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OBDIV
Před námi je doba prázdnin a do-
volených. Když odjíždíme z Prahy
za oddechem, přírodou, za krásou
lesů, hor nebo moře, je dobré po-
zorovat, zda tyto skutečnosti v nás
dokáží vzbudit obdiv, přimět nás
k zamyšlení. Platón řekl: „Obdiv
je postoj moudrosti milujícího
muže. Není jiného začátku filozo-
fie než obdiv.“ A Řekové v historii
dosáhli své velikosti právě i tím,
že byli schopni obdivu a úžasu.

Je toho spousta v přírodě, co
nás zve k obdivu, k úžasu. Ale také
k naslouchání vnitřnímu hlasu.

(Dokončení na straně 2)

ZAHRADNÕ
SLAVNOST

Zveme všechny farníky a jejich
příbuzné a přátele na tradiční
zahradní slavnost lhotecké
farnosti.

Kdy? V neděli 20. června po
skončení desáté mše svaté. Slav-
nost potrvá asi do 17 hodin.

Kde? Na zahradě Církevní
mateřské školy Studánka, Praha 4,
Ke Kamýku 686.

Co tam? Jídlo opět hlavně od
řezníka z Moravy, pití, hudba a zá-
bavný program pro děti i dospělé.

(ep)

Na stranách 3 až 6 uveřejňujeme
v tomto čísle Věstníku základní vý-
sledky z průzkumu farnosti Panny
Marie Královny míru. Myšlenka na
dotazníkové šetření a také samot-
ný dotazník vznikly v kobyliské
farnosti sv. Terezie od Dítěte Je-
žíše. Dotazník se svolením autora
PhDr. Kazimíra Večerky převzaly
a pro potřeby farnosti lhotecké

CO JSME SE
DOVÃDÃLI
PrvnÌ v˝sledky
z pr˘zkumu farnosti

(Pokračování na straně 2)

JEŠTĚ NEŽ UVÍTÁME v neděli 5. prosince na Lhotce na desáté, jak doufáme, nového pražského arcibiskupa Dominika
Duku, řada lhoteckých farníků se s ním už setkala i na jiných místech. Píší o tom v článku Po stopách sv. Vojtěcha na
straně 14 a 15. Titulní obrázek tohoto čísla Věstníku je z letošní svatovojtěšské poutě na Libici. V popředí je působivé
bronzové sousoší sv. Vojtěcha (vpravo) a jeho bratra sv. Radima od Marie a Vojtěcha Adamcových. Snímek Martin Šulc
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upravily Mgr. Eva Pavlíková, PhD.,
a PaedDr. Zuzana Smékalová, jež
chodí do kostela Panny Marie
Královny míru.  

E. Pavlíková, rodem z Krásné Hory
nad Vltavou, se po ukončení studií
na fakultách Univerzity Karlovy vě-
novala bezpečnostnímu výzkumu.
Zúčastnila se mezinárodních výz-
kumů s bezpečnostní tematikou
a garantovala je. Později se zamě-

řila na problematiku migrace. V sou-
časné době se věnuje především
skupinám migrantů žijících v České
republice a případně i v sousedních
zemích. Od roku 2004 pracuje jako
výzkumná pracovnice v Centru pro
studium migrace na Katolické teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy. Zde
je odpovědná za kompletní zpraco-
vávání výzkumů. Výsledky výzkumné
práce prezentuje na workshopech
a konferencích doma i v zahraničí. 

Kromě výzkumné práce se anga-
žuje také v mezináboženském dia-
logu.

Evě Pavlíkové je 35 let. Se svým
manželem Jiřím a dvouletým synem
Ondřejem žije v Praze na Lhotce.
V době, kdy píšeme tyto řádky, man-
želé Pavlíkovi očekávají další pří-
růstek do rodiny.

Ve volném čase se E. Pavlíková
věnuje sborovému zpěvu.

Z. Smékalová po absolvování Peda-
gogické fakulty Prešovské univerzity
své teoretické vědomosti vyzkou-
šela v praxi na základní škole v Ko-
šicích a také soukromé základní
škole Dino Elementary School v Pra-
ze. Teorii zůstala věrná jako výz-
kumná pracovnice na hodnocení
a autoevaluaci ve Výzkumném ústa-
vu pedagogickém v Praze.

Nyní je na mateřské dovolené
a své koníčky – příčnou flétnu a jazz
– vyměnila za dva krásné syny –
tříletého Damiána a tříměsíčního
Jonáše.

Z. Smékalové je 23 let. Se svým
manželem Jánem a dětmi žije ve
Lhotě u Dolních Břežan.

Centrem její pozornosti i nadále
zůstává výchova a vzdělávání dětí.

Obě mladé maminky na přípravě
průzkumu pro lhoteckou farnost obě-
tavě pracovaly i v požehnaném stavu.

Na ukládání získaných údajů do po-
čítače se podíleli i další dobrovolníci
z farnosti.

Pastorační rada děkuje všem, kdo
průzkum připravovali, jako farníci vy-
plňovali poměrně obsáhlé dotazníky,
data zpracovávali a nakonec i trpě-
livě čekali na zveřejnění výsledků.
Jejich zpracovávání vlastními silami
farnosti se ukázalo být časově nároč-
nější, než se původně předpokládalo.

Průzkum přinesl zajímavé po-
znatky a ukázal i řadu pozoruhod-
ných souvislosti. Postupně se k nim
budeme ve Věstníku vracet.

(red)

Obdiv
Protože doba dovolených neslouží
jenom k odpočinku těla a k obno-
vení tělesných sil.

Někdy to člověk moc potřebuje,
aby také vnitřně přišel zase k sobě,
aby se také duševně osvěžil. A tak
moc přeji všem farníkům, dětem
i dospělým, aby doba prázdnin
a dovolených byla pro vás odpo-
činkem pro tělo, ale i pro duši,
tedy časem vnitřního obohacení.
Aby odjezdem z navyklého pro-
středí z vás spadlo všechno břímě
a abyste se domů vrátili s novými
dojmy i novými silami. A těm, kdo
nemohou odjet na dovolenou,
protože je tíží stáří, nemoci nebo
nedostatek financí, přeji, aby si
v letní době plné sluníčka také
našli chvilky na odpočinek těles-
ný a duševní a aby si byli vědomi
toho, že život může být naplněný,
i když některá naše přání zůsta-
nou nenaplněna.

P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

(Dokončení ze strany 1)

Vlevo Eva Pavlíková s manželem Jiřím a synem Ondřejem, vpravo Zuzana Smékalová s manželem Jánem a dětmi Damiánem
a Jonášem.                                                                                                                                Snímky z rodinných archivů

Co jsme se dovÏdÏli
(Pokračování ze strany 1)

HRAJEME PRO HÿÕäTÃ
Ve středu 2. června se v Sale-
siánském divadle v Kobylisích
uskutečnil benefiční koncert vý-
jimečného violoncellového kvar-
teta Prague Cello Quartet, jehož
zakladatelem je lhotecký farník
PeŅa Špaček.

Kvarteto tvoří čtyři mladí, ale přesto
velmi zkušení violoncellisté – Jeňa
Zvěřina, Honza Pech, Petr Chudoba
a PeŅa Špaček, který v současnosti
studuje na New England Conserva-
tory v Bostonu v USA.

Kvarteto přislíbilo pomoc Salesián-
skému středisku mládeže v Kobyli-
sích a svým koncertním vystoupením
zahájilo tříletou veřejnou sbírku, která
bude věnována na opravu salesián-
ského hřiště v Kobylisích, které je po
mnohaletém používání v havarijním
stavu, takže zde dochází ke stále
častějším úrazům dětí. 

Více informací o sbírce nalez-
nete na adrese: http://sasmkob.sdb.
cz/hrajeme-pro-hriste-/.

(eš/th)
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Myšlenka dotazníkového šetření
a také samotný dotazník vznikly
v kobyliské farnosti sv. Terezie od
Dítěte Ježíše. Dotazník jsme se svo-
lením jeho autora pana PhDr. Kazi-
míra Večerky, kterému tímto velmi
děkujeme, převzali a upravili pro
naše potřeby.

Dobrovolníci rozdávali dotazníky
vždy před bohoslužbami a po nich
o víkendech od 24. ledna do 21. úno-
ra. Obdobně byly vyplněné dotazníky
získávány zpět. Do poloviny března,
kdy byl sběr dat uzavřen, se vrátilo
487 dotazníků určených pro dospělé
a mládež a 93 krátkých dotazníčků
určených dětem do dvanácti let. 

Další dobrovolníci v průběhu
února a března přenesli informace
z dotazníků do elektronické podoby.
V průběhu dubna probíhala komple-
tace, čištění a kontrola přenesených
dat, a ta byla následně zpracována
tak, aby se vám první základní infor-
mace o výsledcích výzkumu mohly
dostat do rukou právě v tomto vy-
dání Věstníku. 

Některým tématům se budeme
věnovat podrobněji i v dalších číslech,
a to podle zájmu, jaký o tyto infor-
mace projevíte. Veškeré informace
budou k dispozici také na webových
stránkách farnosti. 

SLOŽENÍ FARNOSTI
Na dotazník pro dospělé odpověděli
zhruba z dvou třetin ženy a z jedné
třetiny muži. 

Pohlaví 
Muži      34,9 % 
Ženy      65,1 % 

Průměrný věk těch, kteří vyplnili buï
dotazník pro dospělé, nebo pro děti,
je asi 45 let.

Pokud se podíváme na věkové
skupiny, jen mezi těmi farníky, kteří
vyplňovali dotazník pro dospělé, tj. od
12 let výše, situace vypadá takto:
Více než 1/4 farníků je nad 70 let,
jedné šestině je mezi 60 a 70 roky,
desetině mezi 50 a 60, 11 % je
41–50 let, 17 % je 31–40 let. Jede-

náct procent farníků uvedlo svůj věk
mezi 20 a 30 roky a zbylým sedmi
procentům je mezi 12 a 20 roky. 

Věk 
12–20 let 6,8 % 
21–30 let 10,7 % 
31–40 let 17,5 % 
41–50 let 11,1 % 
51–60 let 10,2 % 
61–70 let 17,1 % 
70 a více 26,7 % 

Pokud jde o výši vzdělání, 11 % z nás
má základní školu nebo výuční list
(základní vzdělání mají převážně
mladí, kteří ještě dále studují), 32 %
má středoškolské a 9 % vyšší od-
borné vzdělání, 48 % pak vystu-
dovalo vysokou školu. 11 % farníků
je ještě ve vzdělávacím procesu.
V grafu je uvedeno to vzdělání, které
již mají dokončené.

Nejvyšší ukončené vzdělání v %

Zajímavější a více vypovídající jsou
však obory, které jsme vystudovali,
bez ohledu na to, na jaké úrovni škol
jsme jich dosáhli. 18 % z nás má
technické vzdělání (např. střední
průmyslovky, z VŠ pak třeba ČVUT),
17 % ekonomické, 12 % humanitní
(gymnázia, sociální vědy, práva apod.),
11 % zdravotnické (zdravotní sestry,
lékaři a další zdravotnický personál),
8 % přírodovědné, 7 % pedagogické,
14 % jiné vyšší (např. umělecké obory
a především blíže neurčené vzdělání)
a 13 % jiné nižší vzdělání (gastrono-

mie, umělecké obory, řemeslné pro-
fese a také blíže neurčené vzdělání). 

Vzdělání podle oborů 
(bez ohledu na jeho výši) 

Ekonomické 16,7 %
Pedagogické 6,8 %
Zdravotnické 11,2 %
Technické 17,8 %
Přírodní 8,0 %
Humanitní 12,5 %
Jiné vyšší 13,7 %
Jiné nižší 13,3 %

Zhruba 19 % z nás je svobodných,
51 % žije v manželství, 14 % je ovdo-
vělých a 6 % rozvedených. 

Rodinný stav

Rodiče v naší farnosti nejčastěji
vychovávají (vychovávali) dvě děti
(37 % odpovědí). 20 % dotázaných
má jedno dítě, 15 % tři. 3,5 % far-
níků vychovává nebo vychovávalo
čtyři děti a 1,5 % pět nebo šest dětí.
23 % nemá žádné dítě. 

Počet dětí v rodině 
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
05 %
00 %

CO JSME SE O SOBÃ DOVÃDÃLI

Výzkum probíhající formou dotazníkového šetření v naší farnosti letos na jaře se setkal s poměrně velkým
zájmem mezi farníky. Všem za to chceme poděkovat. 

Z·kladnÌ v˝sledky pr˘zkumu farnosti

Základní
nebo vyučení

Vyšší odborné

Středoškolské

Vysokoškolské

Svobodní

Vdaná/ženatý

Ovdovělí

Rozvedení

Žádné 1        2        3        4     5 nebo 6
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Přestože do naší farnosti přibývají noví
a noví lidé, převažují mezi námi ti,
kteří zůstávají Lhotce věrni. 43 % dotá-
zaných je farníkem naší farnosti již od
roku 1989 nebo déle. Dalších 23 % se
stalo lhoteckým farníkem v průběhu
let 1990–1998. Zbývající třetina přišla
až po roce 1998 – 18 % do roku 2005,
16 % v letech 2006–2010. 

Farníkem/farnicí
lhotecké farnosti jsem se stal /a

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
05 %
00 %

Naše farnost je také na rozdíl od
jiných velkoměstských farností po-
měrně homogenní, co se týče místa
bydliště farníků. 47 % je ze Lhotky
a nejbližšího okolí. Z původní velké
Prahy 4 (směrová čísla jejich byd-
liště začínají 14) je celkem 95 % far-
níků a návštěvníků kostela. Zbylých
5 % je převážně z Prahy 5 a pak
z obcí Středočeského kraje souse-
dících s Prahou 12. 

S výše uvedeným souvisí také to,
jak jsme lhotecké farnosti věrní, po-
kud jde o účast na bohoslužbách –
25 % chodí na bohoslužby výhradně
na Lhotku (zde převažují starší far-
níci) a 68 % převážně na Lhotku,
ale občas i jinam. 

Na bohoslužby chodím

Pouze do lhoteckého kostela 25,1 %
Nejčastěji na Lhotku, ale občas i jinam 68,1 %
Někdy na Lhotku, ale častěji jinam 4,6 %
Na Lhotku pouze příležitostně 2,1 %

CO NÁM NA LHOTECKÉ FARNOSTI
A KOSTELE VYHOVUJE
A CO NAOPAK VADÍ 
Jedna velká skupina otázek byla
věnována tomu, co nás přivádí do
lhotecké farnosti, proč jsme jejími
farníky. 

Důvody mohou být buï vnější
(bydlíme v blízkosti, máme na Lhotku

dobré dopravní spojení atd.), tech-
nické (kostel je vytápěný, dobře
vybavený, dobře přístupný apod.)
nebo osobnější aŅ už proto, že se
nám líbí vedení liturgie, hudba, vy-
hovuje nám akustika apod. 

Nejcennější jsou však pro každou
farnost takové důvody, které vypoví-
dají o atmosféře ve farnosti – lidé
se tu dobře cítí, vyhovují jim kněží
a jejich přístup k lidem, mají tu přá-
tele, cítí „život“ ve farnosti. 

Každý dotazovaný mohl vybrat tolik
důvodů, kolik si přál, a případně ještě
přidat nějaký svůj vlastní. Pro zajíma-
vost se podívejme, kolik z nás uvedlo
který důvod – důležité není ani tak
pořadí (důvody jsou vzájemně ne-
poměřitelné) jako samotná čísla
uvedená u jednotlivých důvodů, která
vyjadřují, kolik procent z nás ten
který důvod považuje za důležitý.  

Co nám na farnosti a lhoteckém
kostele vyhovuje

(dotazovaní mohli zaškrtnout
libovolný počet důvodů) 

V kostele není zima – 72 % 
Vyhovují mi zdejší kazatelé – 69 % 
Bydlím v blízkosti – 62 % 
Mám dojem, že zde mohu posilnit

svou víru – 62 % 
Vyhovuje mi délka bohoslužeb

– 61 % 
Líbí se mi liturgický prostor kostela

– 60 % 
Jsou zde programy pro děti – 56 % 
Do tohoto kostela chodí hodně

mladých lidí – 55 % 
Kostel je dobře ozvučen – 55 % 
Líbí se mi způsob vedení liturgie

– 52 % 
Mám do kostela dobré dopravní

spojení – 50 % 
Mám rád zdejší milou a veselou

atmosféru – 48 % 
Oceňuji, že sem mohou chodit

rodiče s „rušícími“ dětmi – 44 % 
Setkávám se zde s přáteli

a kamarády – 44 % 
Lhotecký kostel má dobrou pověst

– 43 % 
Vyhovují mi zdejší zpovědníci

– 30 % 
Mám pocit, že se mohu zapojit

do života farnosti – 26 % 
Mám rád rytmické mše – 25 % 
Setkávám se zde s (širší) rodinou

– 16 % 
Chodím sem ze zvyku či tradice

– 15 % 

Mám dojem, že zde mohu získat
víru – 13 % 

Chodí sem moji spolupracovníci
ze zaměstnání – 2 % 

Na to, co nám ve lhotecké farnosti
naopak vadí, jsme si netroufli při-
pravit varianty odpovědí, a proto jsme
nechali farníky odpovídat vlastními
slovy. Tomuto ožehavému tématu,
i dalším připomínkám se budeme
věnovat v některém z dalších čísel
Věstníku podrobněji. Tentokrát snad
jen několik výhrad, které se v odpo-
vědích vyskytovaly častěji. 

S velikostí farnosti souvisejí stesky
na to, že se vzájemně málo známe
a že v kostele bývá hlučno – jak děti
během bohoslužeb, tak povídající si
lidé po skončení bohoslužeb. Také
ruch působený tím, že stále někdo
kostelem přechází, přichází, odchází.
Celková přeplněnost kostela na so-
botních a nedělních bohoslužbách. 

Malé zaměření na mládež, ale také
na farníky v důchodovém věku, vý-
hrady k hudbě a ke ztišení kostelních
zvonů apod. 

Nějakou výhradu uvedlo 30 % do-
tázaných. 

Přestože se ve výhradách obje-
vovaly stesky na anonymitu farnosti,
v přímé otázce se ukázalo, že 70 %
z nás zná ve farnosti nejméně deset
lidí jménem. Významně méně znají
své spolufarníky pouze ti, kteří do far-
nosti přišli až v posledních pěti letech. 

Znáte alespoň deset farníků
jménem? 

Ano 69,6 %
Ne 30,4 % 

SVÁTOSTI 
Více než 3/4 dotázaných farníků vy-
pověděly, že jsou praktikujícími kato-
líky už od dětství (76 % dotázaných).
Zbylá 1/4 však nejsou samí konver-
tité, ale také ti, kteří se za praktiku-
jící považují až od určitého věku
(asi 12–15 let). Každopádně mezi
námi výrazně převládají katolíci
odmalička. K tématu konverze se
ještě vrátíme v některém z dalších
čísel Věstníku. 

Na poměry v církvi je v naší far-
nosti poměrně značné procento lidí
biřmovaných. Svátost biřmování při-
jalo 80 % z nás. Desetina se buï již
připravuje, anebo by ráda tuto svá-
tost přijala. Zbylá desetina biřmo-

1989       1989 –1998   1999–2005    2006–2010
nebo dříve
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vána není a ani to neplánuje. I k biř-
mování se vrátíme ještě v některém
z dalších Věstníků, především kvůli
těm, kteří se k biřmování odhodlá-
vají, ale ještě neučinili první krok.

Svátost biřmování
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
00 %

V další otázce jsme se našich far-
níků vyptávali na svátost smíření.
Ptali jsme se nejen na to, zda chodí
či nechodí ke svátosti smíření, ale
také na to, zda preferují zpověï na
Lhotce nebo někde jinde. 

Ukázalo se, že osmina farníků se
zpovídá výhradně na Lhotce a další
více než čtvrtina převážně ve zdejší
farnosti. Dalších 19 % občas zajde
ke zpovědi na Lhotku, ale častěji
jinam a 28 % chodí ke zpovědi vý-
hradně jinam. 13 % farníků ke zpo-
vědi nechodí. 

Chodíte ke svátosti smíření
do lhoteckého kostela?

Výhradně – mám zde svého
stálého zpovědníka 12,6 %
Převážně (častěji ano než ne) 26,7 %
Občas (častěji ne než ano) 19,3 %
Ne, chodím jinam 28,0 %
Ne, nechodím vůbec 13,4 %

Ti, kteří ke zpovědi chodí častěji
jinam než na Lhotku, uvádějí jako nej-
častější důvod, že mají svého zpo-
vědníka jinde (třetina z nich) a také že
jim nevyhovuje doba, kdy lze přistou-
pit na Lhotce ke zpovědi (20 % z nich).
Ostatní důvody uvedlo jen několik jed-
notlivců. Většina důvod neuvedla. 

Ti, kteří chodí ke zpovědi výhrad-
ně jinam než na Lhotku, tak činí pře-
devším proto, že mají zpovědníka
jinde – 60 % z nich. Po devíti pro-
centech jim nevyhovuje doba a zpo-
vědník, ostatní neodpověděli. 

Mezi těmi, kteří ke svátosti smí-
ření nechodí vůbec, jen necelých
13 % uvedlo jako důvod, že nemohou

přistupovat ke svátostem. Mnohem
častěji (2/3 z nich) jako důvod uvá-
dějí, že už dlouho u zpovědi nebyli,
a teï už se ostýchají znovu začít. 

CO SI MYSLÍME O SVÉ FARNOSTI 
A O ŽIVOTĚ V NÍ
Atmosféru ve farnosti lhotečtí farníci
hodnotí docela kladně. Více než 4/5
se na Lhotce cítí být doma a mezi
svými. Zhruba stejný počet dotáza-
ných považuje naši farnost za jednu
z nejlépe fungujících farností v Pra-
ze. 78 % z nás považuje své spolu-
farníky za otevřené lidi, kteří jsou
ochotni projevit zájem o druhého. 

Tři čtvrtiny dotázaných považují
pastorační práci ve lhotecké farnosti

za zajímavou, podnětnou a důleži-
tou pro svůj duchovní život. 

Málo příjemné zjištění je fakt, že
37 % dotázaných považuje lhotec-
kou farnost za elitářskou a že far-
níci, kteří se mezi sebou znají, mají
větší šanci rozhodovat o záležitos-
tech farnosti – k tomuto zjištění se
ještě také v některém z dalších čísel
Věstníků vrátíme. 

Více než pětina dotázaných také
uvedla, že pokud mají nějaký pro-
blém či starost, nemají se komu ve
farnosti svěřit. 

Naopak méně než desetina dotá-
zaných považuje lhoteckou farnost
za unavenou a žijící z minulosti, pří-
padně spiritualitu farnosti za povrchní.

Ano

Připravuji se

Ne, a ani to neplánuji

Ne, ale chci tuto svátost
přijmout

SLUŽBY FARNOSTI – KNIHOVNA, 
VĚSTNÍK, WEBOVÉ STRÁNKY
ZjišŅovali jsme také, které aktivity
a služby nabízené ve farnosti jsou
využívané, a jak jsou hodnocené. 

Ukazuje se, že velmi využívaný
i velmi dobře hodnocený je Věstník.
Pravidelně ho čte 41 % dotázaných.
Alespoň někdy ho čte dalších 44 %
dotázaných farníků. 

Čtete Věstník?

Přednost stále dáváme jeho tiš-
těné podobě (77 %) před čtením na
webu farnosti (4 %). Ostatních 19 %
ho čte někdy v tištěné, někdy v elek-
tronické podobě. 

Jakou podobu Věstníku
upřednostňujete?

Nechali jsme Věstník také oznám-
kovat jako ve škole: 57 % dotáza-
ných dává Věstníku jedničku, 35 %
dvojku. Trojku má podle 7 % a jedno
procento farníků ho hodnotí hůře.Ano, pravidelně Ano, někdy Ne

V tištěné podobě Na webových
stránkáchJak tištěný, tak na webu

77 %

19 %

4 %

41 %

15 %

44 %

Atmosféra ve farnosti 
Ve lhotecké farnosti se cítím být doma,

jsem tu mezi svými

Lhotecká farnost je jedna z nejlépe
fungujících farností v Praze

Lhotečtí farníci jsou otevření lidé,
ochotní projevit zájem o druhého

Pastorační práce ve lhotecké farnosti je zajímavá,
podnětná a důležitá pro můj duchovní život

Lhotecká farnost je elitářská, farníci, kteří se mezi sebou
znají, mají větší šanci rozhodovat o záležitostech farnosti

Pokud mám nějaký závažný osobní problém či starost,
nemám komu se s tím ve farnosti svěřit

Lhotecká farnost je unavená, žije z minulosti
a dále se nerozvíjí

Spiritualita lhotecké farnosti je povrchní,
mnohé akce postrádají duchovní hloubku
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Jakou byste dal /a Věstníku
známku?

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
00 %

Webové stránky farnosti lhotecka.
farnost.cz sleduje často 9 % farníků.
36 % je sleduje, ale jen málokdy.
Ostatní je nesledují.

Sledujete webové stránky farnosti?

Knihovnu farnosti využívá velmi málo
lidí, v podstatě jen jednotlivci. Ostatní
ve svých výpovědích často uvádějí,
že mají buï dost vlastních knížek,
případně chodí do jiných knihoven.
Mnohokrát se také jako důvod, proč
nevyužíváme farní knihovnu, objevo-
val nedostatek času na čtení. Menší
část farníků by knihovnu využívala,
ale nevyhovuje jim výpůjční doba,
případně dosud nevěděli, že farnost
knihovnu má. 

Další informace z výzkumu budou
následovat a dostupné budou nejen
v následujících Věstnících, ale také
na webových stránkách. Pokud máte
nějaké připomínky, náměty, či vás
nějaká informace zajímá hlouběji,
můžete už nyní napsat na farní
e-mailovou adresu a váš e-mail bude
předán zpracovatelkám výzkumu. 

KONTAKTNÍ LÍSTKY
Využili jsme ochoty dobrovolníků
rozdávajících dotazníky a nabídli
farníkům možnost nechat na sebe
ve farnosti kontakt. Dobrovolníci roz-
dávali tedy také samostatné kon-
taktní lístky, které pak mohli farníci
vyplněné vrátit. Vznikla tak databáze
několika set kontaktů s e-mailový-
mi adresami, prostřednictvím nichž

můžeme farníky (maximálně několi-
krát ročně) informovat o aktivitách
ve farnosti. Zároveň děkujeme za
nabídku pomoci, kterou někteří z vás
na kontaktních lístcích přislíbili.
Těšíme se, že se tak do práce ve
farnosti zapojí další lidé.

Pokud jste kontaktní lístek nedo-
stali, nebo zapomněli vyplnit, a chce-

te se do databáze kontaktů přidat, je
to i nadále možné. Kvůli pravidlům
pro nakládání s osobními údaji je
však nutné, abyste tak učinili osobně,
vyplnili a podepsali kontaktní lístek
v papírové podobě. Na přidání do
databáze se můžete domluvit s Ladi-
slavem Vagenknechtem.

EVA PAVLÍKOVÁ

Často Málokdy Ne

55 %

9 %

36 %

Poslední březnový víkend se
v našem kostele sešly na třech
setkáních matky, které se chtěly
modlit za své děti. Dříve než při-
blížím průběh našeho setkání,
dovolím si je uvést do širších
souvislostí.

Iniciátorem této akce je hnutí Mod-
litby matek. Toto hnutí vzniklo v roce
1995 v Anglii, a to zpočátku velice
skromně. Dvě babičky, které cítily
Boží volání k intenzivnějším modlit-
bám za děti, se začaly scházet, aby
své děti a vnoučata odevzdávaly do
rukou Pána Ježíše. Během krátké
doby se hnutí rozšířilo do více než
90 zemí celého světa. Jeho zákla-
dem jsou skupinky dvou až osmi
matek, které se scházejí obvykle po
domácnostech ke společné mod-
litbě, chválám, prosbám a rozjímání
nad Písmem. V závěru každého set-
kání pak odevzdávají lístečky se
jmény svých dětí a vnoučat do ko-
šíčku u paty kříže, aby je tak sym-
bolicky svěřily Pánu Ježíši. V tomto
úkonu se odráží hlavní prvek spiri-
tuality hnutí Modlitby matek. Je jím
důvěřivé odevzdání se do Božích
rukou a Boží vůle. Pro matky je vzá-
jemná modlitební podpora velkou
posilou a stále přicházejí nová krás-
ná vyslyšení proseb.

Jednou za čtvrt roku se pak
matky scházejí právě při modliteb-
ním triduu, aby se modlily společně
i s ostatními ze své farnosti či sbo-
ru (hnutí má ekumenický charakter).
Každý den tridua spojuje matky

v modlitbě na určitý úmysl.
Pátek je vždy dnem pokání
za osobní hříchy, sobota
dnem pokání za hříchy svě-
ta a přímluv za nepřátele
našich dětí, neděle pak
dnem chval a díků.

V naší farnosti jsme tuto
iniciativu zorganizovaly po-
prvé. Byly jsme mile překva-
peny velkou účastí. Na kaž-
dém setkání nás bylo asi
třicet. Velmi povzbuzující

byla i různorodost věkových skupin.
Sešly se tu babičky i maminky ma-
lých dětí. A přitom jsme cítily, že to
nejdůležitější, co nás spojuje, je víra
v toho, kdo má ve svých rukou nás,
naše děti i vnoučata.

Při pátečním setkání jsme se mo-
dlily křížovou cestu a poté jsme sym-
bolicky odkládaly pod kříž kameny
jako naše hříchy. V sobotu jsme pro-
sily za ty, kdo ohrožují naše děti, při
modlitbě Korunky k Božímu milo-
srdenství. Do košíčku u kříže jsme
vkládaly lístečky s osobami či ob-
lastmi zla, za jejichž obrácení a uzdra-
vení jsme chtěly prosit. V neděli jsme
pak především chválily Boha a v sym-
bolickém úkonu jsme přinášely ke
kříži květy jako vyjádření naší vděč-
nosti za dar mateřství a za všechny
projevy Boží přízně k nám a našim
dětem. Součástí každého setkání
bylo i čtení Písma a prostor pro spon-
tánní přímluvy a díky.

Modlitby doprovázely kytarové
písně. Naše velké poděkování patří
Kamile Boudové, Terce Křížkové
a Božence Šárkové, které se ujaly
této služby.

Děkujeme i všem, které přišly,
a chceme touto cestou povzbudit i vás
ostatní, protože bychom rády tuto akci
někdy v budoucnu zopakovaly.

Pokud byste měli zájem o bližší
informace o hnutí Modlitby matek,
prosíme, abyste nás kontaktovali.
Uvítáme i to, kdyby se někdo chtěl na
přípravě tohoto setkání spolupodílet.

JANA KALENDOVÁ
Snímek Marie Pokorná

MAMINKY SE MODLILY ZA DÃTI
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„ZAČÍNÁ VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ. Na celém
světě křesŅané bdí a modlí se, poslouchají
slovo Boží a slaví Kristovo vítězství nad smrtí.“
Tak nebo podobně začínají obřady Bílé soboty.
Kněz žehná oheň připomínající Syna, ve kte-
rém nám zazářila Boží sláva. Na Bílou sobotu
se také křtí katechumeni. Na Lhotce letos křest
přijali (zleva) Marek Smola a Marta (dcera)
a Olga (maminka) Salavovy, kteří jsou na ved-
lejším snímku vyfotografování s otcem Stefa-
nem Wojdylou.

Snímky Eva Podruhová

S KAMEROU OKOLO KOSTELA
Bydlení v blízkosti kostela má
nesporně mnoho výhod. Jednou
z nich je možnost být při tom,
když se něco zajímavého děje.
Například stavební akce. To pak
vezmete kameru, stoupnete si na
balkon a točíte.

První, co jsem zaznamenala, byla
nepříliš akční výměna dřevěných
žaluzií ve zvonici na věži kostela.
Hlavní atrakcí byl jeřáb, který jed-
notlivé díly do výšky vyzdvihoval.

Pro diváka mnohem zajímavější
akcí byla výměna střešní krytiny
kostela. Podařilo se mi ji zachytit
v celém rozsahu a dokonce jsem se
vetřela přímo na stavbu, Po sestří-
hání vznikl 24minutový film, který by
mohl potěšit každého, kdo se o dě-
ní okolo kostela zajímá.

A tak vznikla myšlenka oba záz-
namy na DVD dát k dispozici farní-
kům. Nakonec jsem přidala ještě kra-
tičkou fotogalerii složenou z obrázků
z obou etap oprav vitráží kostela.

Sice to nějaký čas trvalo, ale teï
je DVD tady a každý zájemce si je
může za 60 Kč koupit na stojanu
s novinami.

A ještě dvě příhody z natáčení:
Dělníci od dřevěných žaluzií se těšili,
že se uvidí večer ve zprávách na
Nově. To jsem je musela ovšem
zklamat. A pokrývači se zase před
kamerou styděli a odvraceli tváře,
ačkoliv byla taková mlha, že na filmu
byly vidět tak akorát siluety.

SYLVA HRADCOVÁ
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NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH – neděle
Božího milosrdenství – je v Praze na Lhotce
u Panny Marie Královny míru už tradičně dnem
prvního svatého přijímání dětí. Ani letošek nebyl
výjimkou. Tělo Páně 11. dubna poprvé přijalo
19 chlapců a děvčat.

Snímky Jakub Šerých
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VELIKONOČNÍ OBDOBÍ bylo letos na Lhotce obzvláště slavnostní.
Ke slavnosti vzkříšení, prvnímu svatému přijímání dětí přibylo v ne-
děli 2. května biřmování, jež 17 biřmovancům, lidem nejrůznějšího
věku, udělil pražský světící biskup Karel Herbst SDB. Biřmování je
svátost, která doplňuje křest. Biřmovancům propůjčuje sílu Ducha
svatého. Po slavnosti se biskup K. Herbst (na vedlejším snímku vlevo)
s biřmovanci sešel ještě v kapli Božského Srdce Páně.

Snímky Jakub Šerých

MALÕÿ LHOTECK… FARNOSTI
Už potřetí vystavoval v kapli Bož-
ského Srdce Páně, v nevelké expo-
zici, duchovně zaměřený umělec
Petr Kožíšek (1972), lhotecký farník,
sídlící v nedalekých Modřanech.

Narodil se v Karlových Varech, ale stu-
dia ho přivedla do Prahy. Jeho babička
byla věřící, on však vyrůstal v rodině
bez víry. Až po vysoké škole, Akademii
výtvarných umění, začal hledat svou
duchovní cestu. V naší farnosti byl pak
otcem Stanislavem Přibylem připraven
ke křtu a v roce 2005 pokřtěn. Dnes cho-
dívá kromě Lhotky i do chrámu sv. Sal-
vátora, kde se shromažïuje hodně mla-
dých lidí, a nově pro sebe objevil kostel
sv. Jakuba ve Štupartské ulici na Starém
Městě pražském.

Na květnové výstavě nabídl svá
zobrazení Madony s Jezulátkem a Pan-
ny Marie Pomocné, několik zastavení
z vlastní křížové cesty a velký obraz ze

série pláten Vánoce v Lambaréné. Pro
Madony se inspiroval obrazy, které si
oblíbil, ne jako jejich kopie, jen coby
vzory od nich odvozené. Křížová cesta
je pak pojatá abstraktně, symbolicky,
s náznaky figur a scén. Pro výstavu z ní
vybral pět zastavení.

Tvorba Petra Kožíška inklinuje v šir-
ším slova smyslu k figurativní a por-
trétní malbě, k zobrazování postav přá-
tel, kamarádů, dětí, rodin a příbuzných.
Z toho vznikla hned po škole obsáhlá
série, a ta se postupně rozšiřuje na dal-
ší témata, vesměs intimnějšího záběru.
Užívá netradiční techniky a mnohdy ne-
akademické malířské postupy.

V jeho tvorbě upoutávají pozornost
dva náměty, jóga a Lambaréné. V józe
hledal rovnováhu, harmonii a klid, psy-
chickou a fyzickou vyrovnanost a asány
jogínů mu poskytly výtvarnou inspiraci.

(Dokončení na straně 13)
P. Kožíšek: Madona s Dítětem
(tempera, email na plátně)
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V poměrně stručném článku lze jen těžko uvést vše, o čem od loňského září jednala pastorační rada far-
nosti (PRF) v Praze na Lhotce. Alespoň tedy některé příklady. Nejvíce pozornosti PRF věnovala přípravě
projektu komunitního minicentra a sociologického průzkumu farnosti a v poslední době rovněž snaze o ob-
sazení uvolněného místa pastoračního asistenta a zkoumání možností pro eventuální navýšení nedosta-
tečné kapacity Církevní mateřské školy Studánka. 

PASTORA»NÕ RADA FARNOSTI

Spolu se dvěma odbornicemi, o nichž
píšeme v tomto Věstníku na straně
1 a 2, rada mnoho hodin strávila nad
adaptováním dotazníku použitého
původně v jiné živé pražské farnosti
na lhotecké podmínky. Dobře pro-
myslet a zajistit bylo nutno i vlastní
provedení a zpracování průzkumu.
Jeho první výsledky uveřejňujeme
na stranách 3 až 6.

V pondělí 21. 9. 2009 PRF vzala
na vědomí, že derniéry (zakončení)
výstavy k projektu komunitního
minicentra u Panny Marie Krá-
lovny míru se předcházející neděli
zúčastnilo asi 25 farníků. Derniéra
byla spojena s diskuzí, při níž ně-
kteří farníci vystavené návrhy pod-
pořili a někteří je naopak odmítli.
Při jednání pastorační rady se uká-
zalo, že vzhledem k některým ma-
jetkoprávním otázkám bude nutné
jednat nejen s arcibiskupstvím, ale
i s jinými institucemi.

Na prvním poprázdninovém za-
sedání PRF hodnotila průběh loň-
ských letních chaloupek, kterých se
zúčastnilo 12 mladších a 14 starších
dětí. V této souvislosti také poprvé
jednala o přípravě letošní cha-
loupky zimní a pastoraci -náctile-
tých, k čemuž se pak vracela i po-
zději. Vzala též na vědomí, že pro
další duchovně-relaxační víkend
pro rodiny s dětmi nebude na pod-
zim 2009 k dispozici vhodný termín.
Doporučila tedy další víkend uspo-
řádat až na jaře 2010.

Pokud jde o výuku náboženství,
doporučila fotograficky zdokumen-
tovat, v jak nedostatečných podmín-
kách se děti na Lhotce náboženství
učí. V souvislosti s adventním pro-
gramem pro školy doporučila, aby
tato informační akce byla napříště
zaměřována na 3. a 7. třídy, což by
umožnilo její cyklické zaměřování na
oba stupně škol.

Farní akademii doporučila od
Nového roku 2010 přeložit z první
na druhou neděli v měsíci. Navrhla
termíny duchovní obnovy pro muže,
výstavy o misijním voluntariátu a akce
na poděkování dobrovolníkům, kteří
farnost svou činností podporují.

Na svém dalším zasedání, 19. říj-
na, navrhla kromě duchovní obnovy
pro muže uspořádat i duchovní
obnovu pro ženy, a to v postním ob-
dobí 2010.

Vzala na vědomí, že indická dívka
Teena, kterou jsme podporovali
v rámci Adopce na dálku, dostudo-
vala a začala pracovat jako zdravotní
sestra. Ze dvou uchazečů, které pre-
zentovala Věnceslava Svobodová,
PRF vybrala pro Adopci mladšího
hocha Prabhu, který by mohl být
chlapcům a děvčatům z naší farnosti
bližší. Peníze na jeho studium se
budou vybírat při mších pro děti.

Na základě rezignace přetíženého
správce webových stránek farnosti
začala hledat nového webmastera.

Zamítla žádost dvou farníků, aby
od oltáře byla podpořena petice pro-
ti záměru zastavět jeden z pozemků
v Krči. PRF se jednomyslně shodla,
že se nejedná o téma vhodné do
kostela a že se požadovaná možnost
neposkytuje ani v záležiostech, jež
jsou farnosti bližší. Proti aktivitám
v tomto směru před brankou kostela
však nemá pastorační rada námitky.

Dne 9. listopadu 2009 se PRF
kromě záležitostí, jež sledovala
trvale, zabývala přípravou karnevalu
pro děti.

Vzala též na vědomí, že byla
podána stížnost na nedostatečné
zajištění střechy po dobu opravy
střechy farní budovy. Věc se řešila
jako pojistná událost a odstraňovaly
se škody.

Na svém posledním loňském
zasedání – 7. prosince – PRF
schválila harmonogram zvonění
respektující limity hlučnosti podle
akustických zkoušek. Jako projev
vstřícnosti vůči lidem bydlícím
v okolí kostela bylo zrušeno zvonění
před nedělní ranní mší svatou.

V tomto roce se pastorační rada far-
nosti poprvé sešla 11. ledna. Vzala
na vědomí, že do konce školního
roku se uskuteční tři modlitební ve-
čery. Pokud jde o webové stránky
farnosti, jejich grafickou část na-
vrhne Prokop Jirsa, o technickou se
postará Jan Jakouš.

Datum farní zahradní slavnosti
PRF stanovila na neděli 20. června.
Její organizací pověřila Evu Podru-
hovou. Řezníka z Moravy přislíbil
opět zajistit Jiří Šárka, o techniku se
postará, jak rada předpokládá, Sta-
nislav Salajka. E. Podruhová na jed-
nom z dalších zasedání PRF pak
upozornila, že bude nutno řešit
i otázku financování zahradní slav-
nosti (poměrně drahé je např. za-
jištění mobilních toalet a jejich vy-
prázdnění).

15. března 2010 vzala rada na
vědomí, že do farnosti nastoupila
jako pastorační asistentka na 1/2
úvazku studentka pražské katolické
teologické fakulty Monika Matěj-
ková. (Zasedání PRF se M. Matěj-
ková poprvé zúčastnila 12. 4. Jak
bylo domluveno, farnosti se před-
staví později.)

Pastorační rada na svém březno-
vém zasedání také začala zkoumat,
zdali a za jakých podmínek by bylo
možné navýšit kapacitu Církevní
mateřské školy Studánka, která
se vzhledem k současnému počtu
dětí předškolního věku jeví jako
nedostatečná. K této otázce se vra-
cela i na svých dalších zasedáních.

Dne 12. dubna rada v souvislosti
s květnovým biřmováním navrhla,
aby se pan biskup Karel Herbst po
mši setkal s biřmovanci. Projednala
také fotodokumentování slavnost-
ních bohoslužeb (první svaté přijí-
mání, biřmování), aby jejich účastníci
měli možnost získat na památku kva-
litní snímky a přitom aby si u oltáře
navzájem nepřekážela a obřad neru-
šila přemíra fotografů. Funkcí oficiál-
ního fotografa farnosti bude pověřen
Jakub Šerých.

17. května vzala pastorační rada
na vědomí první zprávu o výsled-
cích sociologického průzkumu
farnosti, jednala o pastoraci dětí
a mládeže ve školním roce 2010–11,
seznámila se s průběhem víkendu
pro rodiny s dětmi a prvními zkuše-
nostmi s dokumentováním nejvýznač-
nějších událostí v životě farnosti.

Další zasedání si PRF napláno-
vala na 7. červen a 20. září.

(jh+red)  
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DOBRODRUéSTVÕ ZE STAR…HO SEDLIäTÃ
Cílem společných akcí je sblížit
farníky s farností, společně prožít
víkend v příjemném prostředí,
občerstvit duši i tělo, dát příleži-
tost k základům nového duchov-
ního společenství. Je tomu rok,
co farnost pořádala svůj první
duchovně relaxační víkend pro
rodiny s dětmi, který se konal
v Železné Rudě.

Letošní duchovně relaxační víkend
pro rodiny s dětmi se uskutečnil o ví-
kendu od 14. do 16. května na krás-
ně zrekonstruované faře ve Starém
Sedlišti nedaleko Boru u Tachova.
Farní budova sousedí s kostelem,
který je zasvěcený svatým Proko-
povi a Oldřichovi. I tento kostel pro-
šel rozsáhlou rekonstrukcí. Jak je
v těchto místech obvyklé, většina
peněžních darů na rekonstrukce cír-
kevních objektů pochází od věřících
z Bavorska. S panem správcem Foj-
tíčkem jsme si uvědomili, že až tato
generace věřících z Bavorska, kteří
byli po druhé světové válce odsu-
nuti, vymře, bude mnohem těžší
shánět dary na tolik potřebné rekon-
strukce. Jejich děti či vnoučata vztah
k tomuto kraji a potřebu mu pomoci
již nemají.

PÁTEK
A jak náš duchovně relaxační víkend
začal? Pražským pátečním doprav-
ním kolapsem a deštivým počasím,
které nás provázelo nejen celou ces-
tou, ale téměř celým naším poby-
tem. Zima a déšŅ ale nemohly zkazit
naše plány. O naše žaludky se sta-
rala především paní Eva Maruš-
ková, vybavená už z Prahy provian-
tem na celý víkend a stále dobrou
náladou – za to velký dík a obdiv!
O první večeři se postaraly přede-
vším Silvinka a Karolínka, jež připra-
vily výborné pomazánky. Bochníky
chleba mizely před očima k velké
spokojenosti obou kuchařek.

Po večeři následovalo seznámení.
Nejen jmény, ale i osobní rodinnou
koláží. Každá rodina o sobě něco
povyprávěla, popřípadě se předsta-
vila graficky – pěkně od začátku.
Tedy od seznámení se dvou osamě-
lých lidiček z různých koutů naši
vlasti až po současnost, kdy už se
u nich o osamělosti nedá mluvit.

A kdože se to představoval,
kdože to bude trávit společný ví-

kend? Eva Marušková – mistr pro-
vianŅák, Jana a Jirka Bechyňákovi
s Terezkou, která byla nejmladším
členem naší výpravy a pro všech-
ny usměvavým sluníčkem, Marika
Vavreková s dětmi Natálkou a Otí-
kem, Šárka Soukupová se synem
Vláïou, Petr Křížek s dcerami Bět-
kou a Barunkou, Alena a Ladislav
Vagenknechtovi se Silvinkou a Ka-
rolínkou.

Pátek dospělí zakončili v kou-
zelné, téměř půlnoční atmosféře
kostela sv. Prokopa a Oldřicha. Roz-
jímání a mariánské chvalozpěvy
při svíčkách byly pro nás hlubokým
zážitkem.

SOBOTA
Ani sobotní ranní počasí nebylo, jak
jsme si přáli. Nepomohla ani přítom-
nost programového vedoucího Petra
Křížka, který měl být zárukou slun-
ného počasí. Ale byli jsme rádi, že
sv. Petr alespoň zavřel kohoutek
a že přestalo pršet.

Po snídani jako v hotelu – oblo-
žené chleby všeho druhu, bábov-
ka, vánočka – zůstaly doma jen ku-
chařky. Ostatní se vydali na krátký
pěší výlet za sedlišŅskými kach-
nami, pro které jsme v místní Jed-
notě nakoupili tvrdé rohlíky. Našli
jsme několik rybníků či rybníčků,
ale kachny nikde. Patrně je chlad-
né počasí zahnalo do úkrytu. Nebo
se nás bály? Tak jsme spolu s dět-
mi alespoň překrmili místní kap-
říky. Doufáme, že naše snažení
o Vánocích jejich konzumenti oce-
ní a že jim bude štědrovečerní ve-
čeře chutnat.

Po návratu jsme si zahráli různé
míčové hry, abychom si zkrátili čas
před obědem, Mezi tím jsme netrpě-
livě vyhlíželi P. Bedřicha Vymětalíka.

Po polévce a sekané s brambo-
rem se jen zaprášilo. Polední klid
s kávičkou nám měl dodat síly na
odpolední výlet.

Čekala nás zřícenina hradu Přimda
a pak mše svatá s otcem Bedřichem
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Vymětalíkem v kapli sv. Jana Křti-
tele v Újezdu pod Přimdou.

Již na začátku výletu jsme se
rozdělili na dvě skupiny. Skupinu
sportovců-cyklistů plných elánu, nad-
šení a odhodlání dosáhnout i přes
nepřízeň počasí cíle tvořili: Marika,
Otík a Natálka, Petr, Bětka a Barča,
Alenka, Silvinka a Karolínka. Před
sebou měli trasu dlouhou necelých
10 km. Deset kilometrů – pro někoho
málo, pro někoho hodně. Ale vzhle-
dem k tomu, že část trasy vedla po
polních cestách, které byly „nasáklé“
dešŅovou vodou a plné bahna, čekal
tuto skupinu nelehký úkol. Zbylí výlet-
níci – nesportovci (za toho se poklá-
dám i já) si užili polední klid o něco
déle. Hodinu po opuštění startovací
čáry cyklisty jsme se motorizovaně
přesunuli do podhradí Přimdy.

Otec Bedřich spolu s Evou, Šárkou
a Vláïou se vydali ke zřícenině. Tam
se pod vedením Vládi připravili na
šiškovou obranu před očekávanými
nájezdníky na kolech. Deset, patnáct,
třicet minut, cyklisté nikde. V dohod-
nutý čas peloton cílem neprojel. Ner-
vozita stoupala, z čela se mi řinul pot
strachu. Obava o ostatní stoupala.

Ještě, že máme moderní techno-
logii. Zazvonila „mluvící kost“ a z ní
se ozval závodník ze stáje „Saint
Crucifix Team“ Petr Křížek: „Do cíle
nedorazíme. Vzdáváme to. Jsme
promočení, vymrzlí a hladoví. Če-
káme u kaple sv. Jana Křtitele
v Újezdu pod Přimdou.“

A tak doprovodné proviantní
vozidlo vyrazilo směrem k Újezdu
zachraňovat kamarády. Zřícenina
Přimdy byla tentokrát před doby-
vateli uchráněna, šišky zůstaly ne-
využité.

Ale alespoň něco málo o historii
tohoto hradu:

Přimda je nejstarší známý ka-
menný hrad na území České repub-
liky. Tento raný představitel román-
ské hradní architektury vznikl v roce
1121 za vlády Vladislava I. Pravdě-
podobně nedlouho po dokončení
byla Přimda dobyta Vladislavem I.,
který její stavbu za hranicemi pohra-
ničního hvozdu považoval za poru-
šení svých svrchovaných práv. Do-
kladem o německém původu hradu
je i srovnání s některými stavbami
podobného charakteru na bavor-
ské straně hranice. Ve stejné době
v českých zemích takováto stavební
tradice naopak chybí.

Přimda se stala knížecím majet-
kem. Sloužila jako strážní místo na
norimberské cestě u jednoho z po-
hraničních přechodů do říše. Byla
užívána i jako vězení (syn Sobě-
slava I., Soběslav nebo Přemysl po
nezdařeném povstání proti svému
otci v roce 1247). Vzhledem k tomu,
že důležitost norimberské cesty ve
12. a 13. století rostla, byla Přimda
během vlády Soběslava I. přesta-
věna a zesílena. Ve 13. století úřad
kastelána tohoto hradu patřil mezi
nejdůležitější v přemyslovském
státě. Za Jana Lucemburského byl
hrad zastaven Vilémovi Zajícovi
z Valdeka a poté rychtáři Jakubovi
Frenclínovi. Zpět Přimdu v roce
1344 získal Karel IV. Za Václava IV.
byla opět zastavována. Kontrolu nad
ní panovník získal až v roce 1418,
kdy Přimdu drženou loupeživým Bo-
rešem z Rýzmburka dobylo královské
vojsko. V roce 1429 se pokusili kato-
lickou baštu drženou Jindřichem Ži-
tem z Jivjan neúspěšně dobýt husité.
V 15. a 16. století byl hrad opět často
zastavován (v letech 1454–1592
např. pánům ze Švamberka).

Dne 28. července 1989 se na
hradě po otřesu půdy sesula část
zdi. Sesuv zasypal tři dvanáctileté
chlapce. Jeden z nich na následky
zranění zemřel. Bezprostředně po
události se v novinách objevovalo
tvrzení, že zeï spadla následkem
hluku, který skupina dětí způso-
bovala. Objevila se i hypotéza, že
neštěstí souvisí s předchozími ne-
dokončenými stavebními zásahy
někdejší firmy Armabeton. V roce
2000 byla zřícenina staticky zajiš-
těna a restaurována, v roce 2004
byly opraveny hradby.

Cyklistický výlet se změnil v cyklo-
cross. Před kaplí v Újezdu pod Přim-
dou stál hlouček bahňáků! 

Protože jsem zkušený záchranář
a bernardýn, byl jsem i nyní při-
pravený. Otevřel jsem své pojízdné
občerstvení Tranzit s. r. o. a našim
cyklistům nabídl teplý čaj, sušenky
a perníky. Chyběl jen ten soudek
rumu, ale to mi bylo odpuštěno.

Po svačince jsme se přesunuli na
mši do kaple sv. Jana Křtitele.

Kaple byla postavena v roce
1869 a v padesátých letech zbo-
řena. Nově vystavěná (1993 –94,
opět za finanční podpory bavor-
ských věřících) byla požehnána
v roce 1994.

Po mši jsem dva cyklisty, kteří již
neměli dost sil na cestu zpět, naložil
do tranzitu a dovezl do Starého
Sedliště.

Dámy Vagenknechtovy a Kříž-
kovy a jeden Křížek šlápli do pe-
dálů, využili zdržení motovýpravy,
která v lese ještě sbírala klestí,
a dorazili zpět na základnu s mini-
málním rozdílem času.

Po rozloučení s otcem Bedřichem,
kterému za všechny velice děkuji,
že za námi přijel a víkendu dal ten
správný duchovní rozměr, došlo i na
ohýnek a špekáčky. Naposledy nám
posloužila i palanda našich dcer, ze
které už vyrostly a která tady byla
jediným suchým dřevem v širém
okolí. (Se vší skromností: Na mne si
prostě nikdo nepřijde. Pražák si dře-
vo pro jistotu radši doveze třeba i do
lesa. Vysloužilá palanda našich dětí
ještě jednou posloužila.

Než sv. Petr opět roztočil kohou-
tek s deštěm, stačili jsme si ještě
zahrát nějaké míčové hry. A řeknu
vám, kam se na takové hry v mokré
trávě hrabe beach volejbal!

A pak honem do tepla! Tradiční ne-
tradiční loutková pohádka v režii Na-
tálky a Silvinky. Fantazie divadelního
souboru nepřestává překvapovat.

Večer jsme pěkně potrápili mozko-
vé závity herními souboji z domácího
zdroje Křížkovic rodiny. Všechny –
včetně návodů – totiž byly v němčině.

Půlnoci se však už nikdo nedo-
čkal. Všechny nás přemohla únava.

NEDĚLE
Nedělní ráno bylo sychravé a foukal
studený vítr. Posilnili jsme se opět
vydatnou snídaní. Ve sváteční den
nechyběla na stole ani míchaná
vajíčka.

Na mši svatou jsme jeli do kos-
tela sv. Mikuláše v Boru u Tachova,
kde je vikářem P. Vladimír Born. Ten
svou aktivitou dlouhá léta trpělivě
a postupně získává finance, za kte-
ré se rekonstruuje nejen nádherný,
bohatě zdobený barokní svatomiku-
lášský chrám, ale i borská Loreta
a další kostely a kapličky jeho vika-
riátu. Bože, děkujeme ti za jeho prá-
ci a obětavost a prosíme o sílu pro
něj i jeho nejbližší, kteří ho na této
nelehké cestě provázejí.

Po mši jsme využili čas a možnost
popovídat si s panem vikářem a jeho
pastoračním asistentem o zdejším
kostele, o náročných restaurátorských
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pracích a o životě ve zdejší farnosti
vůbec. Restaurátorské práce vznos-
ného barokního interiéru sv. Miku-
láše se už blíží ke konci. 

Před deseti lety napsal P. Vladi-
mír Born do Zpravodaje plzeňské
diecéze o tachovském vikariátu:
„Nové obyvatelstvo, které se zde
usazuje, ještě plně nezapustilo své
kořeny. To přináší problémy i pro ži-
vot věřících. Není nás mnoho a je
důležité znát naši úlohu ve společ-
nosti. Můžeme se k ní postavit ne-
gativně – nic se nedá dělat –, nebo
pozitivně, tedy s nadějí, že vše jde
s pomocí Boží. Toto platí nejen pro
údržbu a opravy našich kostelů
a far, ale rovněž tak pro vytváření
společenství věřících, kteří dávají
svým křesŅanským způsobem života
ostatním spoluobyvatelům příklad
a naději. Ptáme-li se, čím můžeme
být naší společnosti přínosem, pak
právě tímto pozitivním přístupem ke
všemu dobrému, co vytvoří domov
i zde v pohraničí.“

Tachovský vikariát se nachází
z velké části na území bývalých
Sudet, kde před druhou světovou
válkou žilo německy mluvící obyva-
telstvo. To bylo téměř úplně vyhnáno
a nahrazeno dosídlenci.

Počtem obyvatel je vikariát druhý
nejmenší v diecézi. Podle statistiky
z roku 2001 zde žije 51 439 obyva-
tel. To je polovina počtu před dru-
hou světovou válkou. K římskokato-
lické církvi se nyní přihlásilo pouze
8022 občanů (15,6 % obyvatelstva).
Pravidelných návštěvníků neděl-
ních bohoslužeb ve vikariátu je do-
konce jen pouhých 569 (1,1 %)!

Vikariát zahrnuje šest farností:
Bor u Tachova, Kladruby u Stříbra,
Konstantinovy Lázně, Planá, Stříbro
a Tachov, kde je při chrámu sv. Vá-
clava sídlo farnosti řeckokatolické.

Poté, co jsme se potěšili oprave-
ným barokním kostelem sv. Miku-
láše, jsme se přesunuli do neda-

leké Lorety, která byla založena
v roce 1668. Jako další poutní mís-
ta prochází opravdu náročnou sta-
vební úpravou. Čas a minulý tota-
litní režim, který ničil vše, co mu
stálo v cestě za „blahem“ socialis-
tické třídní společnosti, dokonal
své dílo. Ale i zde je vidět touha vě-
řících po opravě Lorety a vracející
se úcta k Bohu. Jen peníze stále
chybějí, aby rekonstrukce postupo-
vala rychleji.

Každý rok se v Boru konají Lore-
tánské slavnosti.

Hovořili jsme i o mezinárodních
seminářích k výročím tzv. borských
tezí, které ovlivnily vývoj křesŅan-
skosociálního hnutí ve střední Evro-
pě. Ze semináře k 125. výročí vze-
šel sborník, který si lze vyžádat
u P. Bedřicha Vymětalíka.

Po návratu do Starého Sedliště ná-
sledovalo krmení, avšak ne ještě
našich bříšek, ale návštěva jízdárny
s volným výběhem. Děti se nemohly
povozit, většinou se jednalo o spor-
tovní koně, které si jen tak někoho
na hřbet neposadí, ale nakrájená
jablka koním chutnala a obě strany
si blízké setkání užívaly!

Po obědě – italská polévka po-
dle tajné receptury a chlupaté
knedlíky – následoval krátký pole-
dní klid a káva a zbytek buchet.
Klid, ale všichni věděli, co bude ná-
sledovat. Uklidit, umýt, vysát, vytřít,
naložit kola a bagáž do auta a zpět
do Prahy… Nikomu se z idylického
prostředí a od prima party zpátky
do Prahy nechtělo.

Pokud mohu za sebe zhodnotit ten-
to duchovně relaxační víkend pro
rodiče s dětmi, myslím, že splnil
svůj cíl – umožnit jeho účastníkům,
aby společně prožili krásný víkend a
v rámci farnosti našli a navázali no-
vá přátelství. Ostatním zájemcům,
kteří se nemohli z jakéhokoliv důvo-

du tohoto víkendu zúčastnit, mohu
jako člen pastorační rady slíbit, že
rádi tuto akci v budoucnosti zopa-
kujeme.

Všem, kteří se podíleli na její pří-
pravě a organizaci, zajištění pro-
gramu i stravy upřímný dík. Každý
byl důležitý a užitečný. Srdečné
a upřímné Pán Bůh zaplaŅ!

Dík patří i všem dětem – nejmen-
ším, malým i větším –, které pomá-
haly, jak uměly. V kuchyni i klidným
spaním…

Za přispění Ducha svatého
ALENKA a LADISLAV
VAGENKNECHTOVI

DOVĚTEK: Tento článek charakte-
rizuje naše snažení a samotnou
podstatu duchovně relaxačních ví-
kendů. Jsem rád, že se dílo daří.
Člověk se přičiní, Pán Bůh pomůže.
A na cestě k věčnosti nemusíme jít
osaměle.

AHOJ VŠEM

Je to téměř rok, co jsme trávili ví-
kend v Železné Rudě a především
díky vám jsme se tam mohli setkat
s několika dalšími rodinami řešícími
podobné životní otázky. Šumavské
setkání dalo základ malému spole-
čenství čtyř rodin, které se začaly
scházet na podzim loňského roku
s víceméně pravidelnou čtrnácti-
denní frekvencí. Ani ne za měsíc
nás dokonce čeká společná víken-
dová akce. Píši to proto, abyste vě-
děli, že podobné akce, jako byla ta
loňská květnová, mají smysl a ne-
sou ovoce. Teï už je na nás, aby
plody dobře dozrály.

Ještě jednou vám všem děkuji 
JIRKA ROM

PS.: Během posledních dvanácti
měsíců se každá z rodin našeho
mladého společenství rozrostla o je-
den přírůstek.

Pokud jde o Lambaréné, není to tak, že
by v někdejší Francouzské rovní-
kové Africe, dnešním Gabonu, pobý-
val. Nadchl se jen velkou osobností
francouzského protestantského teo-
loga, misionáře, filozofa, etika, varhan-
ního virtuosa a lékaře Alberta Schweit-
zera (1875–1965), který po roce 1913
založil na černém kontinentě nemoc-
nici s oddělením pro malomocné, finan-

covanou z darů a z vlastních varhan-
ních koncertů. Petra Kožíška oslovila
představa vánočního času v tropech,
se zpěvem a tancem pod ozdobenou
palmou, v lesku neobvyklých ozdob
a svící. Z početné řady tohoto cyklu
vystavil, s podtitulem Vánoce v Lamba-
réné, pouze jeden obraz. 

Pro lhoteckou výstavu vybíral už
potřetí z tvorby týkající se křesŅanství.
Z prodeje minulých maleb předal pří-
spěvek občanskému sdružení pra-
cujícímu s dětmi a na opravu střechy

našeho kostela. Teï už plánuje další vý-
stavu, tentokrát v Říčanech (… a stá-
lou vzpomínku mám na tebe, společně
s Šárkou Zadákovou, v Galerii Ko-
telna, Říčany, Plynární 1, do 3. čer-
vence v pracovní dny od 12 do 18 ho-
din, v sobotu od 10 do 16 hod.). A díky
výuce v základní škole v centru Prahy
vydává dětem knížku tvůrčího psaní
a připravuje s nimi vystoupení loutko-
vého divadla. Na nedostatek činnosti
si nemůže stěžovat.

MARIE KULIJEVYČOVÁ

(Dokončení ze strany 9)

MalÌ¯ lhoteckÈ farnosti
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JEŠTĚ JAKO BISKUP královéhra-
decké diecéze Dominik Duka hlav-
ně v postní době navštěvoval mno-
hé farnosti ve své diecezi, aby
povzbudil věrné, že jako jejich pas-
týř je vždy s nimi, byŅ třeba „jen“
v modlitbách. A nenavštěvoval pou-
ze velká města, kde společenství
věřících je přece jen početnější, ale
i osamocené vísky, kde sice je kos-
tel, ale chodí tam jen málo lidí. Tím
více si tam však všichni takové
návštěvy vážili. Součástí každého
takového setkání byla mše svatá
a pak společná beseda nejen s účast-
níky bohoslužby, ale i dalšími oby-
vateli včetně představitelú obce.

Jedním z míst, kam v postní době
směřovaly kroky D. Duky, bylo i Jičín-
sko. Jičínský vikariát leží na hranicích
hradecké diecéze, na jihozápadě sou-
sedí s arcidiecézí pražskou, na západě
s diecézí litoměřickou. Svou nábo-
ženskou horlivostí zejména na vesni-
cích Jičínska není zrovna na předním
místě. Přesto otec biskup neváhal
a do těchto míst vždy rád zavítal.

Sám jsem měl možnost se těchto
setkání mnohokrát zúčastnit nejen

pasivně. Při jeho mších jsem v těch
malých vesnických kostelích hrával
na varhany a při neformálních setká-
ních jsem měl možnost mluvit s pa-
nem biskupem na faře nebo na
obecním úřadě. Také se mi vždy po-
dařilo napsat o takové místní udá-
losti článek a s fotografiemi ho zve-
řejnit v regionálních novinách.

Jednou z takových obci na Jičín-
sku, kam biskup Duka ještě jako
administrátor královéhradecké die-
céze, avšak již po jmenování praž-
ským arcibiskupem, zavítal, byly
Slatiny. Nevelká obec v blízkosti
Jičína, mající na 600 obyvatel, má
krásný rokokový kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. Pochází z let
1761–63, s bohatou štukovou výz-
dobou a freskami. V jeho kupoli je
nádherná freska Salve Regina. Kostel
je pěkně opravený.

Nedělních bohoslužeb se zde
zúčastňuje jen něco málo přes de-
set věřících. Přesto tam jednou za
měsíc rád jezdím hrát. Zdejší věřící
rádi a s vroucností zpívají, ale bez
varhan jim to už při jejich vysokém
věku tak nejde.

PO STOP¡CH SV. VOJTÃCHA

Vladimír Turek se ve Slatinách baví
s Mons. Dominikem Dukou o pražské
lhotecké farnosti, odkud čas od času
jezdívá na svou chalupu na Jičínsko.

Pro obec Slatiny byla návštěva nově
jmenovaného pražského arcibiskupa
D. Duky velkou událostí, i když tam jinak
mnoho lidí do kostela nechodí.

Snímek Vladimír Turek

�

�
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A v tomto kostelíku letos 28. února
sloužil D. Duka jednu z posledních
mší na Jičínsku ve dvojjediné roli
biskupa hradeckého a arcibiskupa
pražského. Jeho jmenování sem při-
lákalo mnoho lidí i z okolí. Během
mše otec biskup požehnal znak
a prapor obce schválený Parlamen-
tem České republiky.

V přátelské besedě po mši svaté,
uskutečněné v zasedací síni obec-
ního úřadu (dlouho neobsazená fara
byla před lety prodána) se většina
otázek soustředila na to, co D. Duku
v Praze na arcibiskupském stolci čeká
a jaké má plány do budoucnosti.

A právě zde se mi naskytla příleži-
tost, abych otci arcibiskupovi presen-
toval naši lhoteckou farnost. Dal
jsem mu dvě poslední vydání Věst-
níku, publikaci o našem kostele
a knížku o lhotecké křížové cestě
s tím, že o naší farnosti jistě ještě
uslyší. Ukázalo se, že D. Duka o naší
farnosti už ví. Ví, že jsme farností
soběstačnou a bohatou nejen mate-
riálně, ale i duchovně. Až mu to čas
dovolí, rád na Lhotku, jak řekl, zavítá.

VLADIMÍR TUREK

V KRÁSNÉM SLUNEČNÉM POD-
VEČERU 23. dubna na svátek
sv. Vojtěcha se konala v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha slav-
nostní mše svatá k poctě sv. Vojtě-
cha, patrona našeho národa a celé
Evropy. Byla tam také k uctění vy-
stavena jeho lebka.

V úvodu jsme zpívali Litanie ke
všem svatým a píseň Zdráv buï
sv. Vojtěše, vlasti naší milý strážce,
církvi svaté k potěše dal tě Kristus
ve své lásce.

Otec arcibiskup Dominik Duka
v homilii zdůraznil důležitost man-
želského slibu a potřebnost dobře
fungující rodiny v dnešní rozbouřené
době. Zdůraznil, že rodina byla a od
nepaměti je základem každého ná-
roda a je tedy třeba její funkci vždy
chránit. Zmínil také staleté vztahy
s našimi polskými sousedy a tragédii
polského vládního letadla.

Bohoslužby v katedrále se zúčast-
nila řada lhoteckých farníků.

EVA KOCMANOVÁ

OTEC ARCIBISKUP D. DUKA si je
vědom, že jde ve stopách sv. Vojtě-
cha. Uvědomoval si to jako králové-
hradecký biskup, v jehož diecézi leží
Vojtěchovo rodiště Libice, uvědo-
muje si to jako arcibiskup v Praze
na stolci sv. Vojtěcha a uvědomoval

si to i při pohřbu polského prezi-
denta v Krakově; toto město totiž
kdysi také patřilo k pražské diecézi.
To vše D. Duka – kromě jiného – při-
pomněl v homilii, když se o den poz-
ději dopoledne na libické hradiště
vrátil, aby tam předsedal svatovoj-
těšské poutní mši sv.

Také tato bohoslužba se konala
za krásného jarního počasí. I v Libici
jsme se viděli s několika známými
z naší lhotecké farnosti: Cyrilem Svo-
bodou, který při mši početným poutní-
kům tlumočil čtení, a s manžely Tomá-
šem a Olgou Hroudovými a jejich
dětmi, kteří se v Libici sešli s přáteli ze
schönstattského společenství rodin.

JIŘÍ SŮVA

JMENOVÁNÍ D. DUKY a zveřejnění
polské tragédie při jeho uvedení
v úřad mi bylo podnětem, abych si

uvědomila, jak naše národy mají
společné kořeny a historii (Přemys-
lovci, Jagellonci na našem trůně,
svatý Vojtěch v Hnězdně, Vambe-
řice, kam chodila na pouŅ babička
Boženy Němcové, Jan Pavel II. a jeho
návštěvy u nás…).

Vzpomněla jsem si také, jak
P. Vladimír Rudolf sloužíval na Lhotce
mše pro polské dělníky pracující na
výstavbě libušského masokombi-
nátu, dokud mu to komunistický režim
nezakázal. A jak nám Bůh „za to“
později poslal na Lhotku výborného
polského kaplana.

Když jsem slyšela z Krakova při
pohřbu Lecha Kaczynského zvonit
obrovský zvon Zikmund, říkala jsem
si, jak jsou zvony důležité, a že si už
vůbec nedovedu představit, že by
nemohly nebo nesměly zvonit.

EVA KOCMANOVÁ

Arcibiskup D. Duka se s věřícími vrací z poutní mše na slavníkovském hradišti do
Libice nad Cidlinou. Vpravo lhotecký farník Tomáš Hrouda. Tentokrát nenese syna
Tadíka, ale svého kmotřence Petříka Šulce. Tadík Hrouda se veze jako druhý na
kočárku za Petrovým bráškou Vojtou.                                         Snímek Martin Šulc

Jeho tělo je:

voda – k vyprání jednoho ubrusu,
železo – na zhruba sedm hřebíků,
vápno – na vybílení jednoho

kamrlíku,
uhlík – na přibližně šedesát tužek,

fosfor – na jednu krabičku zápalek,
a zbytek – několik polévkových lžic

různých solí.

Člověk má ovšem cenu věčnou,
která se má stále probouzet k životu.

(mk)

Z »EHO SE SKL¡D¡ »LOVÃK?
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� VE LHOTECKÉM KOSTELE byli
v poslední době pokřtěni: Matěj Kryštof
Hrouda, Kristina Blanka Veliková, Sabina
Marie Veliková, Marek Smola, Marta
Marie Salavová, Olga Brigita Salavová,
Adam Machek, Tomáš Herzán, Anna
Charbuská, Alena Drobníková, Patrik
František Gega, Samuel Staněk, Valery
Benjamin Valerijevič Larionov, Jiří Macek,
Jakub Pokoš, Marek Hlavsa, Tobiáš
Mayer a Sofie Mayerová.

� CÍRKEVNÍ SŇATEK na Lhotce měli
Tomáš Bartáček se Zuzanou Žertovou
a Vladimír Trapl s Janou Traplovou.

� ZEMŘELI Věra Hajíčková, František
Jonáš a Josef Duda.

� NĚKTERÉ TRADIČNÍ ZVYKY si Cír-
kevní mateřská škola (CMŠ) Studánka
připomněla Velikonočním jarmarkem
v sobotu před Květnou nedělí.

� PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU je ná-
zev kurzu, který v jarním období uspořá-
dala CMŠ Studánka. Kurs měla naplá-
novaný na tři odpoledne. Pedig – ratan
jsou pruty z popínavé palmové rostlinky
Calamus rotant, pocházející z pralesů
jihovýchodní Asie.

� „VÝZVY KŘESŤANSKÉ POLITIKY
v čase finanční krize“ byl název před-
nášky JUDr. Cyrila Svobody v neděli
13. června ve lhoteckém kostele při
Farní akademii (FA). První přednáška
FA po prázdninách – Mgr. Jiřího Čer-
ného Zaprášené poklady teologie se
uskuteční 10. října v 16.30 hod. I další
přednášky Farní akademie se napříště
budou konat zpravidla druhou neděli
v měsíci.

� POUTNÍ ZÁJEZD naší farnosti na
Svatý Hostýn a do Rožnova pod Rad-
hoštěm se uskuteční v sobotu 26.
června. Ke sv. Anně do Sudějova vy-
konáme pouŅ v sobotu 31. července.
Lze předpokládat, že při tomto pout-
ním zájezdu se setkáme s naším něk-
dejším farním vikářem P. Kamilem
Vrzalem, který je nyní farářem v Uhlíř-
ských Janovicích.

� SETKÁNÍ je název výstavy děl ma-
lířky Bedřišky Znojemské, která bydlí na
kraji Modřan v sousedství Lhotky a do
kostela chodívá i k Panně Marii Krá-
lovně míru. Výstava se koná od 16.
června do 28. srpna v Galerii Klemen-
tina na Starém Městě.

� O PRÁZDNINÁCH nebude u Panny
Marie Královny míru sloužena mše

svatá v pátek večer. Ostatní boho-
služby včetně pátečních odpoledních
v 15 hodin budou v obvyklém pořádku.
O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje
v pondělí 5. července budou mše v 8
a v 10 hodin.

� LETNÍ CHALOUPKA pro děti se 
bude konat od 1. do 14. srpna v Horní
Cerekvi.

� UČITELKU s úvazkem 0,75 přijme na
příští školní rok na uvolněné místo Cír-
kevní mateřská škola Studánka. Je vítán
obor předškolní pedagogika. Nástup na
konci srpna. Zájemci mohou životopisy
zasílat na cms.studanka@seznam.cz.

� ŠKOLNÍ ROK 2010–11 CMŠ Stu-
dánka zahájí mší svatou ve středu
1. září v 8 hodin ráno.

� MANŽELÉ FURBACHOVI koupili
Studánce na zahradu nový šlapací trak-
tor. Děti z něj mají velkou radost. Při
pobytu na zahradě je stále v provozu.

� CHRÁM SVĚTA – Svatyně, kulty
a mysteria starého Egypta se jmenuje
kniha lhoteckého farníka, předního čes-
kého egyptologa Miroslava Vernera,
oblíbeného hosta našich Farních aka-
demií, kterou vydalo nakladatelství
Academia.                                      (red)

K R ¡ T C E

DUCHOVNÕ OBNOVA PRO éENY
Sobotu 6. března jsme v kapli
Božského Srdce Páně prožily
s P. Prokopem Brožem jako du-
chovní obnovu pro ženy. Téma bylo:
„Vyrazí jak jitřenka tvé světlo,
rychle se zhojí tvé rány.“ (Iz 58,8)

Světlo je viditelné okem lásky. Je to
světlo Kristovo, které září v naší
duši.

Minulost je přítomnost, jež mi-
nula, ale můžeme se do ní vracet
formou usmíření. Minulost je pří-
tomna jako usmířené, má být hlu-
boce krásná, usmířená.

Ježíš ve večeřadle řekl: „To čiňte
na mou památku.“ To je minulost,
která je stále přítomná.

Přítomnost jsou skutečné radosti
i bolesti.

Budoucnost je to, co nás čeká,
formou naděje, ne vysněná bu-
doucnost. 

Minulost – Bohem usmířená.
Přítomnost – aby nás Bůh vtáhl

do chudoby a pokory.
Budoucnost – útěcha, kterou

nám dává Bůh.
Vše naše minulé nechŅ je usmí-

řeně minulé. Znovu pročistit skrze
modlitbu. Otevřít, nabídnout celou
minulost, prosit o usmíření s minu-
lostí. Můžeme začít přítomností –
prosit o chudobu a pokoru. Pyšná

přítomnost nepustí k sobě minulost
a budoucnost. Musíme prosit o útě-
chu, abychom se nebáli žádné bu-
doucnosti.

Světlo nevzejde, dokud se ne-
zhojí rána. Rána je zhoubný proces
v nás. Rány musíme přijímat jenom
vírou a láskou. Víra je velkorysý po-
stoj k životu. Víra a láska Boží nám
pomáhá, aby se rány zacelily.

Když je nám zle, jít do kostela,

pomodlit se k světcům. Oni nám po-
máhají nebýt s ranami sami.

K čemu nám jsou rány v životě?
Aby byly znamením naší životní
proměny. Měli bychom se proměnit
zevnitř – pokání. To je úkol pro kaž-
dého člověka.

Tak je lidské nitro připravené na
světlo.

EVA MARUŠKOVÁ,
MARIE POKORNÁ
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MALOVAN… SRDCEM A L¡SKOU

TVŸRCE PRVNÕHO FILMU O KÿÕéOV… CESTÃ
V poslední květnový den jsme se
u Panny Marie Královny míru roz-
loučili s dlouholetým farníkem, lho-
teckým pamětníkem Emanuelem
Knittlem. Pán života ho na věčnost
povolal v nedožitých 85 letech.

Skoro čtyřicet let
E. Knittl pracoval
jako odborník na
pevnostní zkoušky
letadel v Letňanech.
Jeho celoživotním
koníčkem bylo le-
tecké modelářství.

Velmi zdařile se také věnoval ama-
térskému filmu.

Filmy natáčel hlavně pro svou
rodinu. Já s vděčností vzpomínám,
jak nafilmoval mou svatbu. Vytvořil
dokonce i animovaný film „Zkáza
eskadry“ s dobrým vojákem Švej-
kem. V době, kdy se věnoval filmo-
vání, bylo něco takového velice
pracné, složité a obtížné, ale jeho
filmy byly výborné.

S velkou láskou jako první vytvo-
řil film o lhotecké křížové cestě. Aby
dosáhl co nejlepšího výsledku, jed-
notlivá zastavení natáčel podle toho,
jak byly v různou dobu osvětlené
sluncem. Vzniklo tehdy velmi půso-
bivé dílo, které promítal přátelům.
Pro farníky to bylo duchovně velice
povzbuzující.

Ve Věstníku číslo 6/2007 s E. Knit-
tlem vyšel při 70. výročí kostela
obsáhlý rozhovor, který je dodnes
na internetových stránkách lhotecké
farnosti.

Rekviem za Emanuela Knittla
u Panny Marie Královny míru sloužil
P. Bedřich Vymětalík. Zazněly při
něm písně Hospodin je můj pastýř,
Blíž k tobě, Bože můj, Ave Maria
a Matičko Kristova.

Otec Bedřich při rozloučení
s E. Knittlem mimo jiné řekl: Schá-
zíme se ke křesŅanskému rozlou-
čení s věrným farníkem, který věřil
v život věčný. Jeho kruh života se
uzavřel, neboŅ od Boha člověk při-

šel a k Bohu spěje. Bohu teï před-
kládá svou lásku k rodině a my
zde prosíme, aby ho odměnil ve
svém království.

Váš smutek a bolest jsou velké,
protože druzí nás opouštějí, obrátil
se otec Bedřich k pozůstalým. Čas
je neúprosný. Běhu času a smrti
nikdo z nás neunikne, ale věříme,
že duše našich zemřelých jsou nám
v neviditelném světě blízko a jednou
že se s nimi sejdeme. Dílo a dobro
vašeho otce a dědečka zůstane,
připomínal P. B. Vymětalík rodině
a o zesnulém s křesŅanským opti-
mismem řekl: Jeho láska pomáhala
udržovat svět.

Původní lhotečtí farníci, jako byl
pan Emanuel Knittl, pomalu odchá-
zejí na věčnost. Jejich nejlepší léta
byla spojena s farností ve složitých
podmínkách nejprve druhé světové
války a později komunistického tota-
litního režimu. Na pana Knittla budu
vždycky ráda vzpomínat.

EVA KOCMANOVÁ

Kaple Božského Srdce Páně na-
bídla v březnu výstavu obrazů
laděných do mála vybraných barev,
v temné zeleni a modři, jejichž
monotyp vede k hlubší pozor-
nosti k obsahu. Nabádá k pátrání
po tom, co vyjadřují, k úvahám
a zamyšlení. Je v nich citlivé vní-
mání přírody a také nápadité
nalézání pozoruhodných starých
objektů a předmětů, které nás
obklopují.

Autorka výstavy,
Simonetta Šmídová
(1962), bydlí na
Šumavě, v Hrádku
u Sušice, a je mat-
kou sedmi dětí (Jan
26, Alžběta 24, Voj-
těch 19, Šimon 17,

Simonetta 15, Štěpán 11 a Sebastian
2 roky). Říká, že malování je pro ni
sdělováním, relaxací a radostí, vlast-
ně požehnáním. Po sňatku s mužem
křesŅanem konvertovala a dál už
vytvářela harmonickou křesŅanskou
rodinu. V touze žít v pokoji a pohodě
se sebou i se svým okolím, musela
projít ohněm zkoušek. Prodělala bo-
reliózu a encefalitidu. Vzápětí musel
její muž podstoupit agresivní onkolo-
gickou léčbu.

Už kdysi během studia na gym-
náziu zkoušela své umělecké vlohy
a účastnila se výtvarných soutěží.
Později se začala intenzívně zabývat

malováním, zasunutým někde hlu-
boko v jejích genech. Tatínek Karla
Högera, Kornel, otec její babičky,
krásně maloval, stejně jako jeho další
syn Rudolf a synovec Jiří. Tam Simo-
nettta splynula s rodem a teprve po-
zději získávala poznatky z literatury
a z odborných konzultací s výtvarníky.
Když musel živitel početné rodiny při
chemoterapiích opustit svou práci
automechanika, musela sama zajistit
rodinu. Obrázky, které do té doby roz-
dávala, začala prodávat. V té době se
také stal její umělecký projev bojem
se strachem a úzkostí, hledáním a na-
lézáním světla. Dnes už má za sebou
řadu výstav (několik i v našem kos-
tele a na Novodvorské), scénických
návrhů, materiálů pro Teátr Víti Mar-
číka z Českých Budějovic a spolupra-
cuje také s Karmelitánským naklada-
telstvím. Z výstav se jí vrací domů jen
málo obrazů, většina je vždycky pro-
daná. Malování ji ale těší víc než
vydělané peníze.

Motivací k malbě bývají většinou
pocity spojené s nějakým prožitkem,
ráda hledá neviditelné příběhy skryté
za realitou. Ráda se inspiruje foto-
grafiemi dnes už neexistujících loka-
lit, ale mnohdy také hudbou. Náměty
čerpá ze svého okolí, i z textů, básní,
Písma, duchovní literatury. „Někdy
vidím opuštěný a zpustošený dům,“
říká, „a představuji si, jak by vypadal,
kdyby v něm někdo na někoho čekal.
Jindy se ocitnu na místě, kde bych se

chtěla zdržet, a tak si tam namaluji
židli, na níž mohu pomyslně sedět
a vychutnávat si to zastavení.“

Na čtyřicet obrazů vystavených
ve lhoteckém kostele je procházkou
zákoutími starobylých míst, často se
stromořadím i stromy osamělými,
průhledy uličkami a soukromím nitra
domů. Je hrou reálných předloh
i vlastních nápadů malířky, sdělo-
váním jejích prožitků a nabídkou
ke společné cestě fantazií života.
Zamýšlí se: „Ráda maluji místa, ze
kterých je cítit život, která v sobě
nesou stopy nějakého vztahu, vzta-
hu k Bohu a posléze člověka k člo-
věku.“ Zvláštností je malba přesa-
hující rám obrazu, prý aby námět
mohl v očích a mysli diváka dál po-
kračovat, aby neohraničen a ne-
ukončen mířil ke smysluplnému cíli. 

Při svém malování si Simonetta
Šmídová uvědomuje, jak je nád-
herné, že člověk může dělat, co ho
baví a co dělat chce. To všechno
je na její tvorbě patrné. Těm, kdo
si nestihli vybrat na výstavě ve
lhoteckém kostele, slibuje, že na
podzim nabídne své další obra-
zy na výstavě v Kulturním centru
Novodvorská.

MARIE KULIJEVYČOVÁ

Simonetta Šmídová, Hrádek u Su-
šice 198, Sušice 342 01, simo-
netta.hradek@seznam.cz, telefon
376 508 122, 603 739 666.
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MUZIKA Z RODN…HO HNÕZDA
Čtveřice členů rodiny Jana Pě-
rušky, sólového violisty, člena
Stamicova kvarteta a profesora
violové hry na pražské Akademii
múzických umění, „přicestovala“
na Lhotku z blízkého Spořilova,
z farní obce kostela sv. Anežky
a svatých patronů českých. Spo-
lečně se rodina schází v domá-
cím kvartetu. Otec Jan, houslisté
gymnazista Jan (18) a konzerva-
torista Matouš (17) a Janova žena
Marcela, violoncellistka, která po
ukončení AMU kromě sólového
hraní působila také několik let
v souboru Pražských madrigalis-
tů. Teï je ale převážně maminkou
a vládkyní domácnosti, protože
doma na ni čeká ještě třináctiletá
Anna a sedmiletý David. Kvarteto
Pěruškových jednoho březnového
dne představilo ve lhoteckém kos-
tele své skvělé hudební umění
a kvartetní schopnosti.

HLAVOU RODINY a kvartetní se-
stavy i vůdčí uměleckou osobností je
samozřejmě prof. Jan Pěruška. Bě-
hem koncertu nebylo dost času na
představení souboru a violisty, a tak
se k němu vracíme. Mohli jsme ho po
ukončení studií vídat u pultu sólovio-
listy Pražských symfoniků, i když ani
sólové hraní a komořinu nijak neza-
nedbával. Dnes už je trvale členem
Stamicova kvarteta, které získalo za
gramofonové nahrávky, kromě jiných
ocenění i Grand prix du Disque Char-
lese Crose a Diapason d’Or. 

Na fakultě má Jan Pěruška ve své
třídě úspěšné posluchače-violisty,
a sám nahrává jedno sólové violové
CD za druhým. Aby byl obraz úplný,
je třeba připomenout množství jeho
zahraničních koncertů a účasti na
festivalech. Vzpomíná rád na sály
zvučných jmen, jako je Wigmore Hall
a Queen Elizabeth Hall v Londýně,
v Metropolitan Museum v New Yorku,
Kennedy Center ve Washingtonu,
v Tsuda Hall v Tokiu a na festivaly
Kuhmo Music Festival ve Finsku, Ye-
hudi Menuhin v Gstaadu, v Mont-
pellier a Bromsgrove, stejně jako na
Rudolfinum při Pražském jaru.

NEMOHLO TO DOPADNOUT JINAK,
než že se k oběma muzikant-
ským rodičům přidali dva synové,
houslisté, a vzniklo tak rodinné
kvarteto. Brzy vedle domácího mu-
zicírování došlo i na veřejná vy-
stoupení. Samozřejmě na prvním
místě v rodném kostele. Do názvu
si vytkli heslo: Hraje skoro celá ro-
dina. Vtipné je, že malý David, kte-
rý se učí hrát na violoncello, dohání
ve hře nebezpečně své souro-
zence, a tvrdí, že brzy v kvartetu
vymění maminku. 

Na venkově mají Pěruškovi cha-
lupu, a tam pořádají pro sousedy
letní koncerty. To prý se do nevelké
místnosti dokáže vtěsnat přes pa-
desát sousedů, kteří při své venkov-
ské práci nikdy v životě nebyli na
koncertě. Říkají, že netušili, že ta-
ková krása na světě existuje.

RODINNÉ KVARTETO PĚRUŠ-
KOVÝCH přišlo krásu hudby před-
stavit i na Lhotku. A aby předvedli
celou šíři svých schopností, stří-
dali kromě kvarteta sestavy dua
houslí, či houslí a violy. Zahráli
části z Mozartova Divertimenta, ze
Tří madrigalů Martinů pro housle
a violu, z Wieniawského Tří capric-
cií pro dvoje housle, z Dvořáko-
vých Drobností pro housle a violu,
Halvorsenovu Pasacagliu pro hou-
sle a violu a Brixiho Koncert pro 
violu C dur, s doprovodem tria místo
orchestru.

Je dobré si připomenout, že v le-
tošní vleklé zimě se koncert konal
ještě v zasněženém čase silnic po-
krytých ledem, a přesto se prostor
kaple Božského Srdce Páně naplnil
početnými posluchači.

NÁDHERNÝ VÝKON VEČERA
potvrdil i to, že prof. Pěruška je na
své syny, hráče domácího kvarteta,
stejně přísný jako na své vysoko-
školské posluchače. Tu přísnost
převzal od vlastního pedagoga, Jaro-
slava Motlíka, který ho kdysi učil, že
talent je jedna věc, ale rozhodující
je pracovní kázeň. Má proto sám
jako pedagog raději ty violisty, kteří
hodně pracují, aby teprve pak uplat-
nili vlastní talent. To chce i po svých
dětech a na společném výkonu ve
lhoteckém kostele to bylo beze-
sporu znát.

MARIE KULIJEVYČOVÁ

BOJOVNICE NA POLI HUDBY
Nedlouho po posledním koncertě
zavítaly na Lhotku znovu nám už
známé japonské umělkyně, když
společně před tím absolvovaly
malé turné po Šumavě. Přibyly
k nim tentokrát kolegyně pianistka
a houslistka a v té sestavě pěti také
vystoupily v kapli Božského Srdce
Páně: dvě houslistky, Satomi Nichi-
mura a Mariko Yamada, klavíristky
Yukiko Sawa a Rie Michimura
a trumpetistka Yasuko Tanaka.

Neobvyklý termín pondělního pod-
večera 29. března nijak poslu-
chače nezaskočil, přišlo naopak
stálé obecenstvo znalé interpretek
i jejich skladeb. Tak zazněl Chopin,
Dvořák Janáček, Vivaldi a nakonec
v souhře všech pěti úprava japon-
ských písní a jedna česká – U pan-
ského dvora – s českým zpěvem!

Pětice muzikantek přítelkyň má
jedno společné: pražské studium
hudby. Nás hodně zajímala trum-
petistka Yasuko Tanaka, protože
spojení dívky a trubky je přece jen
poněkud neobvyklé. Není to ale ve
skutečnosti pravda.

Yasuko hovoří neobyčejně pů-
vabnou češtinou. Vypráví, jak na
samém začátku nechtěla být hu-
debnicí. Ukončila střední školu typu
našeho gymnázia a k hudbě se do-
stala tak, že se v devíti letech s trub-
kou připojila k malé školní dechové
kapele. Žila v té době s maminkou
a na další studium nebyly peníze.
Praha jí ho umožnila. Našla tu bydlení
a konzervatoř jí nabídla základní
stipendium. Dnes studuje u prof. Miro-
slava Kejmara, je v pátém ročníku,
a ráda by po čase pokračovala na
Akademii múzických umění. Zatím

ale řeší prozaickou otázku financí
pro pobyt a studium. Potřebovala by
víc času k práci, jenže musí si přivy-
dělávat. O tom leckdo z našich stu-
dentů nemá ani ponětí. O časté cestě
domů do Japonska si musí nechat
jen zdát.

Naše rozprava se odvíjela těsně
před začátkem Pražského jara, je-
hož letošní soutěž ve hře na trubku
se chystala Yasuko absolvovat. Nic
snadného, když ze 106 adeptů, při-
hlášených z 26 zemí celého světa,
šla do boje se 60 vybranými. Ne-
myslela na vítězství, na to je ještě
na počátku své umělecké cesty,
ale na zisk poznání něčeho no-
vého, a na možnost zahrát si, uká-
zat že má nejen talent, ale i sílu
pracovat a přemáhat překážky. Je
na ní co obdivovat.

MARIE KULIJEVYČOVÁ
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HLASY A OHLASY

V lednu a březnu tohoto roku
proběhly v kapli Božského Srdce
Páně na Lhotce zajímavé benefiční
koncerty japonských muzikantek,
které studují v České republice.
Dobrovolným vstupným návštěv-
níci koncertu přispěli na opravu
hřbitovního kostela sv. Maří Mag-
dalény ve Velharticích, jehož za-
ložení se připisuje k roku 1373.

Protože předpokládám, že tyto dvě
akce na Lhotce nebudou na zá-
chranu tohoto kostela poslední
a činorodá paní Věra Fexová jistě
uspořádá další kulturní akce na
podporu občanského sdružení na
záchranu tohoto kostela, dovoluji si
trochu obec Velhartice a její kostely
představit. Předpokládám, že ne
všichni čtenáři Věstníku Velhartice
znají a že ne všichni se zúčastnili
poutního zájezdu naší farnosti, který
se do Nepomuku a Velhartic konal
loni v říjnu.

Velhartice se poprvé písemně
v historii připomínají k r. 1318 v sou-
vislosti s hradem, jehož nejstarší vý-
stavba se klade do let 1290–1318.
Samotné Velhartice jsou však ještě
z doby románské, což dokládá za-
ložení farního kostela v polovině
13. století. R. 1444 byly povýšeny
na město, které mělo i právo trhové.
Zástavba byla celodřevěná, a tak
jako i jinde, často ho ohrožovaly
požáry. V r. 1511 velká část města
vyhořela a znovu byla obnovo-
váno, ale teprve v 19. století se
objevují domy zděné v duchu tzv.
lidového klasicismu. Nyní jsou Vel-
hartice obcí, která má včetně při-
pojených 11 místních částí v okolí
asi 900 obyvatel.

Rozsáhlé zříceniny hradu a jmé-
no Buška z Velhartic dostalo do
povědomí turistů a cestovatelů ten-
to kraj jako místo, které stojí za ná-
vštěvu a zejména v posledních
dvou desetiletích sem, díky hradu,
přichází mnoho návštěvníků. Ale
abychom nebyli příliš optimističtí,
hrad i vnitřní zámek byly až do kon-
ce 90. let 20. století turistům pří-
stupné pouze zvenku. Od r. 1945 zde
byly ubytovny různých organizací,

pak rekreační středisko a v r. 1976
zámek byl pro havarijní stav opuš-
těn. Rekonstrukční práce zahájil
po r. 1980 památkový ústav. Celý
areál byl postupně zpřístupňován od
r. 1999. Nynější dva okruhy (hrad
a zámek) jsou k dispozici až od
r. 2007. Vše je zde krásně upravené,
trávník okolo hradu jak na golfovém
hřišti a při krásném počasí je zde
úplná oáza klidu.

Předmětem našeho zájmu však
není hrad, ale památky v obci, pře-
devším dva kostely – farní Narození
Panny Marie, který je dominantou
obce, a hřbitovní kostel sv. Maří
Magdalény.

Farní kostel je původně román-
ský z doby kol r. 1240, ze které se
zachovala část zdiva a západní věž.
Kostel byl dále přestavován a roz-
šiřován v letech 1300–1320, roku
1501 přistavěna jižní boční loï a dvou-
lodí sklenuto křížovými klenbami do
kamenných profilovaných žeber. Po
r. 1500 byla přistavěna další severní
věž a kostel má tak neobvykle dvě
věže. V 16. století byly prováděny
ještě drobné úpravy renesanční,
z nichž se zachovaly krásné klenby
na stropu sakristie a severní před-
síňky při vstupu do kostela. Zajíma-
vostí interiéru je pozdně gotický
sanktuář, zajímavá kamenická práce
ze žuly z r. 1517, dosahující výšky

skoro 5,5 m, s pozoruhodnými znaky
a nápisy. Samotný chrám je nyní
velmi pěkně v interiéru i exteriéru
opraven a pravidelně se zde slouží
mše, protože Velhartice jsou farností,
kde sídlí kněz.

Druhý kostel, který Velhartice
mají a který pomáháme na Lhotce
výnosy z kulturních akcí finančně
podporovat, je kostel hřbitovní. Stav-
ba je gotická, založená r. 1373. Pů-
vodní zasvěcení bylo Božímu Tělu.
Jedná se o jednolodní kostel s troj-
boce zakončeným presbytářem
a vnějšími gotickými opěráky podél
stěn. V 16. stol. byla přistavěna na
východě kaple a v 19. stol. byl kos-
tel upravován. Kostel má v interiéru
hrotitý triumfální oblouk a loï je
sklenuta gotickou síŅovou klenbou.
Severní předsíň se vstupem do kos-
tela je zaklenuta velmi pěknou rene-
sanční sklípkovou klenbou s vystu-
pujícími žebírky ze 16. stol. Uvnitř se
nachází řada velmi starých náhrob-
níků. V 19. století zde byla objevena
náhrobní deska Buška z Velhartic,
která po přestěhování na hrad poz-
ději zmizela neznámo kam.

Na rozdíl od farního kostela je stav
tohoto kostelíka velmi žalostný. I když
se zdejšímu občanskému sdružení
na záchranu kostela podařilo s po-
mocí příspěvku Plzeňského kraje
opravit střechu nad presbytářem,

CO VÕME A NEVÕME O VELHARTICÕCH
Ad Japonky na Lhotce pro Velhartice ñ VÏstnÌk 2/2010 ñ
a Bojovnice na poli hudby ñ toto ËÌslo VÏstnÌku strana 18

Velhartický hřbitovní kostel sv. Maří Magdalény je jednou z památek, které naléhavě
potřebují opravu. 
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ještě několik miliónů korun bude
potřeba na opravu jeho exteriéru
a interiéru.

Ze hřbitovního kostela pochází
Velhartická archa, řezbářské a malíř-
ské dílo vytvořené neznámým mis-
trem kolem r. 1500. Jeho objednate-
lem byl pro velhartický farní kostel
Panny Marie snad Vilém z Rýzmber-
ka, tehdejší majitel zdejšího hradu.
Archa je oltář vysoké umělecké i his-
torické ceny, jehož hlavní část (archa)
vystupující nad menzou oltářního
stolu se skládá z prostředního vý-
klenku, ve kterém je umístěna dře-
věná pozlacená socha korunované
Matky Boží s Ježíškem, a ze dvou
bočních symetrických křídel, kterými
se střední část se sochou uzavírá.
Přední části otevíracích křídel jsou
vyzdobeny polychromovanými řez-
bami ze života Panny Marie. Zadní
části křídel jsou opatřeny plátny
s barevnými obrazy s výjevy z Ježí-
šova dětství. A že se nejedná o ně-
jakého „drobečka“, svědčí velikost
archy. Je 2,47 m vysoká a po roze-
vření křídel široká 3,20 m.

I osudy tohoto oltáře jsou zají-
mavé. Původně byl umístěn jako
hlavní ve farním kostele Narození
Panny Marie. Při barokních úpra-
vách byl roku 1772 přemístěn do
kostela hřbitovního, avšak v kos-

tele farním byla ponechána gotická
socha Panny Marie. Roku 1902 byl
od velhartické farnosti celý komplet
zakoupen pro Uměleckoprůmyslové
muzeum v Praze a vystaven v jeho
sbírkách. V r. 1949 byl převeden
do majetku Národní galerie, kde je
v celé své nádheře vystavován ve
sbírkách starého českého umění
v Jiřském klášteře.

Starý kostel přitahuje i milovníky
tajemných událostí. Legenda vypráví,
že před dávnými lety zde byla do kos-
tela zavřena mladá dívka s umrlcem
oživeným magickým rituálem. Umrlec
si dívku odvedl neznámo kam. Tato
legenda pak inspirovala K. J. Erbe-
na k napsání balady Svatební košile
ve sbírce Kytice. Na severním ští-
tu kostela se prý objevují tmavé
skvrny, jež vytvářejí siluetu ženské
tváře. Dodnes prý někteří citliví lidé
na hřbitově na sobě pociŅují nega-
tivní energii.

V blízkosti fary jsou dvě prastaré
chráněné lípy, jedna 200 a dru-
há 300 let stará. Ve Velharticích je
i několik roubených stavení. Kašna
na náměstí před kostelem pochází
z r. 1857.

Zajímavostí je i tzv. Rudolfova
vila, postavená na přelomu 19. a 20.
století. Stavba je na vyvýšeném mís-
tě nad náměstím a svou dominantní

polohou konkuruje farnímu kostelu.
Dům byl postaven v pseudorene-
sančním slohu. Na první pohled
vypadá jako zámeček. Ale aby za
socialismu nepůsobil pansky, byl
k němu v 60. letech 20. století po-
měrně necitlivě přistavěn sál, který
vzhled budovy změnil a zanechal tak
dalším generacím doklad tehdej-
šího přístupu k památkám.

Také Velhartice měly v 19. stol.
svůj průmysl. Byla zde na tehdejší
dobu vyhlášená papírna, která fun-
govala asi 120 let – až do r. 1903.

Dodnes je ve Velharticích Šlech-
titelská stanice bramborářská, zalo-
žená r. 1957. Protože patřila pod
Výzkumný ústav bramborářský
v Havlíčkově Brodě, tradiční cen-
trum pěstování brambor, nikdo by
takovou stanici na Šumavě nehle-
dal. Od r. 1992 je samostatná. Jme-
nuje se Vesa a dodává odrůdy bram-
bor pro pěstování nejen v podhůří
Šumavy, ale do celých Čech.

Velhartice si oblíbil herec Jan
Werich. Měl tam chalupu, na kterou
rád a často jezdil.

A dodejme ještě užitečnou infor-
maci. Ve dvou místních restauracích
se dobře vaří.

Text a snímek
VLADIMÍR TUREK

OPAT, KTER› ZŸST¡VAL S¡M
Mnozí účastníci našich poutních
zájezdů si určitě vzpomenou na
zájezd do Litoměřic a do kláštera
v Oseku u Duchcova. Zde bylo pro
nás účastníky kromě dvou zapome-
nutých poutníků nezapomenutelné
setkání s tamním opatem Bernhar-
dem Heinrichem Thebesem.

I když v té době byl již vážně nemocný,
nedával to na sobě znát. Všechny nás
v přijímacím konventu kláštera vřele
přivítal a mohli jsme si s ním i bezpro-
středně pohovořit.

Od té doby jeho zhoubná zákeřná
nemoc pokročila natolik, že jej Pán po-
volal k sobě. Smrt pana opata dostihla
ve věku nedožitých 82 let. Letos 27.
března zemřel v Goppelnu u Drážïan
v péči nazaretských řádových sester.

Pohřeb H. Thebese, kde hlavním
celebrantem byl litoměřický biskup
Jan Baxant a koncelebranty dva bisku-
pové z drážïansko-míšeňské die-
céze, se uskutečnil 7. dubna v kláš-
terním kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Oseku. Po obřadech byla
rakev uložena v tomto chrámu do
opatské hrobky.

B. H. Thebes se narodil 4. listopadu
1928 poblíž Hannoveru. Měl sedm
sourozenců a ani jeho dětství nebylo
lehké.

Po druhé světové válce se vyučil
zedníkem. Jako stále cestující tovaryš
putoval po Německu a Itálii. Dostal se
až na Sicílii.

V padesátých letech začal studovat
v Mohuči stavební inženýrství. Tam se
v něm probudila touha stát se cister-
ciáckým mnichem. Řádové sliby složil
v roce 1957. Teologii vystudoval v Římě
a před 45 lety byl vysvěcen na kněze.

Jako stavební inženýr se zasadil
o přestavbu poničeného zámku Lang-
waden. Tam také položil základy
exilového konventu vyhnaných osec-
kých cisterciáků. V roce 1975 se stal
převorem tohoto kláštera.

Změny po roce 1989 umožnily ná-
vrat mnišských komunit do klášterů
i v Česku, a tak Bernhard Thebes usilo-
val i o obnovení cisterciácké komunity

Pohřeb opata Bernharda Heinricha Thebese v klášterním kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Oseku.                                                 Snímek litoměřická diecéze
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v Oseku, založené již r. 1199. Na za-
sedání kapituly v klášteře v Langwa-
denu byl dne 14. března 1990 zvolen
47. opatem kláštera oseckého.

Do Oseka přišel v roce 1991 a hned
začal s přípravou tamních zdevastova-
ných budov pro přijetí řeholníků, kteří
měli přijít z jeho mateřského kláštera
v Langwadenu. Bohužel však k tomu
nedošlo. Pro opata Bernharda to bylo
velké zklamání.

Soustředil se tedy na sociální funkci
mnišství a do kláštera zval nezaměst-
nané, bezdomovce a vůbec lidi z okraje
společnosti. S jejich příchodem osecký
klášter sice ožil, ale řada bezdomovců
a zlodějíčků jeho pověsti neprospěla.
Ne nadarmo místní lidé o opatovi a je-
ho společnících mluvili jako o Alibabovi
a čtyřiceti loupežnících.

B. H. Thebes se pro osecký kon-
vent snažil získat aslepoň novice, ale
ani to se mu nepodařilo. Jeden odešel
do kláštera v Rakousku, druhý novi-
ciát odpustil vůbec.

Opat Bernhard se však zasloužil
alespoň o obnovu poutního místa
Mariánské Radčice, vzdáleného asi
12 km. V upomínku na zjevení Panny
Marie ve Fatimě sem každý 13. den
v měsíci zavedl pouŅ z Oseka. A za-
sloužil se o to, že Mariánské Radčice
mají svého duchovního.

V roce 2007 přišel do oseckého
kláštera další řádový kněz, ale i ten za
rok odešel nazpět do Německa. Pan
opat opět zůstal sám.

To už byl Bernhard Thebes těžce
nemocný. V Oseku nemohl dál zůstat
a klášter byl opuštěn. Dnes už tam
žádný kněz ani řeholník není. Mše
sv. jsou zde jen příležitostně. Objekt
spravuje Spolek přátel kláštera Osek,
jehož založení opat Bernhard v roce
1993 inicioval.

V roce 1996 byl osecký klášter vy-
hlášen národní kulturní památkou.

Klášterní kostel je přístupný veřej-
nosti i nadále. Průvodcovskou službu
v něm zajišŅuje místní infocentrum,
ale vlastní klášterní život odchodem
a úmrtím posledního opata ustal. Zda bu-
de zvolen opat nový, ukáže teprve čas.

Vzpomeňme všichni, kdo jsme opata
Bernharda poznali, na něho jako na
vzácného člověka, který statečně snášel
nemoc. Smrt, o které věděl, že se blíží,
bral jako společnici, o jejíž moci rozho-
duje Bůh, jemuž na tomto světě slouží.

S použitím podkladů 
Sdružení přátel kláštera Osek 

VLADIMÍR TUREK 

DUCHOVNÕ TEMATIKA
NA AUDIONOSI»ÕCH
Zdá se, že jen málo lidí ví, že v naší farnosti je možné půjčovat si
nejen knihy, ale i audionosiče s duchovní tematikou. V tomto článku
bych tedy ráda lhotecké farníky s touto možností rozšířit si nejen zna-
losti a vědomosti, ale i strávit klidné chvíle při rozjímání s našimi před-
ními odborníky v této oblasti blíže seznámila.

Lhotecký soubor audionosičů (kazet,
CD, i záznamy v MP3) je budován již
několik let. Jde o poměrně rozsáhlý
soubor obsahující přednášky a zá-
znamy z duchovních cvičení a kato-
lických charizmatických konferencí.
Díky obětavosti Edity Fořtové, která
stála u jeho zrodu a dál o něj pečuje,
je tento soubor neustále doplňován.
E. Fořtová je pravidelnou účastnicí
zmíněných konferencí, které se koná-
vají každoročně a letos oslaví 20. vý-
ročí svého trvání.

Edita Fořtová každý rok za pod-
pory otce Bedřicha Vymětalíka tak
obohacuje naši farnost o všechny
hlavní záznamy přednášek osob-
ností, jako jsou P. Vojtěch Kodet,
Kateřina Lachmanová, P. Michael
Slavík, P. Aleš Opatrný, sestra Vero-
nika Barátová aj.

Nezůstáváme však pouze na do-
mácí půdě. Zmíněná konference má
vždy významného zahraničního hos-
ta. Naše „obzory“ si můžeme nechat
rozšiřovat v pohodlí svého obývacího
pokoje např. Charlesem Whitehea-
dem, P. Eliasem Vellou atd.

Tematika k poslechu je opravdu
široká. Jsou tu záznamy určené dě-
tem, např. Hýta a Batul nebo Leto-
pisy Narnie.

Velkou skupinu témat tvoří man-
želská spiritualita, společenství, vý-
klady evangelia, modlitba. Uvádím
alespoň několik titulů:

Dr. Josef Zeman: Služba v man-
želství, OběŅ v manželství – touhy
a iluze.

P. Petr Karas: Dar společenství.
Roman Čiviš: Litý boj s časem

aneb time management.
Petr Hejl: O službě lidem s posti-

žením.
P. Tomáš Holub: Hříchy proti tělu

Kristovu.
P. Aleš Opatrný: Jak žít ze svá-

tosti křtu.
P. Vojtěch Kodet: Krize středního

věku u mužů, Přístupové cesty zlého. 
Kodet, Lachmanová: Každý den

ke slávě Boží.
Ppl. Jiří Komorous: Drogy a orga-

nizovaný zločin.

P. Elias Vella: Osvobození od
zlého, Ježíš ano, ale církev?

S poslechem lhoteckých audio-
nosičů mám dlouhodobě velmi do-
brou zkušenost. S touto možností
jsem se seznámila pří setkáváních
maminek lhotecké farnosti. Půjčuji
si je již přes pět let a stále mám
díky pravidelné obnově repertoáru
co nového poslouchat. I přes počá-
teční rozpaky jsem se naučila zařa-
dit si poslech do svého denního re-
žimu, jak je to i při malých dětech
možné. Využívám tak chvíle při prá-
ci v domácnosti, čas, kdy děti spí.
Moc dobře se při poslechu žehlí;
dokonce jsem někdy i litovala, jak
mám zrovna prádla málo. V předvá-
noční době se mi při poslechu dobře
peklo i cukroví. Za krásné okamžiky
považuji chvíle, kdy můžeme před-
nášky poslouchat společně s man-
želem. Naučili jsme se využívat čas
při cestování v autě.

Stalo se, že jsem půjčovala audio-
nosič s přednáškou i mimo Lhotku,
protože dané téma pomáhalo řešit
problémy druhých. Tak byl náš sou-
bor oceňován i za hranicemi naší
farnosti.

Myslím, že by byla velká škoda,
kdyby tuto možnost využívaly pou-
ze maminky. Jednotlivá témata
a zaměření přednášejících je tak
pestré, že při poslechu „našich“
audionosičů si na své přijde oprav-
du každý, kdo má touhu učit se
a poznávat.

Audionosiče jsou velice vhodné
i pro lidi s poruchou zraku, zejména
seniory, kteří již nemohou číst. Ne-
váhejte a přijïte si je sami vyzkou-
šet. Paní Edita vám nabízí dvě mož-
nosti: v úterý po adoraci v 18 hodin
a v neděli mezi ranní a dopolední
mší, tedy po 9. hodině nebo před
desátou (v jiné dny na požádání po
domluvě na telefonu 241 727 078
nebo 720 588 640).

Při vypůjčení je třeba zapsat své
jméno k danému titulu a nechat na
sebe telefonní kontakt.

(JiBi)

V sobotu 22. května byl ve věku 83 let
povolán na věčnost emeritní biskup
litoměřické diecéze Mons. ThDr. Josef
Koukl. A tak hlavní protagonisté naše-
ho poutního zájezdu v r. 2006, kteří
nás ve svých chrámech srdečně přijali,
už na nás shlížejí z trůnu věčnosti.

V.T.

ZAÿAZENO PO UZ¡VÃRCE
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PÿE»ETLI JSME ZA V¡S
…OBYČEJNÁ SLUŠNOST A LAS-
KAVOST je někdy to největší hrdin-
ství.            JAN HŘEBEJK, režisér,

VÍKEND, MF DNES
6. března 2010

VÍRA NESPOČÍVÁ V TOM, že si ně-
kdo o něčem něco myslí, například
že pro věřícího je v množině bohů
jen jeden člen a pro ateistu je prázd-
ná. Víra jsou spíš oči, kterými se
díváme na svět.

…věříte, že existovali Adam
a Eva?

Pramáti Eva je technický termín
molekulární genetiky.

Ale teï se vás ptám jako věřící-
ho. Existovali tak jako vy nebo já?

Osobně myslím, že ne. Je to obraz,
nikoliv deníkový záznam. Musíme
ho číst s vědomím, že byl určen pro
jiné publikum v jiné době…

Česká lékařská komora vydala
nedávno stanovisko k ukončování
zbytečné léčby. Rozumím tomu
správně, že šlo o shrnutí nepsa-
ných pravidel, která poslouží jako
právní pojistka proti možným
žalobám pozůstalých?

Ano. Příbuzní pacienta někdy po-
žadují, aby lékaři dělali vše, co je
v lidských silách – ale ono už někdy
v lidských silách mnoho není. Jako
bychom si někdy neuvědomovali, že
zemřeme. U nevyléčitelných pacientů
v konečné fázi, kteří už nejsou schop-
ni vyjádřit svou vůli, lékař „přepne“ na
paliativní léčbu, tedy tišení bolesti.

Z etického pohledu je to čisté.
Jako existuje eutanazie, z mého po-
hledu nepřípustné zkrácení lidského
života, existuje i dystanazie, jeho
neúměrné natahování.

P. MAREK VÁCHA, přednosta 
Ústavu etiky na 3. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy, 
římskokatolický kněz 

v Lechovicích a farní vikář
pražské vysokoškolské farnosti

u nejsvětějšího Salvátora,
LIDOVÉ NOVINY

23. března 2010

CÍRKVE jsou nesmírně důležitou
součástí této společnosti. I tato civi-
lizace v mnoha ohledech existuje

díky tomu, že určité kulturní a nábo-
ženské hodnotové dědictví nesly
právě křesŅanské církve.

PETR NEČAS,
lídr Občanské demokratické strany,

MF DNES 27. března 2010

OPRAVDU SI MYSLÍ (Michaela Šoj-
drová, místopředsedkyně KDU-ČSL),
že kdo projde náboženstvím, je auto-
maticky mravnějším člověkem?

„Mohlo by to tak být. Člověk, který
projde náboženskou výchovou, na-
příklad ví o oběti a že oběŅ má nějaký
smysl. Když tím někdo neprojde, měl
by se to dozvědět alespoň jinde –
právě v etické výchově. Třeba na Slo-
vensku je to volitelný předmět: buï
náboženství, nebo etická výchova.
Ve školách se čím dál víc objevuje
potřeba věnovat se dětem i po psy-
chologické a osobnostní stránce.“

MF DNES 19. května 2010.

UPROSTŘED celkem vypočitatelných
dějů se však stalo něco, co pokládám
za naději pro naši společenskou scé-
nu. Na první pohled je to překvapivé
vyústění celé záležitosti. Obě strany
totiž dokázaly vybočit z léta vyjetých
kolejí a překvapivě se domluvit
v zájmu národa. Zřetelně vyslovily, že
katedrála je národním, duchovním,
kulturním a státním symbolem a že je
k ní nutno přistupovat z tohoto hledi-
ska… Kdybych oslovoval věřící, na-
psal bych, že zvitězilo duchovní hle-
disko. A protože bych byl rád, aby
mne pochopil každý, musím napsat,
že zvítězil přístup gentlemanský,
dávající přednost nadhledu nad mali-
cherností. V atmosféře zjitřených
předvolebních bojů a přetahování
o povolební koalice je to světélko,
které neříká nic víc a nic míň, než že
se lze vztahovat ke světu i jinak.

Dohoda nabízí řešení, při kterém
„neztratila tvář“ ani jedna strana, při
kterém na kus cesty vyšly vstříc
strany obě. A to dokonce ne pro
vlastní zisk, ale pro vítězství strany
třetí, přece však nejdůležitější – lidí,
kterým jsou podobné spory nepo-
chopitelné a protivné.

P. MILAN BADAL, O. P.
poradce pražského arcibiskupa,

MF DNES 25. května 2010 

22. ZIMNÕ
Letošní dvaadvacátá zimní chaloupka
v dějinách lhotecké farnosti se uskuteč-
nila v Krušných horách. Zúčastnilo se
jí 14 dětí ve věku mezi osmi a čtrnácti
lety a pět starších kamarádů (Magda,
Jarda, Petr, Verča, Jana) spolu s lho-
teckým kaplanem P. Stefanem Wojdy-
lou. Všichni se vrátili domů ke svým
rodinám zdraví a spokojení. Pokusím
se vám co nejlépe vylíčit, jak probíhala.

V neděli po „desáté“ se všichni účastníci
chaloupky sešli před kostelem a rozloučili
se se svými rodiči. Když se všechny lyže
a krosny naložily do velkého farního tran-
zitu, konečně jsme mohli vyrazit za naším
cílem. Bylo jím město Boží Dar v Krušných
horách s výškou 1020 m n. m. Nejdříve
jsme jeli městskou hromadnou dopravou na
Florenc, kde jsme přestoupili na autobus.
Nakonec jsme do Božího Daru ani nedojeli
a z nějakého neznámého důvodu vystoupili
ve městě Ostrov nad Ohří, kde nás přivítal
místní milý pan farář, a my jsme se ubyto-
vali na jeho faře. Večer jsme se navečeřeli,
pomodlili a rovnou šli do postele, abychom
další den byli čerství na svahu.

V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek
jsme dojížděli autobusem lyžovat do ski-
areálu Neklid na Božím Daru. V lyžování
jsme byli rozděleni do čtyř skupinek dle
zdatnosti. V úterý a ve čtvrtek byla zřízena
i snowboardařská skupinka. Ve středu byl od-
počinkový den, kdy jsme hráli společně hry. 

Každý den jsme hráli jednu část z eta-
pové hry, která jako každý rok byla vytvo-
řena podle nějaké knížky, tentokrát podle
příběhu Muž z ledovce. Etapovku vyhrála
skupinka Green frogs.

V sobotu jsme již nešli lyžovat, jelikož
jsme museli po sobě uklidit a vysát celou
faru (protože polštáře a peřiny byly péřové).
Poté, jak praví přísloví „Nejdříve práce, pak
zábava,“ následovalo vyhlášení výsledků
a předání diplomů jako např. za nejlepšího
lyžaře nebo za nejvíce pořádkumilovného
člověka. Nakonec nám za získané body ve-
doucí připravili dražbu, ve které byly samé
sladké a chutné tyčinky, sušenky a bon-
bóny. Když jsme se rozloučili s panem fará-
řem a naložili zavazadla do farního tranzitu,
odjeli jsme autobusem do Prahy, kam jsme
dorazili pozdě večer.

Celou chaloupku stála v jídelně krabice
s nápisem Ježíškova pošta, kam jsme
mohli vhazovat otci Stefanovi různé otáz-
ky týkající se náboženství. Pak jsme na ně
dostávali odpovědi. To bylo moc prima.
Společně jsme prožili i jednu mši.

Myslím si, že jsme si z této chaloupky
všichni odnesli spoustu hezkých zážitků,
získali nové kamarády a dozvěděli se také
nové věci.

Už teï se těším na letní chaloupku,
která se uskuteční v Horní Cerekvi od
1. do 14. srpna.

JENDA KŘÍŽEK (13 let)

AŅ se stanu v každé době, / nyní a navždy, / ochráncem těch bez ochrany,
/ vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, / lodí pro ty, kteří plují přes oceány, / mos-
tem pro ty, kteří přecházejí řeky, / úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, /
svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, / útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu
složit / a sluhou pro všechny potřebné.                                                               (a)

MODLITBA 14. DALAJL¡MY
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Také už se těšíte na prázdniny?
Kristián a jeho kamarád, kocourek
Mourek, už začali vyklízet školní
brašnu, ale tam se našlo tolik po-
kladů, že půjdeme pěkně tiše jako
myšky a podíváme se, cože to tam
ti dva malí rošŅáci mají:

POKLAD ČÍSLO 1
Jeden velký uschlý list
Ten list Kristiánovi a Mourkovi připo-
mněl výlet s dětmi ze Lhotky na pod-
zim. To bylo panečku dobrodružství
a schovávačky v listí jenom šustily.

POKLAD ČÍSLO 2
Veliká papírová hvězda
Obrovskou papírovou hvězdu si
Kristián s Mourkem nakreslili na

vánoční okno, aby se mohli společně
těšit na chvíli, kdy přijde Ježíšek.

POKLAD ČÍSLO 3
Kus pletené šály
Tak to byla jízda! Šála vlála Kristiá-
novi na krku, když se na zimních
prázdninách učil s dětmi ze Lhotky
lyžovat. Kolikrát spadl do sněhu, ani
nepočítal.

POKLAD ČÍSLO 4
Starý šnek i s ulitou
Jejda, Kristián s Mourkem by málem
nechali v brašně šneka, kterého tam
dali, aby měl klidný zimní spánek. No
jo, ale už je tady skoro léto a šnek
přece musí do trávy na pořádnou sní-
dani. Tak honem šneka vyndali a do-
nesli na trávník před kostelíčkem.

POKLAD ČÍSLO 5
Tkanička od tenisky
Ale tohle už je teda pořádný nepořá-
dek. VždyŅ ta tkanička patří k tenis-
kám, co se v nich tak dobře běhá
o prázdninách. Jaké botičky by Mou-
rek dal na tlapky? Kdepak, bez tka-
ničky to nejde. Kristián a Mourek
rychle dali botky do pořádku a hurá…

PRÁZDNINY MOHOU ZAČÍT

A co vy děti? Máte taky v brašnách
schované poklady? Nečekejte na
nikoho a pěkně si poklady prohléd-
něte. Určitě najdete něco, co Vám
připomene kamarády z kostelíčka
na Lhotce.

Krásné léto všem dětem ze Lhotky
přeje

KRISTIÁN
a jeho kamarád 

MOUREK

Rubriku pro děti připravila
Hana Stehlíková

TATÕNKOVSK… SPORTOVNÕ ODPOLEDNE
Letošní Sportovní odpoledne ve
Studánce se konalo v barvě čer-
vené. Červené byly plakátky a vý-
věsky, červená byla nejrůznější
oznámení a červené byly i dip-
lomy a stuhy k medailím. Pro ter-
mínovou kolizi v obvyklém pod-
zimním čase se letošní Sportovní
odpoledne konalo netradičně na
jaře. Mohlo se proto těšit nezvy-
kle příjemnému počasí. Bylo sice
pod mrakem, ale jaro na cestě.

I přes nabitý pogram ve Studánce
(týden po Velikonocích, 14 dní po
Velikonočním jarmarku) se her
zúčastnilo na třicet dětiček. Soutěže
proběhly v devíti disciplínách, zamě-
řených na rychlost, sílu nebo obrat-
nost. Soutěžilo se samozřejmě fair
play. Závodníci skládali před závody
příslušný slib. A závodilo se výhradně
v týmech. Podstatnou úlohu tedy
měl i trenérský doprovod z řad otců,
který tmelil týmového ducha, hecoval
k výkonům a krotil některé příliš
bujné či samostatné závodníky.
Maminky tentokrát měly úlohu pod-
půrnou a zásobovací.

Celé soutěžení tak, jak je organi-
zováno při tatínkovském Sportovním

odpoledni ve Studánce, představuje
pro děti zajímavou a často i novou
zkušenost. Dostávají se prostřed-
nictvím sportu do soutěživého pro-
středí, je po nich vyžadován výkon
a je nutná týmová spolupráce. Tím,
že je sportovní zápolení organizo-
váno převážně otci, nahlížejí děti ve
školce do mužského – otcovského

světa. Tento zážitek je pro ně vzru-
šující a někdy i zcela nový. Děti
mají možnost vydat se ze všech sil.
Zároveň se však musí podrobit řádu
a pracovat pro tým. Dochází tak u nich
k objevování a ke kultivovanému
využití jejich přirozené dětské agre-

(Dokončení na straně 24)



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),
o hlavních prázdninách 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. do dubna
Farní akademie od října do května obvykle druhá 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 jednou
za 14 dnů v neděli v 17 hodin (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.

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 – záříjového – čísla bude v neděli 29. srpna 2010. 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).

sivity. Děti ji – a z ní povstávající sou-
těživé schopnosti – testují (například
při překonávání překážek na opičí
dráze), usměrňují (musí i při snaze
o nejlepší výkon dodržovat jistá
pravidla boje) a následně zakoušejí
plody svého úsilí (v případě vítěz-
ství – anebo porážky). A tak i letos
bylo po skončení závodů mnoho
radosti – a někdy i rozčarování ze
zisku jiné medaile nežli té správné.

Vítězství si tentokrát vydobylo
mužstvo modrých, pod taktovkou
trenérského matadora Václava K.
Druzí byli červení, vedení nováčkem
mezi trenéry Janem P. Na třetím
stupínku stanulo družstvo zelených,
koučovaných zkušeným krajánkem
Ondřejem N. Více se dozvíte na
webových stránkách www.cms-stu-
danka.cz, kde je obrazová dokumen-
tace celého zápolení.

Po soutěžní části odpoledne
následovala část společenská. Tu
představoval oblíbený ohnivý tábo-
rák a buřty. A už u něj se spřádaly
plány na to, jak se připravit na Spor-
tovní odpoledne následující, které
se odehraje relativně brzy – již letos
na podzim 2010. Přijdete si o me-
daile zazávodit i vy?

MICHAEL ORT
Snímek Eliška Leblová

(Dokončení ze strany 23)

SportovnÌ
odpoledne

Milí lhotečtí farníci,
jménem Církevní mateřské školy
(CMŠ) Studánka, bych chtěla poděko-
vat všem dárcům, kteří při nedělní sbír-
ce na Květnou neděli přispěli na naší
mateřskou školu. Jsme Vám vděční
za Vaši péči a starost o tuto instituci,
která leží na území Vaší farnosti.

Jsme rádi, když se také účastníte
akcí pořádaných CMŠ Studánka nebo
Občanským sdružením Studánka, na
které Vás tímto srdečně zveme. Infor-
mace o probíhajících akcích průběž-
ně uveřejňujeme na našich webových
stránkách www.cms-studanka.cz, kde
se také můžete dočíst o našich zá-
měrech „investičních“ v sekci Chcete
podpořit Studánku?

Na závěr bych ještě jednou chtěla
všem srdečně poděkovat za Vaše
nejen finanční příspěvky.

MAGDA VLČKOVÁ, 
ředitelka CMŠ Studánka

PODÃKOV¡NÕ


