péče
vlastní osoby a její soběstačnosti. Při
posuzování soběstačnosti (resp. závis-
losti na péči jiné osoby) se hodnotí úko-
ny péče o domácnost (obstarávání po-
travin a běžných předmětů, mytí nádobí,
úklid, péče o prádlo, péče o lůžko, ob-
sluha domácích spotřebičů a manipu-
lace s kohouty a vypínači) a základní
sociální aktivity (schopnost komunikace,
vyřizování osobních věcí a nakládání
s penězi, účast na volnočasových a pra-
covních aktivitách a vzdělávání). 

Výše uvedené hodnocení žadatele
provádí sociální pracovník z obecního
úřadu (příslušné městské části) v přiro-
zeném prostředí žadatele a výsledek
sociálního šetření odešle na úřad práce
posudkovému lékaři, který prozkoumá
zdravotní stav žadatele a určí stupeň
jeho závislosti na péči jiné osoby.  

Příspěvek náleží osobě, o kterou
je pečováno, nikoliv osobě, která péči
zajišŅuje.

Schopnost zvládnout péči o vlastní
osobu a být soběstačný je u každého člo-
věka různá, proto zákon rozeznává čtyři
stupně závislosti na pomoci jiné osoby.
Výše  příspěvku činí za kalendářní měsíc
2000 až 12 000 Kč, a je odvislá od žada-
telova věku (vyšší do osmnácti let, v prv-
ním roce života na něj nárok není) a míry
jeho závislosti na pomoci jiné osoby
(minimální, lehká, středně těžká, těžká).

Příjemce příspěvku musí poskytovaný
příspěvek využít na zajištění potřebné
pomoci. Potřebnou pomoc mu mohou za-
jistit rodinní příslušníci, také osoby blíz-
ké, které s příjemcem příspěvku nežijí ve
společné domácnosti, avšak o tuto osobu
pečují. Pomoc lze také zajistit nákupem
tzv. sociálních služeb, které nabízí např.
pečovatelská služba.

Po dobu hospitalizace v nemocni-
ci nebo pobytu v zařízení určeném pro
výkon trestu či nařízené ústavní léčby,
který trvá celý kalendářní měsíc, je vý-
plata příspěvku na péči zastavena. Tedy
v takových případech, kdy je objektivně
dáno, že příspěvek na péči nemůže plnit
svůj účel.

V případě neuvedení způsobu využití
této dávky je její výplata po předchozím
písemném upozornění zastavena do doby,
než oprávněná osoba uvede odpovída-
jící způsob jejího využití. Jsou tak řešeny
situace, kdy je objektivní pochybnost
o správném využití příspěvku na péči.

O udělení příspěvku na péči rozho-
duje obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností (v Praze příslušný úřad měst-
ské části, odbor zdravotně sociální).
Řízení o udělení příspěvku se skládá ze

dvou částí – posouzení zdravotního stavu
žadatele a sociálního šetření.

Změny od 1. srpna 2009
� Cílem novely je znemožnit zneužívání
příspěvků. Žadatelé o příspěvek do pat-
nácti dnů od přidělení příspěvku úřadu
obce s rozšířenou působností písemně
musí oznámit, kdo a jak jim bude péči
poskytovat, jinak na příspěvek nebudou
mít nárok. V dosavadní úpravě tato po-
vinnost chyběla.
� Podle novely zákona se od 1. srpna
2009 zvyšuje příspěvek pro nejvíce po-
stižené z původních 11 000 na 12 000
korun. Na příspěvek v nejvyšší výši
mají nárok jen lidé, kteří jsou zcela od-
kázáni na pomoc zdravotníků nebo své
rodiny.
� Na nejnižší příspěvek ve výši 2000
korun budou mít od 1. srpna 2009 nárok
také děti trpící například cukrovkou, ce-
liakií, nádorovými a některými dalšími
onemocněními.

Aktualizovaná tabulka výše příspěvku
na péči (Kč měsíčně)

Stupeň Mladší Starší
závislosti 18 let 18 let
I.   lehká 3 000 2 000
II.  středně

těžká 5 000 4 000
III. těžká 9 000 8 000
IV. úplná 12 000 12 000

(Platná od 1. srpna 2009)

Novela zákona přinese od 1. ledna příš-
tího roku ještě jednu změnu ve způ-
sobu vyplácení nejnižšího příspěvku.
Zatímco nyní lidé dostávají celou částku
2000 korun v hotovosti, poté někteří
z nich obdrží polovinu příspěvku ve for-
mě poukázek.

Zpřísnění pravidel se bude týkat těch
lidí, kteří mají v okolí dostupnou sociální
službu, ale nevyužívají ji. Naopak celých
2000 korun budou i nadále dostávat ti,
kteří službu využívají, nebo o které se
stará rodina.

Novela zákona pomůže i klientům
sociálních ústavů a domů pro seniory.
Stejně jako klienti v domácí péči by totiž
měli nově získat také nárok na doplat-
ky na léky.

Závěrem bych se ráda omluvila všem,
kteří se těšili na informace ohledně po-
skytování peněžité pomoci v mateřství
a rodičovského příspěvku. Těmto téma-
tům se budu věnovat v dalších číslech
Věstníku.

Vaše dotazy také ráda zodpovím osob-
ně, mailem nebo dotaz označte „Sociální
okénko“ a zanechte v sakristii.

Připravila PETRA KORNIENKOVÁ
petra.kornienkova@seznam.cz 

MLADäÕ
CHALOUPKA 2009 
Letošní mladší chaloupka se ode-
hrála v lázeňském městě Jáchy-
mov. Naší partě novopečených
starších kamarádů bylo svěřeno
dvanáct ratolestí. 

Do programu jsme zařadili spou-
stu výletů. Jelikož jsme byli obda-
řeni hezkým počasím, dvakrát jsme
vyrazili do nedalekého Ostrova,
kde jsme strávili celý den na veli-
kém koupališti s tobogánem. Všich-
ni jsme se také občerstvili v míst-
ním bufetu. Zejména děti se jaly
vehementně utrácet za zmrzliny, kro-
ketky a limonády. 

Ve středu druhého týdne jsme na-
vštívili Karlovy Vary, a kromě ochut-
návání zdravých pramenů jsme si
užili i výlet lanovou dráhou na roz-
hlednu Diana. 

Chodili jsme na procházky do krás-
ně upraveného parku v dolní části
Jáchymova, či do staré lipové aleje.

Děti také dostaly mnoho kreativ-
ních příležitostí. V průběhu celé cha-
loupky si psaly a kreslily deníčky,
kam zaznamenávaly své zážitky
a průběh etapové hry. Druhý den po
příjezdu si namalovaly krásná trič-
ka, která si pak hrdě vzaly na pro-
cházku po Jáchymově.

Celou chaloupkou nás provázela
etapová hra na téma Knihy džunglí.
Děti plnily úkoly statečně a jejich
úsilí bylo po zásluze odměněno. Na
konci pobytu za získané body vydra-
žily spoustu sladkostí i slaností.

Ještě připojuji rozhovor s nejmlad-
ším účastníkem letošní chaloupky
Dominikem (7):

Domí, co se ti na chaloupce nej-
víc líbilo?

Jak jsme byli v Karlových Varech.
Které jídlo ti nejvíc chutnalo?
Smažeňák! (Smažený sýr.)
Kterou hru sis nejvíc užil? 
Jak jsme museli hledat stužky

rozházené po louce a Filip – had
nás přitom honil.

Bál ses při noční bojovce? 
Jenom při první. Druhá byla nej-

lepší!
Jak to?
Protože byla nejstrašidelnější.
A co kamarádi?
Našel jsem si tam dobrý kama-

rády a dokonce jsem se i zamiloval.

Takže kamarádi, těšíme se na vás
zase příští rok! 

Za starší kamarády BARČA
Snímek na následující straně

Petr Burian
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Mladší děti a jejich starší kamarádi z letošní letní jáchymovské chaloupky.

Prázdniny se překulily jako
míč po trávníku a já se zase
můžu s Vámi setkávat a po-
zdravit Vás. 

Letošní podzim je skoro
úplně podobný jako ostatní
podzimy, ale přece jenom
bude o něco slavnostnější. 

Určitě se, děti, vždycky
těšíte, když k Vám přijde ně-
kdo na návštěvu. Maminka
upeče bábovku a povídáte
si s hostem třeba celé odpo-
ledne. A teï si představte,
že do České republiky při-
jede Svatý otec! 

Svatý otec bydlí v Římě, což je v Itálii. Na starosti má všechny lidi na celém světě,
kteří chodí do kostela. To je panečku odpovědnost! A tak je jezdí navštěvovat a zajímá
se o to, co je trápí. A vždycky se snaží toho, kdo je smutný, povzbudit.

Kostelní svíce to mají hodně těžké. Musíme si pořádně uklidit v pokojíčku, vyleštit
šatičky a taky připravit nějaký dárek, protože návštěva Svatého otce, to není jenom tak.

Celé odpoledne – až jsem měl z toho hlavičku jako balón – jsem přemýšlel, jak by
mohly děti ze Lhotky tu vzácnou návštěvu uvítat. Až jsem na to přišel: My si zahrajeme
hru a připravíme hezké obrázky, které potom vyvěsíme na nástěnce v kostele.

Zdraví Vás Váš Kri…, Kri…, Kri…, no přece KRISTIÁN

První úkol: Znáte alespoň tři lidi,
kterým můžete udělat radost?

Napište jména těch tří lidí na velký
papír! Kdo neumí psát, tomu to na-
píše maminka nebo tatínek. Těm, kdo
ještě neumějí psát, napíše maminka
nebo tatínek podle toho, jak jim to řek-
nete, odpovědi i na další otázky.

Druhý úkol: Zkuste vyrobit nějakou
maličkost a dát jí mamince a tatín-

kovi jen tak pro radost. Může to být
i panáček z listů nebo kaštánkové
strašidlo.

Na ten velký papír napište, co jste
vyrobily.

Třetí úkol: Představte si, že k Vám
přijde vzácný host. Umíte udělat
alespoň malinké pohoštění? Zkus-
te něco doma připravit a překvapte
tím své rodiče.

HRA PRO VESEL… DÃTI

Na ten veliký papír nakreslete nebo
napište, co jste připravily. 

Poslední úkol: Na druhou stranu
velikého papíru nakreslete, jak si
představujete Svatého otce.

Všechny děti, které do konce října ode-
vzdají obrázky do sakristie (na druhé
straně papíru musí být napsané od-
povědi na soutěžní otázky) dostanou
sladkou odměnu. A obrázky budou vy-
věšené v kostele na nástěnce.

Rubriku pro děti připravila 
HANA STEHLÍKOVÁ



ADRESA
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4-Lhotka
Telefon: 241 490 910, 241 490 913
E-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz
Internet: http://lhotecka.farnost.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 74 326 329, kód banky 0800
(Česká spořitelna); ve zprávě pro příjemce prosíme vždy uvádět účel
daru, např. provozní potřeby nebo rekonstrukce oken apod., jako
příjemce stačí uvést Královna míru.

DUCHOVNÍ
Farář P. Bedřich Vymětalík, farní vikář P. Stefan Wojdyla.
Jáhen František Martinek.

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 8.00 10.00 18.30
Pondělí 8.00
Úterý 18.30
Středa 8.00
Čtvrtek 8.00
Pátek 15.00 18.30
Sobota 16.00

Mše upravená pro děti vždy poslední neděli v měsíci v 10 hodin.
Mše svatá s doprovodem beatové kapely první neděli v měsíci
v 18.30 hod.
Změny časů bohoslužeb podle ohlášení, zejména v květnu
(májové pobožnosti) a v období hlavních církevních svátků.

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
Každé úterý od 17.30 do 18.00 s výjimkou července a srpna a první
pátek v měsíci při mši svaté v 15 a v 18.30 hod.

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ
Svátost křtu se zpravidla uděluje v sobotu odpoledne a v neděli
dopoledne, na přání kterýkoliv jiný den. Je třeba se včas přihlásit.
Svátost oltářní při mši svaté dvakrát denně, na požádání i jindy.

Svátost pokání a smíření (zpověï) lze přijmout před každou mší,
na požádání kdykoliv.
Svátost pomazání nemocných spolu s pokáním a přijetím Těla
Páně je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném případě telefonicky. To
platí i o Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči, Domově důchodců
v Sulické ulici a Sociálně ošetřovatelském centru v Zárubově ulici.
Svátost manželství je třeba domluvit tři měsíce předem.

DALŠÍ AKTIVITY V KOSTELE
Následující akce se konají, pokud není uvedeno jinak, od září
do června.
Setkání nad Písmem svatým od října do dubna v úterý v 19.15 hod.
Farní akademie od října do května obvykle první neděle v měsíci
v 16.30 hod. 
Vyučování náboženství od října do května ve středu od 15.30 do
17.15 hod., ve skupinách podle věku dětí. 
Setkání -náctiletých jednou za 14 dnů ve středu v 18.45 hod.
(mladší) a každý čtvrtek v 19.15 hod. (starší).
Setkání maminek s dětmi v úterý v 9 hod. jednou za dva týdny.
Čaj pro seniory a všechny, kdo nechtějí být sami, každou druhou
sobotu v měsíci po odpolední mši svaté, tedy asi od 16.45 hod.
v sále sv. Václava.
Možnost setkání se skupinou pro pomoc potřebným vždy první
pátek v měsíci v 15.45 hod. v sále sv. Václava. Telefon: 222 963 854.
Chrámový sbor má zkoušku v úterý od 20 do 22 hod.
Farní knihovna v úterý od 17 do 18.30 hod.

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE V KRČI
Každou středu v 16 hod. mše svatá střídavě s bohoslužbou slova
v nemocniční kapli sv. Václava.

DOMOV DŮCHODCŮ V SULICKÉ ULICI
Ve čtvrtek v lichém kalendářním týdnu mše svatá v 15 hod.

SOCIÁLNĚ OŠETŘOVATELSKÉ CENTRUM V ZÁRUBOVĚ UL.
Mše svatá první pondělí v měsíci v 9.30 hod.

Aktualizované údaje ve Farním příručníku nebo na internetu.

http://apha.cz (Arcibiskupství pražské – včetně přehledu
bohoslužeb)

http://www.kardinal.cz (osobní stránky kardinála Miloslava Vlka)
http://www.charita-adopce.cz (Arcidiecézní charita Praha)
http://www.charita-chodov.net (Farní charita Praha 4-Chodov,

charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba,
komplexní domácí péče pro oblast Prahy 4, 11 a 12) 

http://www.praha.signaly.cz (Arcidiecézní centrum pro mládež
Nazaret)

http://www.cirkev.cz (oficiální stránky České biskupské
konference)

http://tisk.cirkev.cz (tiskové středisko ČBK)
http://www.cirkevnimajetek.cz

http://wwww.radiovaticana.cz (česká sekce Vatikánského
rozhlasu) 

http://www.katyd.cz (Katolický týdeník) 
http://proglas.cz (Radio Proglas)
http://tvnoe.cz (TV Noe)

http://vira.cz (Abeceda víry na internetu)
http://katolik.cz
http://www.maria.cz 
http://avemaria.cz/news.php

http://deti.vira.cz (webové stránky o víře pro děti)
http://www.cms-studanka.cz (Církevní mateřská škola Studánka 

v Praze 4-Lhotce)

http://www.iencyklopedie.cz (internetová encyklopedie
náboženství a dalších humanitních oborů)

KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU

VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává římskokatolická farnost při kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4-Lhotce, Ve Lhotce 36.
Redakční uzávěrka příštího – prosincového – čísla bude v neděli 22. listopadu 2009. Příspěvky lze odevzdat napsané nebo na disketě či CD
v sakristii kostela nebo poslat na e-mailovou adresu suva.jiri@seznam.cz, ve všech případech s uvedením kontaktu
(jméno, telefon nebo adresa).
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