
Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla Věstníku činily 20 Kč

KONCIL O ČINNOSTI LAIKŮ
„Poněvadž laici mají účast na úřadě Krista, kněze, proroka a krále,
podílejí se aktivně na životě a činnosti církve. Uvnitř církevních obcí
je jejich činnost tak nutná, že apoštolát pastýřů bez ní většinou
nemůže dosáhnout svého plnéhoúčinku,“ čteme v dekretu Druhého
vatikánského koncilu o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem.

TVŮRCE LHOTECKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY akademický sochař Karel Stádník,
první český trvalý jáhen, při bohoslužbě v kostele Panny Marie Královny míru.

Snímek z webových stránek Prostor – architektura, interiér, design
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První postní neděle – 13. března – nás
čtením evangelia vrací tam, kde jsme
skončili vánoční dobu. Vracíme se totiž
k řece Jordánu, kde byl Ježíš pokřtěný
a odchází na poušŅ. Pán Ježíš strávil
čtyřicet dní v samotě, aby se připra-
vil na veřejné vystoupení. To je první
myšlenka.

Když máme začít něco důležitého,
potřebujeme se ztišit, vstoupit do sa-
moty s Bohem. Potřebujeme modlitbu
a dostatečné Boží poznání. 

Na té poušti žil Ježíš v odříkání. To
je druhá myšlenka. Dává nám svým
postem a sebezapřením příklad. Ježíš
zeslábl a ïábel ho přišel pokoušet. 

Půst způsobuje fyzické zeslábnutí,
přesto se jím však získává vnitřní Boží
síla. Člověk postem zpevňuje své nitro,
stává se schopným vítězit nad svody
i těžkostmi života. A není podstatné
jen uskutečnit nějaké sebezapření aŅ
v jídle nebo v něčem jiném, ale přede-
vším dát Bohu příležitost, aby si upev-
nil své království v našich duších, aby-
chom se díky jeho přítomnosti stávali
silnějšími. 

Svatopostní doba je čas Boží milosti.
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

DÁT PÁNU BOHU
PŘÍLEŽITOST

V kostele Panny Marie Královny míru v Pra-
ze na Lhotce se loni konalo 562 mší, při
kterých bylo rozdáno 58 000 svatých přijí-
mání. Prvních svatých přijímání bylo v roce
2010 podáno osmnáct.

Farní statistika za minulý rok vykazuje 54 křtů,
z toho tři dospělé a 51 dětí. Na křest dospě-
lých se v současné době od loňska připravují
dva katechumeni.

Biřmování z rukou biskupa Karla Herbsta, SDB,
přijalo na Lhotce v květnu 2010 sedmnáct
biřmovanců. 

Na Lhotce se loni konalo sedm svateb.
Svátost nemocných při společné bohoslužbě

přijalo 46 farníků, jednotlivě v domovech dů-
chodců, nemocnicích a v domácnostech celkem
17 věřících.

Pohřbů v kostele bylo sedm a rozloučení
v některé z obřadních síní šest.                 (mm)

STATISTIKA 2010

Dne 9. a 10. 4. budeme volit pastorační radu

(Dokončení na straně 8)

ZA TVŮRCEM KŘÍŽOVÉ CESTY
Ve středu 12. ledna zemřel tvůrce naší lhotecké křížové cesty,
akademický sochař a restaurátor, první český trvalý jáhen Karel
Stádník, nositel Řádu sv. Cyrila a Metoděje.

Stádník, autor mnoha děl sakrál-
ního umění u nás i v zahraničí, se
narodil 24. srpna 1924 v Třemošné
u Plzně. Základní školu navštěvo-
val v Kadani a gymnázium do roku
1938 v Karlových Varech. Po zá-
boru českého pohraničí nacisty se
rodina přestěhovala do Prahy, kde
Stádník později studoval na Střed-
ní keramické škole. Pražskou Aka-
demii výtvarných umění absolvoval
v roce 1949 u prof. Otakara Špa-
niela. Vychodil i památkářský kurz.

Svůj talent věnoval především
sakrálnímu umění, aŅ už šlo o res-
taurování převážně gotických a ba-
rokních plastik, nebo o jeho pů-
vodní tvorbu. Jako restaurátor se
uplatnil v pražském chrámu Panny
Marie před Týnem, restauroval
gotický reliéf Poslední večeře,
který je nyní v Paláci šlechtičen,
Brokoffovy sochy u sv. Havla na
Starém Městě pražském, sochy

(Pokračování na straně 2)
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Za tvůrcem lhotecké křížové cesty

u alžbětinek, náhrobek Ritter von
Ausberg v Kolíně nad Rýnem a Ma-
donu v Aachen. 

Mezi jeho nejznámější díla patří
originální křížová cesta z let 1973
–1975 v našem lhoteckém kostele
Panny Marie Královny míru nebo
křížová cesta ve svatováclavské
katedrále v Olomouci či kapucín-
ském kostele Panny Marie Andělské
v Praze na Hradčanech. 

Křížová cesta o čtrnácti zastave-
ních na Lhotce je evropským uniká-
tem. Jednotlivá zastavení Ježíšovy
cesty s křížem – jak známo – zná-
zorňují utrpení člověka v průběhu
dějin. Toto pojetí umělci v těžkých do-
bách zostření komunistického útlaku
po zlikvidování tzv. pražského jara
sovětskými okupačními vojsky na-
vrhl tehdejší lhotecký administrátor
P. Vladimír Rudolf. Pro kardinála
Miloslava Vlka se toto dílo stalo inspi-
rací k úvahám nad utrpením Ježíše
Krista v Jeruzalémě.

Originální křížová cesta inspiro-
vala i řadu umělců, jako skladatele
Zdeňka Pololáníka anebo básníka
Bohumila Pavloka. Ekumenickým za-
měřením ve svém závěru překročila
katolický konfesní ráz. Jako Cestu
kříže – Cestu světla – Cestu činu ji
s poezií básníka Aloise Volkmana,
aktivního člena a kulturního pracov-
níka Církve československé husit-
ské (CČSH) a snímky Karla Kest-
nera před pěti lety k sochařovým

osmdesátinám vydala i jedna z ná-
boženských obcí CČSH. 

Počátkem Stádníkových plastic-
kých zobrazení Kristova utrpení, kte-
rá byla s oblibou kopírována a jež
se nacházejí v mnoha českých kos-
telech, byla tzv. malá křížová cesta
u kapucínů, vytvořená na vyzvání
P. Miroslava Vágnera.

Řada pražských kostelů vděčí
K. Stádníkovi za sochařsky pojed-
nané oltářní stoly, počínaje vojenským
kostelem sv. Jana Nepomuckého na
Hradčanech přes staroměstského
sv. Havla, břevnovskou sv. Markétu

až po poslední realizaci s motivem
Poslední večeře v kostele Panny Ma-
rie a slovanských patronů v Emau-
zích. U Stádníkova oltáře se v Praze
slouží mše svatá také u sv. Jakuba
a u sv. Antonína, mimo Prahu ve far-
ním kostele sv. Prokopa ve Žïáru
nad Sázavou a v moderním břeclav-
ském kostele sv. Václava. Ikonostas
s plastikami apoštolů K. Stádník
vytvořil pro pražský řeckokatolický
kostel sv. Klimenta. Oltář bohnického
hospicu, rovněž v Praze, ozdobil re-
liéfem Vzkříšení Lazara. Tři reliéfy
z Kristova života jsou v libockém Do-
mově Svaté rodiny a další Stádníkův
reliéf je i na vatikánské nunciatuře ve
Voršilské ulici. 

Akademický sochař Karel Stádník
vytvořil portréty objevitele Ameriky
Kryštofa Kolumba, skladatele Hec-
tora Berlioze, sv. Patrika a sv. Vác-
lava na vinici.

Po osvobození K. Stádník sloužil
až do roku 2001 jako trvalý jáhen
v kostelích na Velízu-Kublově, rodišti
hudebního skladatele a pedagoga
Josefa Leopolda Zvonaře, významné
osobnosti českého národního obro-
zení, a v rodišti dlouholetého lhotec-
kého faráře P. Vladimíra Rudolfa
v Praskolesích. Na Velízi Stádník s při-
spěním obecního úřadu zachránil
před zkázou tamní historický koste-
lík sv. Jana Křtitele, kde objevil frag-
menty vzácných fresek.

(red – s použitím
podkladů z internetu)

Snímky Eva Kocmanová

Lhotecký jáhen František Martinek (třetí zprava) při pohřbu Karla Stádníka.

Poslední rozloučení s akademickým sochařem jáhnem K. Stádníkem se konalo
v bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově.

(Pokračování ze strany 1)
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ROZLOUČENÍ S KARLEM STÁDNÍKEM
S akademickým sochařem Karlem Stádníkem jsme se rozloučili
v pondělí 17. ledna v půldruhé odpoledne v benediktinském kláš-
terním kostele sv. Markéty v Praze-Břevnově.
Když jsem tam dojela, byl krásný
slunný den. Vnitřek baziliky ozařo-
valo slunce a jeho paprsky dopa-
daly na obraz ukřižovaného Krista. 

V zaplněné bazilice se s K. Stád-
níkem loučil velký zástup kněží i jáh-
nů a také někteří lhotečtí farníci. Mezi
loučícími se jsem zahlédla kněze
P. Petra Kouteckého, Augustina Šte-
vicu, Jiřího Kusého, otce Jordana od
dominikánů, lhotecké jáhny Františka
Martinka a Radima Cigánka, řehol-
nice různých řádů i akademického
sochaře Jana Bradnu. 

Stádník sloužil církvi nejen svým
uměním, ale byl prvním českým
trvalým jáhnem. Za komunismu ho
tajně v roce 1984 v Berlíně vysvětil
kardinál Joachim Meissner v den se
symbolickým datem 17. listopadu. 

Bohoslužbu vedl břevnovský
a broumovský převor Prokop Sios-
trzonek, který vzpomínal, jak byl před
devatenácti lety u zrodu obětního sto-
lu, místa, kde se v bazilice sv. Mar-
kéty děkuje Bohu. Tvůrcem tohoto
nového oltáře byl také Karel Stádník. 

Zpívali jsme žalm Hospodin je mé
světlo a má spása. 

V homilii k shromáždění promluvil
sochařův přítel profesor Petr PiŅha.
Řekl, že Karel Stádník od nás pře-
chází do jiné fáze života a my že se
musíme vyrovnat s loučením. Karel
jde na Boží soud vydat svědectví
o nás, jak jsme se k němu chovali a co
on udělal s hřivnami, které dostal. 

Když jsem s K. Stádníkem mluvil
naposledy, řekl P. PiŅha, díval se
vzhůru, ale vanul už vítr zapo-

mnění, a on listoval v knize
života. Kam se poděly stopy
našich cest?

Tvůj život je jako plátno,
oslovil zesnulého. Je tam ve-
tkán vzácný vzor – manželka,
maminka, Johanka z Arku,
Maxmilián Kolbe… Na konci
lhotecké křížové cesty jsi udělal
mnoho postav vyzývajících
Pojïte k požehnání mého Otce. 

Kazatel vyslovil přesvěd-
čení, že sochař-jáhen byl do-
brým služebníkem, který se
bude radovat milostí a po-
žehnáním a usedne ke stolu
věčnému. 

Na závěr rekviem zněla
slova písně Svatí Boží přátelé
aŅ tě doprovodí. „Andělé Páně
aŅ ti vyjdou naproti a přijmou
tě mezi sebe. A představí tě
před trůn Nejvyššího. Kéž tě
přijme Kristus, který tě zavo-
lal. Kéž tě andělé k němu dovedou
a představí tě před trůn Nejvyššího.
AŅ ti dá Pán odpočinutí věčné a světlo
aŅ ti svítí.“

Z baziliky jsme Karla Stádníka
doprovodili na břevnovský hřbitov.

DÍLO, KTERÉ SE STÁVÁ HISTORIÍ 
Zase se uzavřel jeden život dobrého
služebníka Božího. Lhotecká křížová
cesta jako umělecké dílo se najed-
nou stává historií, ale historií stále ži-
vou a pro lidský život velmi aktuální. 

Ústřední myšlenkou vzniku této
pašijové cesty bylo motto: „Bože,
kde  jsi?“ Ano, Bůh je stále s námi,

s celým lidským pokolením. Denně
všichni procházíme svými osobními
křížovými cestami. 

Současní návštěvníci lhoteckého
kostela vnímají křížovou cestu jako
samozřejmost. Uvědomila jsem si,
jak čas letí a že i já patřím již mezi
pamětníky, kteří svůj život počítají
na desetiletí. 

Měla jsem to štěstí, že jsem byla
v dětství svědkem vzniku a postup-
ně realizace lhotecké cesty. Za ko-
munistické „normalizace“ v sedm-
desátých letech minulého století to
nebylo jednoduché. Každé „zavě-
šení“ dalšího zastavení bylo velmi
složité. Ale Bůh stále byl s autorem
i s P. Vladimírem Rudolfem. Křížo-
vou cestu pak požehnal kardinál
František Tomášek.

Je to skoro čtyřicet let, co toto
dílo vzniklo, ale co jsou lidská mě-
řítka proti věčnosti? Lhotecká kří-
žová cesta se stala slavnou nejen
u nás, ale i v zahraničí. Ale i řada
jiných kostelů vděčí K. Stádníkovi
za křížové cesty nebo oltářní stoly. 

Stádníkovo umění bylo pravdivé,
jeho srdce vždy otevřené Bohu a bliž-
ním. Tento životní postoj je výzvou
pro každého z nás.

EVA KOCMANOVÁ
Snímky Jana Šustová

a web Prostor – architektura,
interiér, design

Kříž Stádníkovy lhotecké křížové cesty
je vyroben ze zlatých paprsků, jež připomínají
ostnatý drát, vězení a smrt. Jejich zlatá barva

však dosvědčuje, že zkáza a smrt
nebudou mít poslední slovo. 

Karel Stádník
ve svém ateliéru.
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Dne 15. prosince ve věku nedo-
žitých 95 let zemřel věrný lhotec-
ký a před tím dlouholetý mod-
řanský farník Jaroslav Polák.

Pan Polák byl vyučený typo-
graf. Původně pracoval v kato-
lické tiskárně ČAT ve Václavské
ulici v Praze 2 a nakonec, po jejím
znárodnění, léta ve Vydavatelství
a nakladatelství Lidová demo-
kracie-Vyšehrad. Jako technický
redaktor do světa, i přes nepříz-
nivé podmínky režimu nepřejícího
křesŅanské tvorbě, vypravoval
pěkné vyšehradské knihy.

Po tom, co mu doma při praní
prádla při úrazu elektrickým prou-
dem za tragických okolností ze-
mřela manželka, se už nikdy
neoženil. Pět dětí – Jaroslava,
Jiřího, Martina, Víta a Marii –, jež
ztratily maminku, dobře vychoval
sám. Jednu epizodu ze života

rodiny bez maminky později nabídl
jako námět tehdejší Českosloven-
ské televizi, a ta ji jako jeden z ba-
kalářských příběhů natočila a už
nejednou úspěšně odvysílala.  

Dcera J. Poláka paní Marie
Kervitcerová, která se navíc stará
o účetnictví farnosti, je rovněž
lhoteckou farnicí.

Závěrečnou část života pan
Polák prožil ve svém rodném
kraji v pensionu pro důchodce.
Ještě ve svých devadesáti letech
i později sám dojížděl autobu-
sem do Prahy. A po okolí Mile-
tína jezdil na kole.

Jeho velice početná rodina, na
kterou byl hrdý, se s ním roz-
loučila loni na prahu vánočních
svátků, 22. prosince, v miletín-
ském chrámu Zvěstování Panny
Marie. Na hřbitově v Miletíně je
také pohřben.                      J. S.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
AUTOR BAKALÁŘSKÉHO PŘÍBĚHU

Ve věku 71 let zemřela na konci led-
na Zdeňka Pejčochová, vdova po
prvním redaktorovi lhoteckého far-
ního Věstníku Zdeňkovi Pejčochovi.
Ačkoliv byla členkou Církve česko-
slovenské husitské, ráda chodila
i k Panně Marii Královně míru a zna-
la se s většinou kněží, kteří v posled-
ních desetiletích na Lhotce působili.
Po manželově smrti se svědomitě
postarala o předání agendy Věstníku
jeho nástupci. Aby se jako vdova ne-
cítila tak osamělá, začalo ji několik
žen z naší farnosti navštěvovat. 

Manželé Pejčochovi bydleli na
lhoteckém sídlišti v jednom z pane-
láků poblíž kostela. Měli harmonic-
kou rodinu. Dlouhodobě nemocné
paní Pejčochové dělal dobře pobyt
u moře, a tak její manžel až do
poslední dovolené, v jejímž závěru
náhle zemřel, stále pracoval, aby na
pobyt u moře vydělal, i když měl už
řadu let nárok na odpočinek.

Poslední rozloučení se Z. Pejčo-
chovou se konalo v pondělí 7. února
dopoledne v kostelíku CČSH v Krči,
původně krčské katolické kapli
sv. Anny. (red)

ZA PANÍ ZDEŇKOU

Pan Jaroslav Polák s částí své velké rodiny, na kterou byl velice hrdý.
Snímek z rodinného archívu

Tři dny po tom, co z kůru u Panny Marie Krá-
lovny míru zazněl na počest nového praž-
ského arcibiskupa Dominika Duky sbor něk-
dejšího lhoteckého varhaníka Jiřího Strejce
Ecce sacerdos magnus, jeho autor 8. pro-
since 2010 na svátek Neposkvrněného početí
Panny Marie ve věku 78 let zemřel.

Na Lhotce začínal při mši hrát už jako
chlapec, podle úmrtního oznámení již ve věku
deseti let. Do roku 1953 zde pravidelně hrával
ještě na staré lhotecké varhany. 

Náš kostel naposledy navštívil na podzim
2007, když jsme slavili 70. výročí posvěcení
kostela Panny Marie Královny míru. Ve Věstní-
ku (7/2007) tehdy byl i na obrázku Vladimíra
Turka. Jak pan Turek napsal v popisku k tomuto
snímku, J. Strejc na starých fotografiích na jubi-
lejní výstavě poznal mnoho lidí, které mladší
generace farníků už neznaly. Jen zalitoval, že
neměl příležitost zahrát si na varhany současné. 

Maminka zesnulého varhaníka byla na
Lhotce dlouholetou kostelnicí – od dob P. Miro-
slava Plotěného do časů P. Vladimíra Rudolfa.

J. Strejc vystudoval konzervatoř a pak ode-
šel do Hradce Králové. Tam od roku 1957 pů-
sobil 44 let jako varhaník a regenschori v kate-
drále Ducha svatého. Složil řadu mší i jiných
skladeb duchovního charakteru. Po odchodu
do důchodu sloužil hrou na varhany církvi
a věřícím nejen v samotném Hradci, ale
i v širokém okolí. A také nadále koncertoval.

Katedrála, kde tolik let působil, se s ním
rozloučila mší svatou loni v sobotu 18. pro-
since, týden před slavností Narození Páně.
Po skončení mše byl J. Strejc uložen do ro-
dinného hrobu v Hradci Králové-Kuklenách.

(red)

Jiří Strejc při poslední návštěvě Lhotky – na
jubilejní výstavě k 70. výročí kostela u odlitku
hlavy Panny Marie z Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí.

Snímek Vladimír Turek  

11 LET NA LHOTCE,
44 V KATEDRÁLE
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PRF PROJEDNALA VÝSLEDKY PRŮZKUMU
Výsledky loňského průzkumu lhotecké farnosti a zejména připomínky jeho účastníků pastorační rada far-
nosti (PRF) zevrubně projednala v sobotu 8. ledna na celodenním výjezdním zasedání v Pastoračním centru
sv. Tomáše v Dobříši. Jednání začalo mší svatou, kterou sloužil P. Bedřich Vymětalík. Zasedání se zúčast-
nila Eva Pavlíková, jedna z odbornic, které průzkum společně s PRF připravovaly. Tematika byla rozdě-
lena do čtyř okruhů, k nimž referovali jednotliví členové rady.

Na svém v pořadí už 114. zasedání
v pondělí 31. ledna pastorační rada
schválila články O ochotě farníků
přispívat se ví a K liturgické hudbě
v našem kostele, které v tomto čísle
Věstníku uveřejňujeme níže a na
straně následující. 

Dále projednala přípravu voleb
nové pastorační rady, které se, jak už
bylo zveřejněno, uskuteční v sobotu 9.
a v neděli 10. dubna. Kandidáty bude
možno navrhovat od neděle 27. února
do neděle 13. dubna. Kandidátní lis-
tina by měla být zveřejněna do neděle

20. března a výsledky voleb 17. dubna.
Nově zvolená rada by se k ustavují-
címu zasedání měla sejít v pondělí
2. května. PRF předběžně diskutovala
též o složení ekonomické rady farnosti.

Pastorační rada zkontrolovala
přípravu farního plesu a karnevalu
pro děti. Konstatovala, že letos je
menší zájem o zimní chaloupku
a snažila se zjistit proč. Výsledky
Tříkrálové sbírky 2011 (viz strana 9)
zhodnotila jako velmi dobré. 

Vzala na vědomí, že na arcibis-
kupství byl předán projekt Komi-

nice (lhoteckého komunitního mini-
centra), konkrétně jeho první části –
rekonstrukce a dostavby farního
domu, a program dalších předná-
šek Farní akademie (viz strana 10).
I letos by se v postní době měla
konat duchovní obnova, ale exer-
citátor, tematické zaměření, okruh
účastníků ani datum nebyly do 31. 1.,
ani do uzávěrky tohoto čísla Věst-
níku dojednány.

Další zasedání si PRF stanovila
na pondělky 28. února a 28. března.

(red) 

O OCHOTĚ FARNÍKŮ PŘISPÍVAT SE VÍ,

Ochotu farníků přispívat na potřeby
farnosti, ale i na potřeby jiných po-
třebných nebylo zapotřebí zkoumat.
Ta je, Bohu díky, součástí dobrých
tradic naší farnosti. Běžný provoz
farnosti umíme krýt z vlastních zdro-
jů. Větší investiční akce jsme sice
nikdy nezvládli bez finanční pomoci
dalších sponzorů, ale důležité je, že
se na financování těchto akcí naši
farníci vždy významně spolupodíleli.

Rovněž je důležité, že opako-
vaně naši farnici byli schopni věno-
vat peníze na podporu těch, kteří
se dostali do tísně po různých pří-
rodních pohromách (opakované
povodně v naší zemi, zemětřesení
na Haiti).

Sociologický průzkum v naší far-
nosti ochotu farníků i nadále přispí-
vat potvrdil. Nepřekvapuje, že vět-
šina z nás dává přednost tradiční
formě příspěvku, totiž při sbírkách
během nedělních mší svatých. Až
dosud tato forma příspěvku vyho-
vuje 83 procentům a dvě třetiny far-
níků ji upřednostňují i do budoucna.
Na této dobře zavedené tradici ne-
hodláme nic měnit, jen se pokusíme
účely sbírek lépe oznamovat.

Někteří farníci již dříve začali pra-
videlně přispívat formou bezhoto-
vostního převodu ze svého účtu na
účet farnosti cestou tzv. trvalého pří-
kazu. Jiní farníci o tuto formu pro-
jevují zájem, ale někteří si zcela ne-
vědí rady. Ochotu přispívat farnosti
formou bezhotovostního převodu
na účet farnosti projevilo 24 % far-
níků, přičemž necelá polovina z nich
(10,5 %) ji chce kombinovat s příspěv-

kem při mši svaté jako součást vý-
chovy dětí, aby se učily obdarovávat.

Protože až dosud není bezhoto-
vostní převod na účet farnosti co
do počtu přispívajících významný,
je projevená ochota takto přispívat
dobrou zprávou, jíž je zapotřebí se
dále věnovat.  

Zadání trvalého příkazu si musí
každý vyřešit sám se svou bankou
buï po internetu (tzv. internetové
bankovnictví), nebo návštěvou pří-
slušného pracoviště banky.

Údaje o bankovním spojení naší
farnosti jsou tyto:

příjemce – vlastník účtu: Římsko-
katolická farnost u kostela Panny
Marie Královny míru,

číslo účtu: 74 326 329,
kód banky: 0800 (Česká spoři-

telna).

Do zprávy pro příjemce je nutné
vždy uvést účel daru. V současné
době – vzhledem k dlouhodobým
záměrům naší farnosti – lze uvádět
pouze tyto účely (vždy u jedné plat-
by jen jeden účel):
� potřeby farnosti,
� fond investic – Kominice.

Prostředky převedené na účet
farnosti s účelem daru potřeby far-
nosti budou použity na úhradu běž-
ných potřeb, jako např. plyn, elek-
třina, vodné, stočné, pojistné, různé
poplatky apod.

Prostředky převedené na účet far-
nosti s účelem daru fond investic –
Kominice budou použity na financo-
vání připravované rekonstrukce farní
budovy a její plánovanou dostavbu.

Pokud budeme organizovat úče-
lové sbírky, budeme pro účely jedno-
rázových či nepravidelných bezhoto-
vostních úhrad příspěvků vyhlašovat,
co má být uvedeno ve zprávě pro pří-
jemce (např. „povodeň“ nebo „Haiti“).

Shora uvedené bankovní spojení
a údaje o účelu platby ve zprávě pro
příjemce lze samozřejmě využít ne-
jen u trvalých příkazů, ale i u jedno-
rázových převodů.

Jiný účel daru v případě bezho-
tovostní úhrady na účet farnosti je
nezbytné předem s panem farářem
projednat, aby bylo ujasněno, zda
farnost bude moci dar pro stanovený
účel přijmout a účel také naplnit.

Výhodou trvalého příkazu je, že
člověk nemusí neustále na úhradu
myslet, banka ji prostě vždy zařídí.

Pokud dárce zamýšlí bezhoto-
vostním způsobem farnosti darované
prostředky vykázat ve svém přiznání
k dani z příjmu jako položky snižující
základ daně, musí nejpozději na kon-
ci daňového období (kalendářní rok)
s farností uzavřít písemnou darovací
smlouvu. Vzory darovacích smluv má
farnost připravené.

Všem přispívajícím patří velké
ZaplaŅ Bůh a poděkování za ochotu
ze svého něco obětovat ve prospěch
farnosti nebo jiných potřebných. Bez
této ochoty bychom mnohé v na-
šem kostele neměli a ani bychom
nemohli přispívat těm, kteří se do-
stali do nouze.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

(Poznámka redakce: Kominice =
komunitní minicentrum.)

ale co na to sociologický průzkum farnosti?



Strana 6

K „LITURGICKÉ“ HUDBĚ V NAŠEM KOSTELE

Během mimořádného výjezdního za-
sedání pastorační rady naší farnosti
se pastorační rada farnosti (PRF) věno-
vala též stanoviskům farníků k hudbě
v našem kostele vyjádřeným v rámci
sociologického průzkumu. Přestože
se žádná otázka v dotazníku oblasti
liturgické hudby v našem kostele pří-
mo nevěnovala, objevila se k tomuto
tématu ve volných odpovědích řada
reakcí svědčících o zájmu farníků
i o tuto oblast. Proto jako další část
výsledků průzkumu přinášíme níže
jejich souhrn a stanovisko PRF k jed-
notlivým bodům. 

Někteří farníci pozitivně vnímají
aktivitu chrámového sboru, jiní farníci
kladně hodnotí dětské mše sv. s ryt-
mickým doprovodem, kladně je také
vnímáno působení a obětavá služba
několika dobrovolných varhaníků.

Kritika se samozřejmě také ob-
jevila:
� nevhodnost Rybova oratoria Hej,
mistře! na Štědrý večer;
� přílišná hlučnost beatové mše sv.;
� příliš hlučná a nepřesná hra var-
han zejména na „desáté“;
� orientace chrámového sboru na
latinské mše sv. ve vztahu k nezna-
losti latiny mladší části farníků;
� ne vždy vhodný výběr písní při
mši sv.

Pastorační rada se těmito pod-
něty zabývala i dříve, ale tentokrát
tak mohla učinit právě na základě
sběru informací od farníků.

Rybovo oratorium Hej, mistře pa-
třilo již od svého vzniku k hojně disku-
tovaným dílům. Přes původní nevoli
církve se na žádost lidu dílo do vá-
noční liturgie prosadilo. O obou sku-
tečnostech svědčí opis klatovské
mše z r. 1864: „Slátanina tato, kteráž
za bezpříkladnou urážku církevní
hudby považována býti musí, jest po
dlouhá léta okrasou Narození Páně
v Klatovech a běda řediteli kůru,
kdyby kocovina tato neprovozovala
se aspoň dvakrát o Vánocích…“
Dnešní stav není příliš odlišný, stále
existuje skupina příznivců i odpůrců,
což se projevilo i v našem dotazní-
ku. K otázce vhodnosti Rybova ora-
toria Hej, mistře se při své návštěvě
naší farnosti 5. 12. 2010 v diskuzi
s farníky vyjádřil i otec arcibiskup
Duka, když tlumočil názor apoštol-

ského nuncia „kdybych mohl nařídit,
aby se Hej, mistře povinně zpívala
ve všech kostelích, udělal bych to.
Je to přece dílo plné biblických ob-
razů a hudba je překrásná,“ se kte-
rým se ztotožnil a k němuž dodal,
že je důležité, aby byl dán prostor
i ostatním. Protože právě nejde
o žádné nařízení, záleží stále pře-
devším na místním ordináři a mož-
nostech sboru, zdali uznají za vhod-
né provádět toto dobově výjimečné
dílo i při liturgii. 

Je dobře, že i v naší farnosti vní-
máme právě onu důležitost dání pro-
storu ostatním, kterou vyzdvihl otec
arcibiskup, a že ji dokážeme vyjádřit
v podobě dětských mší sv. s rytmic-
kým doprovodem a také beatových
mší svatých.

V minulosti kritizovanou vysokou
hlučnost hudebního doprovodu bea-
tové mše sv. již PRF řešila a k určité
nápravě došlo. Bohužel v tuto chvíli
je situace taková, že nejsme schop-
ni zajistit hudební doprovod takto
upravené liturgie z vlastních ani z ji-
ných řad, což je jistě škoda, a bylo
by skvělé, kdyby se nám podařilo
tuto aktivitu obnovit.

Bohu díky máme v našem kos-
tele každou neděli tři mše svaté,
což je oproti mimopražským farnos-
tem (a nejen jim) veliký komfort, tak-
že komu aŅ už pro hlučnost, aŅ již
pro charakter hudby jakkoliv uprave-
ná mše svatá nevyhovuje, má mož-
nost jiné volby přímo v našem kos-
tele. I z tohoto důvodu bude dále
dbáno na to, aby byla farnost s do-
statečným předstihem o specificky
upravených mších informována aŅ už
na webových stránkách, nebo for-
mou Věstníku či Příručníku.

K latině: zcela zásadní část hu-
dební literatury je otextována latinou.
To je dáno především tím, že latina je
univerzálním jazykem katolické cír-
kve. Dále to pak souvisí s obdobím
vzniku jednotlivých skladeb a tehdejší
situací v církvi a zároveň s nízkým
počtem nových skladeb v národních
jazycích vhodných pro doprovod litur-
gie určených pro sbor. Proto i pře-
vážná část repertoáru (především
pak prováděné mše) našeho chrá-
mového sboru je v latině. Liturgická
reforma Druhého vatikánského kon-

cilu sice vnímá jako velmi užitečné
užívání národního jazyka při boho-
službách a aktivní zapojení věřících,
ale zároveň klade důraz na znalost
a dovednost účastnit se v latině čás-
tí mešního řádu, které přísluší lidu,
protože tak se vlastně můžeme při-
hlásit k obecné, tedy katolické církvi.
Proto můžeme vnímat bohoslužby,
kdy náš chrámový sbor provádí la-
tinské mše, jako příležitost opět si
přiblížit latinské ordinarium, i když
pasivní formou. A opět je nutné po-
dotknout, že je to především právo
kněze, jaké hudební prvky budou
liturgii doprovázet a jaké se mu
vzhledem k farnímu společenství zdá
vhodné zvolit.

K výběrů písní při mši sv.: Jistě se
nemusí všechny písně v Kancionálu
všem líbit, ale i vkus má v sobě urči-
tou subjektivní či individuální část.
Platný Kancionál má tu výhodu, že
jeho všeobecná část, která obsahuje
mnohé poklady národní kultury, platí
„od Šumavy k Beskydům“.

Vždy o něm bude platit, že sotva
bude podléhat rychlým, moderním
trendům a že si spíše podrží dlou-
hodobější platnost. Na druhou stranu
je třeba dodat, že zmíněný příspě-
vek z dotazníku má své opodstat-
nění. Mnohé texty z Kancionálu jsou
totiž jazykově zastaralé a některá
vyjádření se s vývojem teologických
nauk dostala na hranu přijatelnosti.
Zároveň chybí dostatek nových kva-
litních skladeb, které by se daly do
kancionálů zahrnout a lépe by od-
povídaly dnešnímu pojetí liturgie,
a tak jsou ve zpěvníku spíše výjim-
kou. Je tak na spolupráci varhaníka
a kněze, jaké vhodné zpěvy pro boho-
službu vyberou. To pak platí i pro
mimokancionálové písně, které občas
na Lhotce zpíváme.

Pastorační rada oceňuje oběta-
vou práci všech, kteří se kolem hu-
dební části bohoslužeb v našem kos-
tele angažují, a podporuje je v jejich
neustálém úsilí. Pastorační rada
uvítá, když se intenzita varhanního
doprovodu přizpůsobí lidem, aby se
při zpěvu slyšeli, a mohli tak spo-
lečně zpívat a i touto cestou lépe
prožívat liturgii.

PASTORAČNÍ
RADA FARNOSTI

Z výsledků sociologického průzkumu ve farnosti
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L. Vagenknecht se narodil 19. května
1974 v Praze do rodiny fasádníka
a úřednice. Má o rok mladší sestru
Zuzanu. Vyrůstal nejprve na Žižkově,
později na Jižním Městě. 

Na Středním odborném učilišti
v Letňanech se začal učit leteckým
mechanikem a v roce 1993 maturoval
na Střední průmyslové škole strojní
v Praze na Betlémském náměstí.

Před vojnou byl nejprve zástup-
cem vedoucího a pak vedoucím vel-
ké prodejny spotřební elektroniky,
kterou v Praze zřídila německá spo-
lečnost K+B Elektromarket. Pak pra-
coval pět let u Českých radiokomuni-
kací a deset let u různých národních
nebo nadnárodních telekomunikač-
ních operátorů jako obchodní mana-
žer nebo obchodní ředitel v oboru
telekomunikací. Nyní je salesmana-
gerem firmy (manažerem – vedou-
cím prodeje) RLC Praha a.s.

O prázdninách v roce 1995 se
oženil. S manželkou Alenou, farma-
ceutickou asistentkou, vedoucí pro-
dejny zdravotních potřeb v Institutu
klinické a experimentální medicíny
a prezidentkou sekce farmaceutic-
kých asistentů České asociace ses-
ter, má dvě dcery – čtrnáctiletou Silvii
a dvanáctiletou Karolínu.

Otec mu loni ve věku 63 let zemřel. 

Jaká byla tvoje cesta k Bohu?
Jako dítě jsem pokřtěný nebyl,

protože v naší rodině široko daleko
nebyl až na babičku, která se k Pá-
nu Bohu vrátila téměř až na smrtel-
né posteli, nikdo věřící. 

Potřebu hledat smysl života jsem
ale pocítil už v pubertě. Neměl jsem
však nikoho, s kým bych o tom mohl
mluvit. 

Po převratu, když naše společ-
nost byla více otevřená k novým
myšlenkám a začalo být moderní
v něco věřit, mi Pán Bůh poslal do
cesty celoživotního anděla v podobě
mé ženy Alenky. Ta je z praktikující
tradičně katolické rodiny. Já jsem
byl tehdy jako typičtí čeští „ateisté,“
kteří jsou většinou, jak o tom loni na
Lhotce mluvil arcibiskup Dominik
Duka, přesvědčeni, že „něco vyš-
šího nad námi“ musí být.

Seznámili jsme se, když nám
oběma bylo devatenáct let – jsme
stejně staří. A jak jsme se víc a víc
poznávali, zjišŅoval jsem, že Alenka
je věřící.

Nejdřív jsem na ni jen čekával
po mši. K církvi jsem měl respekt.
K oltáři jsem se přibližoval postupně.
Přicházel jsem blíž a blíž, až jsem
vyslechl celou mši. Všestranná ká-
zání pátera Vladimíra Rudolfa mě
velice oslovovala. Odpovídal mi v nich
na spoustu mých otázek, které jsem
si kladl ohledně víry a Boha a na
které jsem nenacházel odpovědi.
Bez něho a mé ženy by byla moje
cesta k Bohu asi krkolomnější.

Ovlivnil tě ještě někdo jiný než otec
Rudolf?

Později, když jsem něco nevěděl
nebo něčemu nerozuměl, mi na mé
otázky trpělivě odpovídal i otec Bed-
řich Vymětalík. 

Hodně na mne zapůsobil ame-
rický astronaut Neil Armstrong, který
jako první člověk vstoupil na Měsíc.
Po přistání při pohledu na planetu
Zemi řekl, že Bůh musí existovat.
Já sám mám stejné pocity při po-
hledu z kokpitu letadla – ta krása
Božího díla!

Se zájmem jsem si četl knihy
Raymonda Moodyho Život po životě
a Život před životem. Nikdy jsem se
neztotožnil s teorií Charlese Darwina
o evoluci, která se dodnes vyučuje
na školách. Armstrong a Moody mne
v raném mládí ovlivnili natolik, že mi
v podstatě cestu k Bohu připravili.  

Svou otevřeností mě při hledání
víry velice oslovoval také papež Jan
Pavel II. Tím, jak s láskou dokázal
bojovat proti zlu a bezpráví, jak byl
otevřený a jak se církev za jeho pů-
sobení přizpůsobovala rostoucímu
tempu současné společnosti a jejím
potřebám. Svými činy se snažil o eku-
menizaci církví, vzpomenu-li jeho ná-
vštěvu v mešitě Umayyad v roce
2001. Do této doby žádný nejvyšší
představitel katolické církve během
její dvoutisícileté historie mešitu ne-
navštívil. Nebo památnou návštěvu
Jana Pavla II. v římské synagoze
v r. 1986. Jeho více než sto zahranič-
ních cest přitáhlo enormní davy lidí
a spousty věřících se na něj dívají jako
na most, který sbližoval různé národy
a náboženství. To byl opravdový mi-
sionář. Dnešní svět by s ohledem na
mou obavu o budoucnost katolické
církve v Evropě vzhledem k její po-
malé muslimizaci, kterou pro nás při-
pravili evropští úředníci, potřeboval
víc takových lidí.

Žijeme v době, kdy je potřeba, aby
nejvyšší církevní představitelé velice
rychle reagovali na požadavky sou-
časné společnosti a dopředu hleděli
s jasnou vizí a koncepcí. Nebo se
z Evropy stane cílová destinace mi-
sionářů, kteří budou muset Evro-
pany obracet na katolickou víru, jak
to známe z evangelizace Jižní Ame-
riky, Asie atd.

Kde jste měli svatbu?
Tady u Panny Marie Královny míru

na Lhotce. Oddával nás ještě P. Vla-
dimír Rudolf.

A kdo tě křtil?
Také otec Rudolf. Dne 18. srpna

1995, den před naší svatbou. A hned
po křtu mi udělil rovněž svátost biř-
mování.

Takže tvůj duchovní život je spjat
se Lhotkou…

Vážím si, že mohu být lhoteckým
farníkem. Tím, jak se na životě far-
nosti podílejí věřící, je Lhotka podle
mého názoru u nás dost ojedinělá.
Takových společenství v Čechách
tolik není. 

PŘEDSTAVUJEME ČLENY PASTORAČNÍ RADY
LADISLAV VAGENKNECHT

Ladislav Vagenknecht v kokpitu letadla
ULL Zephyr.
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Koncil o činnosti laiků

„Skutečně apoštolsky smýšlející laici,
podobní těm mužům a ženám, kteří po-
máhali Pavlovi v hlásání evangelia
(srov. Sk 18,18–26; Řím 16,3), doplňují,
co chybí jejich bratřím, a osvěžují ducha
jak pastýře, tak ostatního věřícího lidu
(srov. 1 Kor 16,17–18). Sílu čerpají z čin-
né účasti na liturgickém životě své obce
a horlivě se podílejí na její apoštolské
aktivitě. Přivádějí k církvi lidi třeba i velmi
vzdálené. Usilovně spolupracují při hlá-
sání Božího slova, především kateche-
tickou výukou. Svou odbornou zku-
šenost dávají k dispozici a činí tak
duchovní správu i správu církevního
majetku efektivnější.

Farnost je viditelným příkladem cel-
kového apoštolátu obce tím, že lidské
odlišnosti v ní se vyskytující soustřeïuje

a začleňuje do církevní univerzality. AŅ
si laici zvykají pracovat ve farnosti
v nejtěsnějším spojení se svými kně-
žími; po společném uvážení přinášet do
církevní obce k prozkoumání a řešení
problémy vlastní i problémy světa a otáz-
ky související se spásou lidí; podle svých
sil podporovat všechno apoštolské a mi-
sijní podnikání své církevní rodiny.“
(Některé části citace jsou zvýrazněny
redakcí Věstníku.)

Tyto myšlenky připomínáme, protože
ještě před Velikonocemi budeme v so-
botu 9. a v neděli 10. dubna 2008 volit
novou pastorační radu farnosti.

Zájemci o práci ve farní radě by se
měli přihlásit a kandidáti by měli být na-
vrhováni od neděle 27. února do ne-
děle 13. března. Vyhlášení kandidátních
listin se plánuje na druhou neděli postní
20. března. (red)

(Dokončení ze strany 1)

Třeba mše upravená pro děti.
Je-li člověk na ní jen jako její účast-
ník, neuvědomuje si tolik, jak je její
příprava náročná. Teprve jako člen
pastorační rady jsem poznal, kolik
práce je s její přípravou i s jinými
akcemi. Oceňuji lidi, kteří se na tom
podílejí, a uvědomuji si, jak jsou pro
farnost důležití. A kolik jí obětují
času, který by jinak mohli věnovat
vlastním rodinám.

Při svých cestách občas zjišŅuji,
jak je naše farnost známá i mimo
Lhotku. Např. díky akademickému
sochaři Karlu Stádníkovi – jeho plas-
tiky a oltář ve farním kostele sv. Pro-
kopa ve Žïáru nad Sázavou, v kraji,
kde pravidelně trávíváme letní do-
volenou, atd. Když jsem tam říkal
věřícím, odkud jsem, zjistil jsem, že
i mnozí z nich naši farnost znají. 

Jak reagovali na tvůj zájem o duchovní
věci rodiče?

Ač i u nás doma sem tam padla ně-
jaká ta poznámka vyplývající z obec-
ně rozšířených předsudků o církvi,
z toho, co tomu říkají rodiče, jsem
těžkou hlavu neměl. Vždycky byli do-
cela tolerantní. A maminka, i když ne-
ní věřící, nakonec dospěla k názoru,
že křesŅanská výchova je užitečná
a že patří k všeobecnému vzdělání.

Ve farnosti jsi začal organizovat
duchovně-relaxační víkendy pro ro-
diny s dětmi…

První se za účasti asi třiceti osob
uskutečnil na jaře 2009 v Železné
Rudě (viz Věstník 3/2009). Vzniklo
při něm společenství, které se schází
dodnes. Další víkend rodin s dětmi
se uskutečnil loni na podzim. Z loň-
ského sociologického průzkumu vy-

plývá potřeba obdobné akce též pro
věřící ve věku asi 30–45 let a pří-
padně i pro rodiny se staršími dětmi.

Co tě k této práci pro farnost při-
vedlo?

Vědomí, že jestliže jsem prostřed-
nictvím farnosti léta dostával různé
duchovní dary, měl bych pro ni také
něco udělat. 

Tvoji rodiče i rodiče tvé manželky se
rozvedli. Co znamená rodina pro tebe?

Rodina je mým největším koníč-
kem. Z rodinné pohody čerpám svou
životní energii, energii pro všechno,
co dělám.

Jaké máš další koníčky?
Jako žák jsem hrával kopanou za

Viktorii Žižkov. 
Dnes už na své koníčky moc času

nemám. Souvisejí však s mým vzdě-
láním. Jednak je to letecké modelář-
ství (rádiem řízené modely), jednak
létání v ultralightu. Nad postelí v lož-
nici mám zavěšený třímetrový větroň.
Další tři modely ovládané vysílač-
kou jsou pečlivě uložené v krabici.
Pokud jde o vlastní létání, mám za
sebou teoretickou přípravu. Teï mne
čeká nejméně dvacet pět letových
hodin a pak zkoušky. To je však otáz-
ka nejen času, ale především peněz,
protože pravidelnými lety zvyšujete
svou odbornost a dovednosti. 

Na svět se rád koukám nejen
z výšky, ale i zblízka. Energií mě nabí-
její třeba tři čtyři hodiny na houbách. 

Jak trávíváte s rodinou dovolenou?
Poznáváním republiky. Máme rádi

Českomoravskou vysočinu. Tam jez-
díme už asi deset let. 

V zimě jezdíváme do Železné
Rudy. Krásné je dopoledne lyžovat
na Velkém Javoru a odpoledne si
zajet do blízkého německého aqua-
parku v Lamu.

Prý jste si pořídili psa? Podlehli jste
s manželkou prosbám dětí?

Dcery chtěly pejska od doby, kdy
začaly mluvit. My s manželkou jsme
dlouho odolávali, ale nakonec jsme
jim podlehli, mimo jiné i z výchov-
ných důvodů. Dcery si však musely
psa vysloužit, dokázat, že se o něj
dokáží postarat – napřed dva mě-
síce chodit ráno a odpoledne kolem
panelákového bloku, kde bydlíme,
aby si to jaksi nanečisto vyzkoušely
a uvědomily si, co to znamená sta-
rat se o psa. 

Máme tříměsíční fenu labrador-
ského retrievra. Jmenuje se Babou
(Babů), podle jedné z dcer četnické
komisařky Lescautové ve francouz-
ském televizním seriálu. 

Teï nám všem Babou zabírá vše-
chen volný čas a na jaře nás s ní
čeká základní výcvik poslušnosti.

V jakém oboru působí firma RLC,
kde pracuješ?

V oboru vláknové optiky od vý-
stavby optických sítí přes aktivní
a pasivní prvky, sloužící přenosu dat
po optických sítích, v oboru projek-
tových řešení systémů komunikační
infrastruktury a poskytování dalších
návazných služeb.

Rozhovor připravil JIŘÍ SŮVA
Snímek z archívu 

Ladislava Vagenknechta

MODLITBA TAIZÉ
NA LHOTCE
V pátek 21. ledna  večer se v kapli Božského
Srdce Páně v našem kostele konala spo-
lečná modlitba v duchu modlitby Taizé. 
Tento druh společné modlitby vychází z mod-
litby bratří ekumenické komunity, která žije ve
francouzské vesničce Taizé. Tato modlitba za-
hrnuje zpěvy, četbu Božího slova, chvíli ticha
a uctívání kříže. 

Modlitební večer jsme uspořádali v Týdnu
modliteb za jednotu křesŅanů a modlili jsme se
kromě jiného právě za jednotu všech Kristo-
vých učedníků. Především se zpěvem nám
velmi pomohla skupinka zpěváků z farnosti
v Bohnicích. V tamním kostele sv. Petra a Pavla
se pod vedením Víta Kofroně tato modlitba
koná každou první středu v měsíci od 20 hodin.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem
zúčastněným a zvláště těm, kteří se zapojili do
přípravy a vedení zpěvu.

RADIM CIGÁNEK
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

Této sumy jsme však dosáhli včetně
pomoci dobrovolníků z Točné, kde se
z této částky vykoledovalo 14 107 Kč.
Za farnost bylo vybráno 28 833 Kč
a do kasiček rodičů a dětí z Církevní
mateřské školy (CMŠ) Studánka do-
putovalo 29 503 Kč (část z těchto
peněz tvoří také příspěvky z neděl-
ních mší svatých).

Díky štědrosti dárců si tak letos
můžeme nárokovat 47 080 Kč, které
rozdělíme následujícím způsobem:
� Podpora CMŠ Studánka 36 280 Kč.
� Podpora neziskové nestátní orga-
nizaci Modrý klíč, poskytující sociální
služby dětem i dospělým lidem s men-
tálním a kombinovaným postižením,
9170 Kč.
� Podpora denního stacionáře Par-
kinson na Libuši 1630 Kč.

Velké Bohu díky patří nejen všem
dárcům, ale zejména aktivním koled-
níkům. Za naši farnost zvláště panu
Josefu Bednářovi, který několik dnů
s různými koledníky koledoval v Ob-
chodním centru Novodvorská Plaza
a paní Pavle Tůmové, která se svými
dětmi obcházela s koledou rodinné
domky na Libuši. Nesmíme zapome-
nout ani na všechny malé koledníky,
jejichž úplný seznam je v tabulce
s vykoledovanými částkami u jednot-
livých kasiček.

Jedinou stinnou stránkou letoš-
ního koledování byl malý počet
koledníků i vedoucích skupinek.
Doufám, že příští rok se sejdeme
v mnohem větším počtu a že letošní
výborný výsledek ještě zlepšíme.

TOMÁŠ HROUDA

Kasička  Částka Koledníci
Kostel 01 7 741 Josef Bednář – Jenda Křížek, Štěpán Vašíček, Karolína Pelantová,

Edita Danielová, Bětka Křížková – Novodvorská Plaza 
Kostel 02 10 075 Olga Hroudová / Josef Bednář – Karolína Pelantová, Edita Danielová,

Bětka Křížková, Bára Křížková, Martin Klepetko, Monika Danielová,
Jenda Křížek – NovoPlaza

Kostel 03 7 757 V kostele + při nedělních mších
Točná 04 5 602 Petr Křížek – Točná 
Točná 05 8 505 Petr Křížek – Točná
Kostel 06 3 260 Pavla Tůmová – Maruška a Klárka Tůmovy,

Anežka Řeháková s maminkou - Libuš
Studánka 07 5 569 Magda Vlčková – děti z CMŠ Studánka + před kostelem při nedělních mších
Studánka 08 9 651 Marie Houserová 
Studánka 09 3 927 Michael Ort
Studánka 10 452 Jan Holík
Studánka 11 2 169 J. Svatušková
Studánka 12 7 735 Eliška Léblová, Lucie Svobodová + před kostelem při nedělních mších  
Celkem 72 443

Pořadí Počet kasiček Kč
1 Praha 8 - Kobylisy 30 105 163
2 Praha 1 - Týn 30 83 767
3 Hostivař - gymnázium 120 82 086
4 Praha 7 - Antonín 20 76 820
5 Praha 4 - Lhotka 12 72 443
6 Praha 2 - Ludmila 14 66 562
7 Praha 4 - Chodov 20 66 050
8 Praha 9 - Kyje 20 59 581

Pořadí Počet kasiček Kč
9 Praha 4 - Modřany 12 56 295

10 Praha 6 - Střešovice 12 55 642
11 Praha 1 - P. M. Sněžná 14 51 760
12 Praha 10 - Strašnice 14 44 831
13 Praha 3 - Žižkov 17 41 000

Koledníci z Prahy 1 676 165
Koledníci z Polska 150 409 489
Praha celkem 485 2 085 654

Začátek nového roku je už dávno za námi a s ním i Tříkrálová sbírka 2011. Nyní vám přinášíme výsledky
našeho koledování. Letošní ročník dopadl nad očekávání dobře. Nakonec jsme vykoledovali neuvěřitel-
ných 72 443 Kč.

PŘEHLED KASIČEK LHOTECKÉ FARNOSTI

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PRAZE
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
V sobotu 11. prosince 2010 pro-
běhlo v našem kostele Panny Marie
Královny míru setkání mladších
ministrantů z různých farností na-
ší arcidiecéze. Setkání se zúčast-
nilo asi dvacet ministrantů, vesměs
z mimopražských farností. 

Hned po zahájení následoval nácvik
liturgie a v 10 hodin mše svatá, kte-
rou celebroval P. Benedikt Hudema,
administrátor v Neratovicích. Po
skončení mše došlo v okolí kostela
na hry a soutěže. Před polednem
proběhla katecheze o Vánocích a je-
jich liturgickém slavení. 

Dalším – velmi příjemným – bodem
programu byl dobrý oběd, který nám
připravila paní Eva Šišková. Účast-
níci setkání se do jídla pustili s ta-
kovou vervou, že jim paní Šišková
téměř nestíhala přidávat. 

Po obědě následoval bodovaný
test, kde ministranti ukázali, kolik si
toho zapamatovali z dopolední kate-
cheze a jaké mají znalosti o Váno-
cích a jejich liturgické oslavě. 

Od 14 do 15.30 hodin si zahráli
sálový fotbal v tělocvičně Základní
školy ve Filozofské ulici. Setkání
skončilo kolem čtvrté hodiny odpo-
ledne. 

Chtěl bych na tomto místě podě-
kovat E. Šiškové za přípravu oběda.
Díky za pomoc s organizací patří 
také Tomáši Hroudovi, resp. jeho
manželce a rodině za větší část jeho
sobotního času.

RADIM CIGÁNEK

A jak popsal na internetových
stránkách arcibiskupství setkání
jeden z jeho účastníků?

Co je to ministrantské setkání?
Je to akce, při které se setkají mini-

stranti a kněží, a je každou druhou
sobotu v měsíci (pro mladší). Minulé
setkání se konalo 11. prosince. Nej-
dříve nás s kamarády tatínek dovezl
do Prahy-Lhotky. Potom byla mše
svatá v kostele Panny Marie Krá-
lovny míru. Pak jsme se něco na-
učili a pak byl oběd. Po obědě jsme
psali test a já jsem poprvé vyhrál.
Z cen jsem si vybral CD Král ozvěny.
A po testu jsme šli hrát fotbal. V létě
hrajeme venku, ale tentokrát jsme
byli v blízké tělocvičně. Po vyhodno-
cení se pak jelo domů. A jak se mi
tam líbilo? No tentokrát se mi tam
líbilo hodně.

MICHAEL VAŠKŮ, 9 let,
Loděnice

� VE LHOTECKÉM KOSTELE
byli v poslední době pokřtění David
Kralovič a Adéla Anežka Blažková.
� Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI Marie
Mindlová a Jiřina Vyhnalová. 
� RADIM CIGÁNEK bude na kně-
ze vysvěcen v sobotu 25. června
dopoledne v katedrále sv. Víta, Vá-
clava a Vojtěcha. Kněžské svěcení
obdrží v ten den se svým kolegou
Martinem Sklenářem, s nímž byl loni
současně vysvěcen na jáhna. Primici
na Lhotce bude sloužit v sobotu
2. července v 16 hodin.
� JÁHEN FRANTIŠEK MARTINEK
byl, jak informoval ve svém prvním
letošním čísle Zpravodaj pražské
arcidiecéze, vzhledem ke svému
věku uvolněn od pravidelných já-
henských povinností. F. Martinek
však hodlá ve farnosti podle svých
sil a zdraví sloužit i nadále. Za to, co
na Lhotce vykonal a koná, mu patří
vděčnost a dík.
� FUNKCI FARNÍ ASISTENTKY
v Praze na Lhotce 31. března opou-
ští Monika Matějková.
� VYTRVAT V MODLITBĚ – Ne-
chce se mi, nemám čas, nemohu se
soustředit, a přece je možné se do-
bře modlit je název přednášky pře-

vora České provincie Řádu kazatelů
(dominikánů) P. Antonína Krasuc-
kého v neděli 27. února při Farní
akademii. O měsíc později, v neděli
27. března bude v našem kostele mlu-
vit Prof. PhDr. Milan Petrusek, CSc.,
z katedry sociologie Fakulty sociál-
ních věd Univerzity Karlovy o rodině,
dětech a „střetu generací“ v naší
době. Farní akademie začínají vždy
v 16.30 hod.  
� KŘÍŽOVÁ CESTA se bude
v postní době na žádost farníků ko-
nat v neděli vždy až od 17.30 hod.,
aby na ni lépe navazovala večerní
mše svatá.
� LUKÁŠOVU MISSU BREVIS,
vzhledem k postní době tentokrát
bez Gloria, lhotecký chrámový sbor
znovu uvede v neděli 10. dubna při
mši svaté v 10 hodin. Kromě ní od
Zdeňka Lukáše provede ještě La
crymosu opus 252 z Rekviem a Pater
noster op. 263.
� DUCHOVNĚ-SPORTOVNĚ-
RELAXAČNÍ víkend pro maminky,
tatínky a rodiče s dětmi se připra-
vuje na 13. až 15. května. Bližší
informace vyjdou ve velikonočním
Věstníku.
� KAŽDOROČNÍ KONCERT občan-
ského sdružení Dlouhá cesta, jež
sdružuje rodiče, kteří předčasně
ztratili děti, se v našem kostele konal
loni v pondělí 13. prosince. 

� DUCHOVNÍ ODPOLEDNE PRO
SENIORY uspořádala v úterý 14.
prosince 2010 u Panny Marie Krá-
lovny míru Městská část Praha 4.
P. Bedřich Vymětalík při něm před-
stavil úplně zaplněnému chrámu
formou přístupnou pro lidi, kteří do
kostela nechodí, Stádníkovu křížo-
vou cestu. Zpívalo vokální trio Maka-
bar, které tvoří nevidomé zpěvačky
Markéta, Kateřina a Bára. Součástí
duchovního odpoledne organizova-
ného radnicí bylo i pohoštění.
� VIZITACI NA LHOTCE vykonal
v úterý 14. prosince 2010 vikář
III. pražského vikariátu P. Stanislav
Góra z Prahy-Vršovic. Večer u nás
sloužil mši svatou. 
� I LOŇSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT pořádala základní umě-
lecká škola Pro arte viva ve lho-
teckém kostele. Koncert se konal
20. prosince. 
� ZA 30 000 KORUN se v adventu
2010 na Lhotce prodala duchovní
literatura, kalendáře a sváteční bla-
hopřání.
� JAPONSKÉ UMĚLKYNĚ Yukiko
Sawa-Iseri (klavír), Jasuko Tanaka
(trubka), které už známe, a nově
i Kaoru Nakayama (violoncello), bu-
dou mít ve lhoteckém kostele kon-
cert v úterý 29. března po večerní
mši svaté, tedy po 19. hodině.

(Dokončení na straně 12)

K R Á T C E

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ organizuje každý měsíc P. B. Hudema, který
je v pražské arcidiecézi pověřen péčí o ministranty. Setkání mladších
ministrantů bývá každou druhou sobotu v měsíci v některé z farností
arcidiecéze. Každý měsíc, obvykle třetí víkend v měsíci, se na některé
faře v okolí Prahy konává víkendové setkání starších ministrantů. Více
na http://ministranti.apha.cz.                                                               (rc)
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FARNÍ AKADEMIE

Naše Farní akademie pokračovala
v neděli 12. prosince 2010 přednáš-
kou na téma Pilíře křesŅanské spi-
rituality. Přednášejícím byla PhLic.
Kateřina Lachmanová, ThD, v sou-
časné době jistě jedna z našich
teologicky nejvzdělanějších žen (při
studiu v Římě získala trojnásobný
licenciát a obhájila doktorát z teolo-
gie). V současné době externě vy-
učuje na katolické teologické fakultě
jednak v Praze, jednak v Olomouci.
Rozsáhlá je též její publikační činnost.

Přednášku Dr. Lachmanová zahá-
jila objasněním náplně a významu
pojmu křesŅanská spiritualita. Spiri-
tualita se netýká jen života modlitby
a svátostí. Spiritualita je život pod
vládou Kristovou (viz nádherná stej-
nojmenná kniha papežského kaza-
tele R. Cantalamessy), žitý vztah
k Bohu, ke Kristu, který prolíná všech-
ny oblasti lidského života. Pod vede-
ním Ducha Kristova pak prožíváme
své mezilidské vztahy, modlitbu, prá-
ci, volný čas, sexualitu apod. Jinak
řečeno, křesŅanská spiritualita je život
v Kristu, kterého přijímáme za své-
ho Spasitele a Pána a podle jeho
Ducha žijeme svůj každodenní život.
Píliře křesŅanské spirituality lze po-
tom pojímat jako základní principy,
na kterých život v Kristu spočívá. 

Jedním z těchto pilířů je tajem-
ství vtělení Božího syna. Promýš-
líme-li toto tajemství, zjišŅujeme, že
Boží syn vzal na sebe do důsledků
úděl člověka, nic lidského mu nebylo
cizí, ani bolest, ani radost. Jediné,
čím se od nás lišil, bylo to, že byl

absolutně bez hříchu. Hřích nespá-
chal, ale tíhu hříchu zakusil důklad-
ně, když se rozhodl naše hříchy
„vynést“ na dřevo kříže. Ano, máme
Boha, jemuž nic lidského není cizí.
V tom spočívá i kritérium zdravé
křesŅanské spirituality: není v ní roz-
por mezi duchovním a lidským, ne-
beským a pozemským. Čím blíž je
člověk Kristu, který je Bůh i člověk,
tím snáze harmonizuje duchovní
a „obyčejný lidský“ život (viz kniha
V. Kodet, Marta a Maria trochu jinak,
KNA 2007).  

S tím souvisí druhý pilíř křes-
Ņanské spirituality, a sice tajemství
Kristovy smrti (tajemství kříže)
a jeho zmrtvýchvstání. Zde Kristus
vlastně svedl boj, a stále jej vede,
se zlem. Kdo se připojí ke Kristu, při-
jímá ovoce spasení, odpuštění hříchů
a naději na věčný život, ale nemůže
čekat „pohodový život“ tady na ze-
mi. Je do tohoto zápasu zla a dobra
též vtahován, stává se spolubojov-
níkem Kristovým. Kříž je paradoxně
jakýmsi zrcadlem naší bídy i důstoj-
nosti (jakou cenou bylo zaplaceno za
mou spásu!). Jen v kříži lze plně oce-
nit Boží lásku k nám – pohled na kříž
by nás měl učit pokoře i vděčnosti.

Život v Kristu, pod vládou Kris-
tovou, je možno označit za další pilíř
křesŅanské spirituality. Je to meta,
ke které bychom měli směřovat
celým naším životem. On je „cesta,
pravda a život“. Je to těžké proto, že
Krista nevidíme, nemůžeme s ním
diskutovat, radit se s ním. Ve skuteč-
nosti je to otázka uvědomění si, že je

stále se mnou a že čeká na to, abych
jej s opravdovou pokorou zval do své-
ho srdce, do každého rozhodování. 

Pilířem křesŅanské spirituality je
také dvojjediná láska, láska k Bo-
hu a bližnímu. Tuto křesŅanskou lásku
ale předchází láska Boha k nám
(On nás miloval jako první, říká Jan).
Jen s vědomím toho, že jsme Bo-
hem milovaní, můžeme milovat Boha
a bližního. Bůh chce, abychom mu
právě v lásce byli podobni – v tom
spočívá smysl lidského života, kaž-
dého povolání: „Život je jenom trocha
času, který nám byl dán, abychom
se naučili milovat a připravili se tak
na setkání s věčnou Láskou.“ (Abbé
Pierre, Testament, KNA 2009)

Náš křesŅanský život by měl být
„opřen“ o další pilíř, který je tvořen
tzv. vlitými (teologálními) ctnostmi:
vírou, nadějí a láskou. Víra nám
umožňuje spolehnout se na  Krista;
podobně jako láska je vztahem ke
Kristu, není ideologií, pouhou věro-
ukou, za co je někdy považována.
A křesŅanská naděje je naše „ukot-
vení“, jištění v srdci Kristově, pro-
tože vše podstatné dobře dopadne,
i když ne vše bude vždy podle na-
šich představ. 

Krásně to vyjadřuje sv. Pavel:
„…žije ve mně Kristus. A život, který
zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Bo-
žího, který si mne zamiloval a vydal
sebe samého za mne.“ (Gal 2,20b)

Přednáška Dr. Lachmanové byla
hojně navštívena a vyslechnuta
s velkým zájmem.

K. Š.

CO JE KŘESŤANSKÁ SPIRITUALITA?

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH
V neděli 23. ledna roku 2011 byla na
programu Farní akademie přednáška
Otazníky kolem sexuální výchovy
na školách. Přednášející, Mgr. Jana
Jochová-Trlicová, je členkou Výboru
na obranu rodičovských práv (VORP),
který obnovil svoji činnost v sou-
vislosti s Doporučením Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) k realizaci sexuální výchovy
na základních školách a příručky
Sexuální výchova – Vybraná témata.

VORP je rodičovskou organizací,
ne náboženskou, i když souhlasí

s papežskými směrnicemi pro tuto
oblast výchovy. Nebrání se spolu-
práci s odborníky, naopak vítá ji.
Žádá však jejich respekt k rodičov-
ským právům, která zahrnují i mož-
nost odmítnout jakoukoli koncepci
sexuální výchovy (dále jen SV), po-
kud si rodiče přejí své dítě poučit
doma, protože to považují za nej-
vhodnější řešení. Společně s Hnu-
tím pro život (HŽP) organizoval VORP
petici proti povinné SV na školách
(podepsalo ji už 35 000 lidí). Na ten-
to nátlak, po osobní schůzce s mi-

nistrem školství v prosinci minulého
roku, byla výše zmíněná příručka
stažena z webu MŠMT a pan ministr
napsal dopis školám v tom smyslu,
že mají vycházet vstříc přání rodičů,
a to i v případě, že chtějí odvolat
dítě z výuky SV. Prakticky je to ale
jen obtížně realizovatelné, protože
zmínky o SV jsou obsaženy v povin-
ných Rámcových vzdělávacích pro-
gramech (RVP) v mnoha různých
předmětech – je to tzv. průřezové
téma – a na školách se učí různě,
ale povinně. Proto v podstatě záleží
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� V LIBERECKÉ NEMOCNICI ze-
mřel 7. ledna ve věku nedožitých
63 let Doc. PhDr. Ing. Miloš Raban,
Th.D., ředitel Mezinárodního centra
duchovní obnovy v Hejnicích, před-
seda České společnosti pro kato-
lickou teologii a sekretář Plenárního
sněmu katolické církve v České re-
publice. Jednou z farností, které
spravoval, byla i blizká Raspenava,
postižená loňskou povodní. Lho-
tecká farnost jí v této tísnivé situaci
přispěla 72 000 Kč, které otci Ra-
banovi osobně předal P. Bedřich
Vymětalík. Otec Vymětalík se rovněž

zúčastnil posledního rozloučení
s tímto knězem 17. ledna v hejnické
bazilice Panny Marie.
� OZDOBNÉ ZÁPLATY aneb dě-
ravé věci ještě mohou posloužit – to
je námět letošní druhé výtvarné díl-
ny v Církevní mateřské škole Stu-
dánka 25. února od 16 hodin. Dílna
bude věnována spravování rozbi-
tých kalhotek, tepláčků nebo i vytvá-
ření ozdobných záplat na oblíbený
polštářek. Je žádoucí si přinést roz-
bité oblečení a přibalit lze též hezké
odstřižky látek.
� VŮBEC NEMYSLÍTE NA VEGE-
TARIÁNY byla loni jako jedna
z hlavních cen plesové tomboly kriti-
zována šunková kýta. „A to snad má
být ta šunka zelená?“ podivil se
hlavní organizátor plesu. (red)

K R Á T C E

na vyučujícím. Je-li výuka SV i v sou-
ladu s křesŅanskou antropologií,
potom je vše v pořádku. Nelze však
zabránit tomu, aby výuka neprobí-
hala způsobem vedoucím k poučo-
vání, že „vše je dovoleno,“ pokud se
ví, jak na to, resp. ve svých důsled-
cích vedoucí ke zvyšování promis-
kuitivního chování mládeže.

Proto Výbor na obranu rodičov-
ských práv požaduje: (1) změnu
RVP, aby SV nebyla průřezovým
tématem, což často znamená velké
riziko zneužitelnosti dané výchovy,
(2) dobrovolnost, tzn. možnost
realizovat plné právo rodičů, zda
dítě svěří či nesvěří k výuce SV
na dané škole. Na odbornících zůs-
tává, jakou formou bude tato dobro-
volnost realizovaná – zda systémem
dobrovolně volitelných předmětů,
kdy SV bude samostatný předmět
spolu s etickou výchovou, či nábo-
ženstvím (některý z těchto předmětů
si žák musí zvolit), nebo formou
„projektových dnů“, ze kterých mají
rodiče právo dítě odvolat (může být
požadován podpis, že dítě bude
poučeno doma).

I když posluchačů této přednášky
nebyl takový počet, na který jsme
zvyklí, přesto se do diskuze zapojili
především mladší účastníci Farní
akademie, zřejmě rodiče školou po-
vinných dětí, kterým morální a osob-
nostní profil jejich dětí není lhostejný.

KAREL ŠTAMBERG

PŘED UZÁVĚRKOU došel re-
dakci Věstníku k tomuto téma-
tu následující e-mail:

Zasílám odkaz na přednášku
o sexuální výchově, která nejen sro-
zumitelným způsobem pojmeno-
vává základy této problematiky,
ale také je zajímavým příspěvkem
k aktuální debatě na toto téma.
Proto ji doporučuji nejen k po-
slechnutí si, ale i k dalšímu šíření.

Přednáška se konala 17. ledna
2011 na faře u sv. Mikuláše ve
Znojmě pro pedagogy, zástupce
médií, rodiče a další zájemce o tuto
problematiku.

Je možno ji nalézt na inter-
netové televizi www.TV-MIS.cz,
http://www.tv-mis.cz/. Zde na ni
posílám přímý odkaz:
http://temabox.tv-mis.cz/?id=675.

P. MAREK DUNDA, 
Náměstí 20, Vranov nad Dyjí, 

www.fatym.com
<http://www.fatym.com/>

CO NOVÉHO VE STUDÁNCE
Milí farníci, 

jak jsme Vás
již před časem
informovali, má-
me zájem udělat
v Církevní mateř-
ské škole (CMŠ)
Studánka nějaké
stavební úpravy,
abychom mohli
přijmout o několik
dětí víc. Od té do-
by uplynul nějaký
čas, a tak bych
Vás ráda informo-
vala, co je nového. 

Projekt jsme zadali kanceláři jako
vytvoření podkladu pro stavební
řízení. Tyto podklady nám již byly
předány. Náklady za tento projekt
jsme v prosinci 2010 uhradili z vý-
nosu loňské Tříkrálové sbírky. 

Nájemní smlouvu nám díky péči
Arcibiskupství pražského Městská
část (MČ) Praha 12 prodloužila na
dobu neurčitou. Jako majitele ob-
jektu jsme ji tedy požádali o souhlas
se stavebními úpravami. Ten jsme
dostali a teï nastává rozhodující
fáze – stavební řízení. To se nám
bohužel komplikuje nutností získat
územní souhlas, ale pevně věřím,
že se vše podaří vyřídit. 

V lednu naši školku navštívil pan
biskup Václav Malý (viz obrázek).
O projekt se zajímal a slíbil jeho
finanční podporu. 

Chci také poděkovat všem tříkrá-
lovým koledníkům, neboŅ prostředky
i z letošní sbírky použijeme na tento
úmysl.

Neposledním velkým dárcem jsou

rodiče, jejichž děti naši mateřskou
školu navštěvují, kteří odsouhlasili
uvolnění části prostředků na tento
projekt ze svých fondů. Všem mno-
hokrát děkujeme.

V současné chvíli nám na úplnou
realizaci projektu schází přibližně
130 tisíc Kč z celkových asi 300 tisíc.
Věříme, že se nám podaří i tyto
peníze získat. Všem dárcům už pře-
dem děkujeme. 

Věříme, že i Vy Studánku při ně-
jaké akci, např. výtvarných dílnách,
velikonočním jarmarku apod., na-
vštívite. 

Rodiče předškolních dětí, které
ještě nějakou školku nenavštěvují,
zveme na Den otevřených dveří,
který bude spojen se zápisem pro
školní rok 2011/12. Den otevře-
ných dveří se uskuteční ve čtvrtek
3. března od 15 hodin.

MAGDA VLČKOVÁ, 
ředitelka CMŠ Studánka

Snímek z webových stránek školky
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rámci řady vánoč-
ních a novoroč-

ních koncertů ve lho-
teckém kostele, i když
v tomto případu
až ke konci ledna,
zavítala do našeho
kostela mimo jiné
i vokální skupina Ma-
rika-A Cappella Sin-
gers (MACS). Sbor
se snaží tvorbu mis-
trů české a světové
klasiky prezentovat
tak, aby klasická
vokální díla před-
vedl posluchačům
co nejpřitažlivěji.

Skupina byla založena
v lednu 2008. Čítá
přes dvacet stálých
členů – nadšených
amatérů z Vysočiny
od Telče, z Roztok
a z Prahy. Její sbor-
mistryní a uměleckou
vedoucí je operní pěv-
kyně Mária Divišová,
která se věnuje též
pedagogické činnosti,
výuce zpěvu a hla-
sovému  poradenství
v různých pěveckých
souborech. Ale největší radost má
právě z vedení tohoto svého sboru. 

M. Divišová je naprosto nepře-
hlédnutelnou osobností. Svou diri-
gentskou pozici prezentuje vždy
s úsměvem, ale u svých svěřenců
má naprostý respekt. 

V roce 2011 sbor vstoupil do čtvr-
té sezóny. Na svém kontě má za tři
roky působení již několik desítek
koncertů. Jen loni měl dvacet vy-
stoupení nejen v českých a morav-
ských chrámech, ale také čtyři kon-
certy v Itálii.

První svůj letošní koncert uspo-
řádal na Lhotce v sobotu 22. ledna
navečer, a tak jsme i my měli mož-
nost poznat Marika-A Cappella Sin-
gers v plném obsazení.

Ve zcela zaplněném kostele hned
v úvodu všechny posluchače svým
samostatným suverénním pěvec-
kým vystoupením překvapila šesti-
letá Klárka Štoková. Krásným zpě-
vem známé anglické koledy Dobrý
král Václav v českém znění chytla
všechny přítomné za srdce, a ti ji
odměnili dlouhým potleskem.

Vlastní program byl rozdělen na
několik tematických částí. Z počátku
sólisté a sbor přednesli klasické
skladby známých autorů Francka,
Mozarta, Webbera a dalších. Sou-
částí programu byla i pozoruhodná
interpretace písně Ave Maria méně
známých skladatelů na tři různé ná-
pěvy. Jako jeden z autorů této sklad-
by se představila i samotná sbormis-
tryně Mária Divišová, která ji složila
na vlastní slovenský text. Její drama-
tický soprán dodal přednesu písně
v chrámovém prostoru to správně
tajemné duchovno.

Ve druhé části programu zazněla
tvorba moderní, různých kulturních
etnik a z filmů, zpívaná anglicky na
známé i méně známé melodie. V zá-
věru v podání celého sboru zazněla
latinská Missa Brevis od Alexandra
Breziny. 

V pauze před nástupem celého
sboru na slavnostní Gloria nastala
kuriózní situace, i jinde na koncer-
tech bohužel ne neobvyklá. Nepo-
zorný účastník koncertu zapomněl
vypnout mobil, a ten se ozval právě

v tomto okamžiku. Vyzvánění však
mělo poněkud neobvyklou podobu –
hlasu kohouta. A protože majitel
přístroje zvuk ignoroval, ozývalo se
kokrhání čím dál silněji, až se rozlé-
halo celým kostelem. To však ani sbor,
ani dirigentku nevyvedlo z míry.
Všichni s úsměvem počkali, až vlast-
ník svůj mobil „zkrotí“. Pak vše po-
kračovalo podle programu až do
konce v dobré pohodě.

Za velký závěrečný potlesk jsme
byli odměněni čtvrtou variantou
písně Ave Maria, tentokrát na nápěv
z konce 16. století.

Pro všechny přítomné to jistě byl
zajímavý zážitek tím, jak v programu
byla skloubena klasika s hudbou
moderní. Sólisté i sbor všem doká-
zali, že zpívat umí. Navíc sbor měl
dokonalou podporu v klávesách, cellu
a bubíncích.

A protože se účinkujícím v našem
kostele velice líbilo a koncert byl ve-
lice úspěšný, můžeme se těšit i na
další vystoupení Marika-A Cappella
Singers na Lhotce.

VLADIMÍR TUREK

Marika-A Cappella Singers se svou šestiletou sólistkou Klárkou Štokovou.
Snímek z archivu MACS

KONCERT SKUPINY MACSV
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Letos 15. března se dožije osm-
desáti let náš dřívější sbormistr
Jiří Mindl, předchůdce Ladislava
Pospíšila na lhoteckém kůru.
Sbor k jeho narozeninám připra-
vuje opětovné uvedení České mše
pro soprán, tenor, smíšený sbor,
orchestr a varhany, kterou Mindl
svého času složil pro kostel Pan-
ny Marie Královny míru. Uvedení
tohoto díla se předpokládá v lis-
topadu o posvícení.  

Táborský rodák J. Mindl hudbu stu-
doval nejprve na Městském hudeb-
ním ústavu O. Nedbala v Táboře
a pak, proti vůli svého přísného otce
a tři roky tudíž bez jakékoliv finanční
podpory z domova, na konzervatoři
v Praze. Jako skladatel je žákem
Emila Hlobila a Karla Risingera. Na
vojně měl štěstí; dostal se k tábor-
ské vojenské hudbě. Postupně byl
členem orchestru divadla v Karlíně,
symfonického orchestru v egypt-
ské Káhiře a profesorem houslí na
tamní konzervatoři, koncertním mis-
trem symfonického orchestru Čes-
koslovenského státního souboru písní
a tanců, členem Filharmonie v nor-
ském Oslo, Filmového symfonického
orchestru, Státní opery v Praze a Hu-
debního divadla v Karlíně.

Jeho skladby se hrály na kon-
certních pódiích domácích i zahra-
ničních. Soupis jeho děl čítá asi
sedm desítek opusů, z toho několik
mší a řadu dalších skladeb duchov-
ního zaměření. Mimo jiné složil též
oratorium Svatá Anežka na text
Zuzany Novákové, dcery Václava
Renče, autora Pražské legendy
inspirované svržením Mariánského

sloupu na Staroměstském náměstí,
jehož replika zdobí lhotecký kostel.

Do práce chrámového sboru u Pan-
ny Marie Královny míru, který vedl
devatenáct let, Jiří Mindl vnesl řád
a zavedl pravidelné každotýdenní
zkoušky. „To bylo také pěkné období.
Já měl samá pěkná období, já si na
život nestěžuji,“ řekl Jiří Mindl už
v Malenicích nad Volyňkou na po-
mezí Strakonicka a Prachaticka, kde
žije po odchodu na odpočinek. O od-
počinku se však v jeho případě moc
mluvit nedá. Pro volyňský chrámový
sbor, který vede, upravil mnoho koled
i jiných skladeb. Na text členky sboru
sopranistky V. Veselé složil tři sklad-
by pro soprán a sbor – Moudrost,
Velikonoční radost a Modlitba. 

Malenický zpravodaj, časopis
obce, kde se narodil režisér Zdeněk
Podskalský a kam dodnes jezdí
jeho dlouholetá partnerka herečka
Jiřina Jirásková, uzavřel článek
o někdejším lhoteckém sbormistrovi
slovy: „…až se potkáte s Jiřím
Mindlem třeba na poště nebo v ob-
chodě, pozdravíte se nejen s velice
příjemným a galantním pánem,
ale taky s vynikajícím muzikantem
a člověkem.“

(jis)
Snímek z archívu Jiřího Mindla

Jiří Mindl, který téměř dvě desetiletí řídil
lhotecký chrámový sbor.

JUBILEUM DLOUHOLETÉHO SBORMISTRA

Na neděli 9. ledna odpoledne sez-
val otec Bedřich Vymětalík k Pan-
ně Marii Královně míru dobrovol-
níky ze lhotecké farnosti a jejich
životní partnery, aby jim koncer-
tem vokálního dua Two Voices
(Dva hlasy) poděkoval za jejich
práci pro kostel a jejich partne-
rům za to, že jim to trpí.

Duo tvoří Jana Richterová a Edita
Adlerová, mimochodem svého času
nejmladší Carmen v historii české
opery. Výběrem programu zpěvačky,
jež mají mnohem širší – i dost roz-
verný – repertoár, ctily chrámový
prostor, a tak z něj předvedly jenom
vážnější část. Two Voices zpívají
spirituály, sefardské písně (ty jsme
na Lhotce neslyšeli), klasiku včetně
skladeb známých skladeb duchov-
ních i písničky lidové.

I když společně poprvé před dvě-
ma lety vystoupily v pražském Di-
vadle Semafor, a dodnes se tam čas

od času vracejí, často zpívají i v kos-
telích. Loni v prosinci např. v hronov-
ském kostele Všech svatých a u Nej-
světější Trojice v Novém Městě nad
Metují. V lednu svým vystoupením

potěšily též seniory v Řepích v Do-
mově sv. Karla Boromejského, na
který mimochodem odkazují i na
svých internetových stránkách. A krát-
ce po svém lhoteckém vystoupení
zpívaly v Divadle U Hasičů v přímém
přenosu populárního pořadu Českého
rozhlasu 2 Tobogan. 

A protože jsme na Lhotce jejich
koncert sledovali v kostele, a to do-
konce v chrámu zasvěceném Matce
Boží, nemohla při něm ani nezaznít
alespoň jedna ze známých variant
písně Ave Maria. 

Pří koncertu pro lhotecké dobro-
volníky obě dámy prokázaly, že jim
religiózní problematika není cizí. Vě-
děly, že ten den končí vánoční litur-
gické období, a tak na závěr jejich
vystoupení zaznělo ještě i několik
koled. A při písni Půjdem spolu do
Betléma rozezpívaly celý kostel.

(jis)
Snímek E. K.

Pěvecké duo Two Voices na začátku
lednového koncertu pro lhotecké dobro-
volníky.

DVA HLASY PRO DOBROVOLNÍKY
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Z REDAKČNÍ POŠTY

OPROTI LOŇSKÉMU ROKU jsem
letos prožila krásný začátek nového
roku. Vydala jsem se do Vladislav-
ského sálu Pražského hradu prohléd-
nout si relikviář sv. Maura, jedinečnou
zlatnickou památku, zhotovenou ve
13. století pro benediktinské opat-
ství ve Florennes.

Relikviář obsahuje ostatky sv.
Maura, sv. Timoteje, sv. Jana Křtitele
a sv. Apolináře. Svou historickou
hodnotou je odborníky srovnáván
s korunovačními klenoty českých
králů. Historie relikviáře je doslova
detektivní. Tato památka středově-
kého zlatnického umění zároveň
ukazuje velký projev křesŅanské víry
našich předků a jejich úctu ke sva-
tým ostatkům. 

Při vstupu do Vladislavského sálu
jsem si zavzpomínala, jak jsem
měla předloni vzácnou příležitost
účastnit se tam setkání Svatého
otce Benedikta XVI. s akademic-
kou obcí při jeho pastorační ná-
vštěvě naší vlasti. 

Nyní jsem mohla také nahlédnout
do kostela Všech svatých, kde roku
1339 Karel IV. založil kolegiátní kapi-
tulu. Kostel je centrem úcty ke sv.
Prokopovi, jehož ostatky sem byly
převezeny roku 1588 ze Sázavy. Po
dlouhé době jsem si také prohlédla
prostory Zemských desek a oživila si
tak historii našeho národa.

POTÉ JSEM SE JEŠTĚ VYDALA
na výstavu obrazů barokního veli-
kána Karla Škréty (1610–1674). Zce-
la jsem se ponořila do úchvatných
oltářních obrazů svatých, Madony,
Ježíše a dalších portrétů. Obrazy
mne hluboce oslovovaly svou du-
chovní a uměleckou hloubkou a tech-
nikou šerosvitu. Duši uchvacující je
cyklus pašijových obrazů a svatovác-
lavský cyklus malovaný pro zderaz-
ský klášter. Člověk stojí v úžasu nad
tím, kolik nádherných obrazů dokázal
tento umělec namalovat a jak je to
nepřekonatelné dílo barokního umě-
ní. Náměty jeho obrazů jsou také dů-
kazem, jak hluboké jsou křesŅanské
kořeny naší vlasti. Neměli bychom na
to zapomínat. 

Zajímavé jsou i Škrétovy kresby. 
Výstavu doplňují rovněž obrazy

a sochy dalších barokních umělců. 
Je tam také torzo hlavy Panny

Marie ze zničeného Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí.
To mi opět připomnělo „mou“ Lhotku.
Socha je od Jana Jiřího Bendla.
K vidění tam jsou také jeho sochy
různých apoštolů.

Zaujal mě rovněž Škrétův obraz
sv. Martina, jak se dělí o svůj plášŅ
se žebrákem. V dětství jsem jezdí-
vala k babičce na Plzeňsko a tam
jsem chodila do kostela sv. Martina,

stavby barokního mistra K. I. Dien-
tzenhofera. Martinův dobrý skutek
mě tak provázel od dětství.

CESTOU Z PRÁCE mě po Novém
roce zcela náhodou vedly kroky ko-
lem jednoho antikvariátu. A tak jsem
neodolala, abych tam nenahlédla.
A hle, objevila jsem tam sedmdesát
let starý obrázek – vánoční přání
z našeho lhoteckého kostela. Velice
mě to potěšilo, protože jsem nevě-
děla, že něco takového existuje. 

EVA KOCMANOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ NA ROK 1940

LHOTECKÉ PODĚKOVÁNÍ s vánočním a novoročním blahopřáním z roku 1939.
Na opačné straně je kresba navrhované přístavby a tento text: „Rok 1939
jest mezníkem v dějinách kostela P. Marie Královny míru v Praze-Lhotce.
Duchovní správu kostela přejímá Společnost božského Spasitele, salvato-
riáni. Pro ně buduje kostelní spolek řádovou budovu přístavbou ke kostelu.
Staví na dluh a věří, že ctitelé Matičky Boží Královny míru ani tentokráte jej
neopustí. Vděčné modlitby otců salvatoriánů a členů spolku za všechny
příznivce a za pokoj a mír naší vlasti budou jim odměnou.“
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Už několik let se stává tradicí, že
poslední poutní zájezd roku se
koná do zahraničí. Prvním byla
návštěva Pasova, pak následo-
valy Řezno, Vídeň a v prosinci
2010 jsme se vypravili do Dráž-
ïan. Chtěli jsme poznat zdejší
vánoční atmosféru, trhy a samo-
zřejmě i památky.

Již nástup do autobusu před naším
kostelem dával tušit, že to bude zá-
jezd docela dobrodružný. Už brzy rá-
no hustě sněžilo a foukal vítr. Cestou
k cíli se vždycky někde zastavíme.
Tentokrát však zvolené místo – po-
slední parkoviště na dálnici před hra-
nicemi v Petrovicích – bylo zaplněné
mnoha desítkami zájezdových auto-
busů s cestovateli mířícími také do
Německa. Nezbylo než se v prodejně
benzínky prodírat davy lidí a s ne-
dostatkem času se nějak vyrovnat. 

Jaká by to však byla pouŅ, kdy-
bychom zůstali beze mše svaté. Ta
samozřejmě byla zajištěná, a to do-
konce přímo v Drážïanech, v kos-
tele Herz-Jesu-Kirche (Srdce Páně).
Tuto možnost vykorespondoval jáhen
Radim Cigánek. 

Tento kostel se nachází nedaleko
centra ve čtvrti Johannstadt. Ale ces-
ta k němu byla plna dalších překva-
pení. Řidič si nastavil ve  vyhledávači
ulici, kde se chrám nachází. Jenže po
projetí ulice, kde se ke kostelu mělo
odbočit, vyhledávač zaregistroval
další takovou ulici, ale až v okrajové
čtvrti Schönfeld, vzdálené 20 km. 

Tam byl také kostel, u něho krásně
opravený renesanční zámek s vodní

hladinou v předzámčí a kolem stán-
ky, připravující se na otevření vá-
nočního trhu. Pana řidiče nenapa-
dlo, že v Drážïanech jsou dvě ulice
stejného jména, vzdálené desítky ki-
lometrů od sebe. Nu a vyhledávač,
když jsme nereagovali na jeho vý-
zvu k odbočení k té první stejno-
jmenné ulici v centru, nás dovedl
k té druhé – na samém okraji sas-
kého hlavního města. Na druhý po-
kus jsme však „svůj“ kostel už našli
bez problémů.

Byla to sice neplánovaná zajížïka,
ale kdo z nás by se jinak do těch-
to míst dostal? O zámku Schloss
Schönfeld se mi podařilo zjistit, že
byl jako vodní zámek postaven v roce
1543 a v 18. století upraven pro hra-
běnku Augustinu Konstancii Cose-
lovou. Po roce 2005 byl zámek gene-
rálně opraven. Nyní je tam Muzeum
magických věd a zámku se říká Zau-
berschloss.

Díky neplánované zajížïce jsme
se projeli i po památkově chráněném
ocelovém mostě přes Labe zvaném
Modrý zázrak, postaveném v letech
1891–93. Za velkého náletu v roce
1945 jako jediný drážïanský most
přes Labe zůstal bez úhony. Před
osmi lety byl podroben generální
opravě a ocelová konstrukce opět
natřena na modro. Do roku 1986 po
mostě jezdila tramvaj, dnes už jen
automobily, ale prý 35 000 denně. 

I když jsme ke kostelu Srdce Páně
přijeli s hodinovým zpožděním, kos-
telník na nás čekal a naše poutní mše
mohla začít. Dokonce jsme k dopro-

vodu našeho zpěvu mohli použít
zdejší třímanuálové varhany z roku
1909, které byly před čtyřmi lety
restaurovány. Svým mohutným zpě-
vem jedné z českých adventních pís-
ní jsme naši farnost – a nejen ji, ale
i naši vlast – důstojně  v Drážïanech
reprezentovali. Při našich poutních
zájezdech organizovaných H. Stehlí-
kovou to byla asi vůbec první mše
svatá sloužená v zahraničí.

Po mši nám zbylo ještě trochu ča-
su na prohlídku kostela postaveného
v letech 1903–1905 v neogotickém
slohu. Chrám je dlouhý 42 metrů,
široký 26 m, budovaný jako trojlodí
s otevřenými gotickými sloupy a ob-
louky. Chrámová loï je vysoká 27 m
a kostel má šedesátidevítimetrovou
věž. Ve věži je pět zvonů. Dva jsou
původní, tři byli požehnány v roce
1990. Bombardování Drážïan 13.
února 1945 kostel ustál. Zničena byla
jen okna. Ta byla v letech 1950–55
nahrazena novými vitrážemi s  biblic-
kými výjevy. Barevná okna sice ztem-
ňují interiér, avšak barevné denní
světlo vstupující do chrámu skrze ně
zvětšuje pocit posvátnosti tohoto
prostoru. Z vnitřního vybavení za-
slouží pozornost ještě oltář Nej-
světější svátosti, kde dva neogo-
tické retábly z roku 1916, umístěné
po stranách svatostánku, jsou na
první pohled k nerozeznání od dře-
vořezeb pozdně gotických.

Pak už jsme jeli do města. Auto-
bus nás vysadil u Semperovy opery,
postavené r. 1841 arch. Gottfrie-
dem Semperem a po požáru r. 1869

Adventní trh v Drážïanech-Novém Městě.

ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍCH DRÁŽĎAN

Johannstadtský kostel Srdce Páně.
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obnovené jeho synem Manfredem.
Odtud to „do města“ bylo už jen pár
desítek kroků. 

Protože z ranního sněžení se zde
stal déšŅ a foukal vítr, každý se sna-
žil někam schovat. První, co většinu
z nás napadlo, bylo navštívit blízkou
katolickou katedrálu Nejsvětější
Trojice, tzv. Hoffkirche o elipsovitém
půdorysu, největší katolický kostel
v Sasku, na obvodové balustrádě
ozdobený 78 sochami světců v nad-
životní velikosti. A pak podle zájmu
vyrazit na další prohlídku města či
mezi stánky s různým zbožím, sva-
řeným vínem nalévaným do speciál-
ních hrnečků, anebo ochutnat jiné
vánoční speciality.

Za prohlídku stál i evangelický
mariánský kostel Frauenkirche, pů-
vodně dokončený roku 1744, po
bombardování v únoru 1945 zcela
zničený, znovu obnovený na počátku
21. století a slavnostně otevřený
r. 2005. Kdo tam stačil zajít před po-
lednem, mohl se zúčastnit krásného
varhanního koncertu a ocenit aku-
stiku tohoto chrámu. 

Z dalších zajímavostí stál za pro-
hlídku Rezidenční zámek s poklad-
nící Grüne Gewelbe, s obnovenou
a nově instalovanou expozicí z roku
2009. Na zdejší zlaté a stříbrné po-

klady bylo opravdu radost se dívat
a obdivovat práce kovotepců, řezbářů
a zlatníků. 

Z venkovních zajímavostí stál
aspoň za letmé zhlédnutí Knížecí
průvod na uliční fasádě Zámku.
Jedná se o obrovskou fresku vy-
tvořenou v letech 1872–76. Je 102
m dlouhá a r. 1909 obnovená z 25
tisíc malých destiček z porcelánu
vsazených do omítky. 

Za podvečerního nasvícení zdej-
ších památek a za namrzajícího deš-
tě, ale buï spokojeni, co všechno
jsme tu stačili vidět, anebo nespo-
kojeni, kolik jsme toho ještě vidět ne-
stačili, jsme se vydali nazpět. Paní
Hana Stehlíková nás pochválila, že
jsme se nikdo neztratil, že všichni
dodrželi určené časy, a tak jistě i le-
tos se s námi coby vůdčí osobnost
poutních zájezdů opět někam do
ciziny vydá. My všichni účastníci
nejen tohoto zájezdu, ale i všech
minulých loňských jí za organizaci,
trpělivost a péči o nás poutníky dě-
kujeme. Celoroční dík patří i P. Bed-
řichu Vymětalíkovi za služby Boží,
které nám na všech cestách posky-
toval, a za vyjednání mše v Drážïa-
nech jáhnu Radimovi. 

Text a snímky
VLADIMÍR TUREK

OPRAŠUJETE UŽ BOTY NA CESTU?

Zaprvé máme krásné vzpomínky.
A jsou o to hezčí, že každý má jiné,
i když mnohé zájezdy jsme absolvovali
spolu. Každý z nás navštívená místa
vnímá podle svého, snaží se celý den
prožít podle své nálady. Pěkně dlouho
bysme si o tom mohli povídat. Věty by
třeba začínaly: „Pamatuješ tenkrát,
jak…?“ A ten druhý by řekl: „Ale to
přece nic nebylo, ale…“ A vzpomínky
by se jenom hrnuly.

Dovolím si jen tak lehce přelétět
ty společné roky na cestách a připo-
menout vám:

Pamatujete, jak nás hezky přivítali
na Svatém Lomečku?

Pamatujete se na krásný dřevěný
strop na zámku Orlík?

Pamatujete se na úžasnou zahradu
pana Hrušky?

Pamatujete se na veselého a opti-
mistického opata z Oseka?

Pamatujete se na průvod krojova-
ných sošek v Žarošicích?

Pamatujete se na pátera Martina
na Dobrši, na jeho veselou povahu?

Pamatujete se na návštěvu boz-
kovských jeskyní, jak se tam krásně
rozsvítilo skalní jezero?         

Pamatujete se na nádhernou atmo-
sféru na faře u otce Kamila?

A takhle bych mohla pokračovat
celý den, večer a zase celý den. Pře-
mýšlím, čím to je, vždyŅ naše zájezdy
jsou z pohledu zvenčí úplně obyčejné,
někdy navštěvujeme téměř zapo-
menutá místa. Tuším, že se vzájemně
dotýkáme tajemství. Tajemství přátel-
ství, tajemství společné cesty, vzájem-
ného sdílení všeho krásného, co nás
na cestě potká.

Říkala jsem si, že nyní, ještě v zim-
ním období, kdy píši tyto řádky, se snad
o zájezdech nedá nic napsat a přitom
vzpomínky mě přesvědčily, že už ne-
jsme jen tak nahodilá skupinka, ale pro-
měnili jsme se v opravdový putovní lid.

Nezbývá mi, než vám popřát hezké
předjaří. A nezapomeňte: už brzy bu-
deme zase potřebovat boty na cestu.

HANA STEHLÍKOVÁ

Každý spolek, každá organizovaná lidská činnost má dobu přípravy,
potom se očekávaná akce uskuteční a nastává hodnocení. Takoví za-
hrádkáři, ti to mají celkem jednoduché. Plánují, co kam zasadí, přesně
vidí záhony petrželky nebo tulipánů. Ale co my, národ poutníků a ces-
tovatelů. Už určitě tušíte, že ani my nepřijdeme s prázdnou.

PRO 8 Z 10 ČECHŮ je rodina osou života:
budoucnost si představují tak, že chtějí man-
želství a šŅastnou rodinu…

Když už vysokoškolačky mají děti, pak
v manželství (u nich mimomanželské porody
tvoří jen asi 15 %). Strategie dělnické třídy je
odlišná. Tyhle holky… chtějí mít děti. A jdou
do toho, i když kvalitního chlapa nemají, tak-
že u nejméně vzdělaných je podíl nemanžel-
ských dětí až 75 %…

Není pravda, že před smrtí jsme si všich-
ni rovni: U dělnické třídy končí aktivní stáří
podstatně dřív. Opakované studie prokázaly,
že čím jsou lidé vzdělanější, tím jsou i déle
zdraví.

Sociolog IVO MOŽNÝ,
LIDOVÉ NOVINY 14. srpna 2010  

MYSLÍTE SI, že vás Rusko v něčem změ-
nilo?

…Asi nejvíc v postoji k církvi a víře.
Vždycky jsem byl silně věřící, ale u nás
v Česku, když to přiznáte, tak si druzí málem
klepou na čelo… V Rusku si spíš lidé Ņukají
na čelo, když někdo nevěří.

Tenhle rozdíl se dá ilustrovat třeba
i na tom, že kabinu přišel před sezónou
vysvětit patriarcha, že? V Česku by se
tomu možná někteří hráči smáli.

A tady si to vyžádali. Je to součást hokeje.
Pokora k něčemu většímu. Respekt. Úcta…

Jste vy šŅastný člověk?
Nikdo není stoprocentně šŅastný. Ale když

závidíte, škodíte sami sobě. Ne tomu dru-
hému. Když závidíte, nepomůžete si. Na-
opak sami sebe brzdíte.

Hokejista JAROMÍR JÁGR,
MF DNES 13. září 2010

V čem se s Klausem neshodnete?… O co
jde? Třeba o potraty?

Třeba, v tom jsem asi přísnější. Pro mě je
potrat naprosto nepřípustný, je to zabití dítěte.

Rocker LADISLAV JAKL,
tajemník prezidenta Václava Klause,
MAGAZÍN MF DNES 14. října 2010

Vyznáváte křesŅanské hodnoty, jste věřící
lidé. Má tento fakt vliv na interpretaci
duchovní hudby?

Václav: Myslím že ano. Pokud je člověk
věřící, pak mají pro něj duchovní texty zcela
jiný rozměr.

Jana: Je úžasné, že prostřednictvím krás-
né hudby a vlastního hlasu můžu vyjádřit svůj
vztah k Bohu.

Manželé VÁCLAV a JANA SIBEROVI,
sólisté Státní opery,

Týdeník ROZHLAS 44/2010

KDYŽ ZMIŇUJETE KŘESŤANSTVÍ, vyba-
vuji si vaše slova Teï se učím pracovat
se svou vírou. Jak jste to myslel?…

Snažím se nebát si přiznat, že některé
věci jsou mimo moje chápání. A že existuje
něco, v co věřím a s čím se dá pracovat.
…vůči některým věcem mi víra pomáhá
v určitých životních situacích. Víte, dřív pro
mě byla bodem, o který se opřete. Teï se
pro mne stává lanem, kterého se přidržuji.

JARO SLÁVIK, jeden z porotců televizní
soutěže Česko Slovensko má talent,

MAGAZÍN PRÁVO, 20. listopadu 2010

PŘEČETLI
JSME ZA VÁS
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO
PŘEHLED ZMĚN OD NOVÉHO ROKU 2011
DÁVKY STÁTNÍ
SOCIÁLNÍ PODPORY
Porodné
Ještě v roce 2010 měla každá matka,
která porodila dítě, případně otec, po-
kud matka zemřela, nárok na dávku
porodného ve výši 13 000 Kč za kaž-
dé narozené dítě (i mrtvě narozené).
Nyní je trend zcela opačný a většina
rodin o tuto dávku zcela přijde. 

Od počátku letošního roku 2011 se
nárok na porodné vztahuje pouze
na první živě narozené dítě nebo na
první dítě převzaté do trvalé péče
nahrazující péči rodičů do jednoho
roku jeho života. Výše porodného
činní 13 000 Kč. Při porodu dvojčat
vzniká nárok na porodné ve výši
19 500 Kč (13 000 Kč + 6500 Kč)
opět pouze na živě narozené děti. 

Nově se porodné stává dávkou
poskytovanou v závislosti na výši pří-
jmu. Při posuzování nároku na po-
rodné se zkoumá i příjem rodiny.
Pro jeho čerpání nesmí rozhodný pří-
jem rodiny přesáhnout 2,4násobek
životního minima za kalendářní
čtvrtletí předcházejícímu kalendář-
nímu čtvrtletí, ve kterém se dítě na-
rodilo. (Pro stanovení životního mi-
nima se přitom započítává i nově
narozené dítě/děti. Např. mladý pár
s právě narozeným prvním dítětem
bude mít nárok na porodné, pokud
jejich příjem je nižší než 16 992 Kč
měsíčně. U matky samoživitelky činí
hranice příjmu pro nárok na porodné
10 752 Kč měsíčně.) Do limitu čistých
příjmů se však nepočítají jen výdělky
ze zaměstnání nebo podnikání, ale
také podpora v nezaměstnanosti či
výživné. Do rozhodného příjmu se
nezapočítává rodičovský příspěvek
a přídavek na dítě.

Sociální příplatek
Sociální příplatek byla sociální dávka
určená pro rodiny s dětmi, které měly
příjmy pod dvounásobek životního
minima, aby pokryly potřeby nezao-
patřených dětí. 

Nově není tato dávka přístupná
rodinám s nezaopatřenými dětmi,
ale pouze rodičům, kteří pečují
o dlouhodobě nemocné či zdravotně
postižené dítě. Původně měl být so-
ciální příplatek úplně zrušen, nakonec
bude platit v nové podobě do konce
roku 2012. Nárok na tuto dávku bu-
dou mít rodiče tehdy, pokud sou-
hrnný příjem všech členů domácnosti

nepřekročí dvojnásobek životního
minima rodiny. 

Rodičovský příspěvek
Výše příspěvku i volba délky rodičov-
ské dovolené je zachována, ale oproti
roku 2010 došlo ke zkrácení doby, kdy
se může rodič dítěte rozhodnout, jakou
variantu pobírání rodičovského pří-
spěvku si zvolí. V roce 2010 se mohl
rodič rozhodnout pro tříletou variantu
do 21. měsíce věku dítěte, nyní je to
pouze do konce 9. měsíce. Promeš-
kat lhůtu se přitom rozhodně nevyplatí. 

Kdo si včas nezažádá, ten bude ze
zákona pobírat rodičovský příspě-
vek čtyři roky, což je jednoznačně
nejméně výhodná varianta, kterou by
měly čerpat pouze rodiče, kteří nemají
ze zákona jinou možnost. Čtyřletá va-
rianta je povinná např. pro nezaměst-
nané studentky, nezaměstnané ma-
minky nebo maminky podnikatelky,
které si neplatily nemocenské po-
jištění. V těchto případech budou
maminky čerpat rodičovský příspěvek
ihned po narození miminka. 

V případě, že by byla mateřská
nižší, tak je vyplácen ihned rodičov-
ský příspěvek po narození dítěte. 

Jestliže je vaše dítě k 1. lednu
letošního roku starší 10 měsíců
a mladší 21 měsíců, tak si musíte
zažádat o tříletou variantu do konce
února! 

U dvouleté varianty ke změně nedo-
šlo. I v letošním roce je zapotřebí zažá-
dat do konce měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém dítě mělo 22 týdnů.
(Činí jeho měsíční výše nadále 11 400 Kč.
Pro možnost čerpání dvouleté varianty
je zapotřebí mít odpovídající příjem,
nárok na mateřskou musí dosahovat
380 Kč denně, což odpovídá měsíč-
nímu příjmu nad 16 500 Kč.)

Délka pobírání rodičovského pří-
spěvku a doba čerpání rodičovské
dovolené se nemusí shodovat. Lze
tedy pobírat například rodičovský pří-
spěvek dva roky a čerpat rodičovskou
dovolenou tři roky. Podle zákoníku
práce je zaměstnavatel povinen po-

skytnout rodičovskou dovolenou
v rozsahu, v jakém si matka nebo
otec požádá. Nejdéle však do doby
tří let věku dítěte. Zaměstnavatel
však může poskytnout neplacené
volno i pro čtvrtý rok, ale v tomto pří-
padě záleží pouze na jeho vůli. 

Zůstat doma s dítětem třetí rok je
možné, ale rodič již nebude samo-
zřejmě dostávat žádný rodičovský pří-
spěvek, byl totiž vyčerpán během zvý-
hodněných dvou let. Jestliže však
rodič zůstane doma, tak nemusí pla-
tit zdravotní ani sociální pojištění
a zaměstnavatel mu musí nadále
držet místo. Zaměstnavatele stačí
pouze požádat o tříletou rodičov-
skou dovolenou.

Pro účely sociálního pojištění bude
rodič i po dobu třetího roku považován
za zaměstnance a tato doba mu bude
zhodnocována pro důchodové účely.
U zdravotního pojištění je potřeba pouze
zdravotní pojišŅovně oznámit, že bu-
dete celodenně osobně a řádně pe-
čovat alespoň o jedno dítě do sedmi
let věku a zdravotní pojištění bude
za vás platit stát.

Příspěvek na péči
Pro občany, kteří jsou z důvodu nepří-
znivého zdravotního stavu závislí na po-
moci jiné osoby v oblasti péče o vlast-
ní osobu a při soběstačnosti, je určen
příspěvek na péči. Výše příspěvku se
určuje podle míry závislosti, která je
rozdělena do čtyř stupňů. 

V souvislosti s přijetím vládních
úsporných opatření se snižuje výše
příspěvku na péči v prvním stupni
(lehká závislost) u osob starších
18 let, a to z 2000 Kč na 800 Kč.

Příspěvek na bydlení
U příspěvku na bydlení vláda ve svém
nařízení aktualizovala výši nákladů na
bydlení rozhodnou pro stanovení pří-
spěvku. Viz http://portal.mpsv.cz/soc/
ssp/obcane/prisp_na_bydleni.

(Dokončení příště)
Zpracovala PETRA KORNIENKOVÁ,

petra.kornienková@seznam.cz

LÁSKA NENÍ POKLAD, který by se dal ukořistit, nýbrž závazek jedné a dru-
hé strany. Plod přijatého obřadu. Tvář cest, po kterých probíhá směna. V její
mravnosti je skryta horoucnost, zdrženlivost, úcta k sobě samému i k druhým.
A odvaha, ochrana hotového medu ve jménu lásky. Nemůžeš si ji přivlastnit,
nejsi truhlice, jsi uzel vlastní rozličnosti. Žádám si lásku, ne kvůli sobě, ale
abych ji předával životu, aŅ jsem semeno, které pracuje, aby z hlíny země
vydobylo kořeny, kmen, větve – a nabídlo je slunci.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
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Tak si představte, že se Kristián rozhodl naučit se se svými
kamarády hrát na hudební nástroj. Nejdříve se ozývalo
z kostelíčka velikánské hučení, skřípání a všelijaké podivné
zvuky, jenom písnička to nebyla ani za nic. Sluníčko už z toho
bylo celé vykulené a nemohlo takovou písničku z kostelíčka
vůbec poslouchat. 

Andělíček Vločka se rozhodl Kristiánovi trochu pomoci
a přinesl noty, podle kterých hrají písničky jenom v nebi.
Nejdříve spolu poskakovali, potom hledali správné tóny a po-
tom už to šlo jako po másle. Písnička se jim povedla jedna
radost. A chcete, děti, vidět, na jaké hudební nástroje se to
Kristián učil hrát? Tak se pěkně dívejte na obrázky, a jestli-
pak uhádnete, jak se všechny ty hudební nástroje jmenují?

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

Kristián se začíná učit hrát.

Každý človíček, zvířátko i ta nebeská bytost
má nějaké trápení. Někomu nechutná mrkvič-
ka na svačinku, jiný by si zrovna rád schrup-
nul, ale musí se učit písmenka. To všechno
jsou taková celkem obyčejná lidská trápení,
ale teï si zkuste představit svatého Petra,
který pořád někde zapomíná nebeské klíče.
Že to nic není? No jak se to vezme. Když je
zrovna u nebeské brány klid a obláčky si jen
tak hrají na schovávanou, nic se opravdu ne-
děje. Ale pozor, něco úplně jiného nastane,
když na nebeskou bránu někdo zaŅuká. Může
to být návštěva, může to být samotný Pán
Bůh, který přišel svatého Petra zkontrolovat,
a také to může být pošŅák, který nese důle-
žité nebeské psaní.

Tak to si takhle jednou zase svatý Petr
přišíval na kabátku knoflík, když se ozvalo
trojí zaŅukání na nebeská vrátka. „Á, někdo se

POHÁDKA O ZTRACENÝCH
NEBESKÝCH KLÍČÍCH

Kristián zkouší další hudební nástroj. Andělíček Vločka pomohl Kristiánovi. 

Jak si spolu Kristián s andělíčkem Vločkou zahráli. (Dokončení na straně 20)



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 příjemce – vlastník účtu: Římskokatolická farnost u kostela
Panny Marie Královny míru; číslo účtu 74 326 329, kód banky 0800 (Česká
spořitelna); ve zprávě pro příjemce prosíme vždy uvádět účel daru, např. potřeby
farnosti nebo fond investic – Kominice.

DUCHOVNÍ
Farář P. Bedřich Vymětalík.
Jáhnové František Martinek a Radim Cigánek.

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.
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.
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 ve středu v 18.45 hod. (mladší) a v pátek 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.
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 – dubnového – čísla bude v neděli 27. března 2011. 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).

na nás jde kouknout,“ pomyslel si
radostně svatý Petr. On má ná-
vštěvy moc rád. Štrachal rychle
po kapsách, hledal pod židličkou,
natřepal všechny nebeské obláčky,
které zrovna letěly okolo, ale po-
važte, nebeské klíče byly úplně
ztracené. A teï začala mela. Sva-
tý Petr běžel do nebeské pekárny,
kde andělíčkové chystali čokolá-
dový dort, ale klíče tam nebyly.
Potom utíkal do nebeské garáže,
kde zase jiní andělíčkové opravo-
vali nebeského tryskáče, ale ani
tam klíče nebyly. „Jejda, jejda,“ lekl
se svatý Petr. Tak to je opravdu
nadělení. Kdopak mu pomůže?

V nebi jde všechno vážným po-
malým krokem, ale zato tam všichni
hned vědí, jakmile se někdo trápí.
Okolo svatého Petra začala pořádná
strkanice. Celý nešŅastný a smutný
všem povídal, jak někdo třikrát za-
Ņukal na nebeskou bránu, klíče že
jsou někde ztracené, a jak on teï tu
bránu otevře?

Ozývaly se všelijaké nápady.
Třeba že by snad šlo nebeskou
bránu nadzvednout. Nebo zase
někdo jiný vymyslel, co kdyby se
vyřízla do brány malá dvířka. 

Svatý Petr byl už z toho celý
pryč. Pomalu se došoural k nebe-
ské bráně, kouká, kouká, očím ne-
věří. Klíče leží vedle stolečku, kde
si před tím přišíval knoflík. Asi mu
vypadly, jak chtěl rychle bránu ote-
vřít. Honem je popadl a hurá k brá-
ně. Otočil klíčem, brána zaskřípala
a tam dole u prahu už dávno spal
nebeský kocourek Macínek, který
se vracel z toulačky, když se mu
po svatém Petrovi a andělíčcích
začalo stýskat.

Tentokrát to dopadlo dobře.
Všichni si pěkně zhluboka odde-
chli a svatý Petr? Ten si oddechl
ze všech nejvíc a na klíče si při-
dělal barevný provázek, aby je už
vždycky uviděl, když mu někde
vypadnou. VždyŅ to víte, že to ne-
ní jen tak.

Rubriku pro děti připravila
HANA STEHLÍKOVÁ

Pohádka o klíčích
(Dokončení ze strany 19)


