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VESTNIK 1/95 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Na cestu 
Mé studentské mládí provázel farní 

Věstník. 

Věstník vydával P. Jaroslav Aub
recht pro hořovický vikariát. V mé do
movské farnosti - Praskolesích, jsem 
doručoval Věstník do každé chalupy. 
Nikde a nikdy jsem nebyl odmítnut. 
Věstník přijímali všichni a se zájmem 

Rozhlasový přenos 11.6.1995 
Bratři, sestry, přátelé blízcí i vzdá

lení. 
Po dlouhé době vás mohu opět poz

dravit ze Lhotky. Činím to rád, zvláště 
na vás přátelé, kteří jste nemocní, v té
to hodině myslím. Prožíváme dnes 
slavnost Nejsvětější Trojice, den, kte
rý má zvláštní vůni víry našich otců a 

Pouť na Královec 
Kromě autobusu našich farníků =e 

Lhotky se v sobotu 27. května zúčast
nili poutní slavnosti v kostele sv. Jana 
Nepomuckého v Královci mistní obča
né se svým starostou Františkem Hát
lem a hosté: nedaleké polské Lubavky 
s burmistrem Jerzym Kormanem. Pá
ter V1adimír Rudolfvzpomem1l čerstvé 
historie kostelíka, ktrerý za značné fi
nanční a fyzické pomoci povstal i ruin 

matek, základní pravdu naší víry . 
Když děláme kříž, říkáme: Ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého. Co má 
kříž společného s božskými osobami? 
Je to znamení Syna, lidského Syna, 
který za nás na kříži zemřel. 

(pokračování na str. 3) 

=božní přátelé z Polska. Vzkřísit obec 
společenství po 50 letech devastace a 
navá:at přetr=ené duchovno bude tr
vat desítky let. Starousedlíci odpočíva
jící na hřbitově dobře věděli, =e ná
vštěva kostela je posilou k snažšimu 
neseni břemena života. „Přijeli jsme 
vydat svědectví o své víře, pov=budit 
vás, " řekl dále v promluvě P. Vladimír 
Rudolf. „ Všichni denně putujeme do 
našeho nebeského domova. Musíme 
dbát, abychom tam došli šťastně ... " 

Po se zase naplno rozezněl 

a po poslední in- ------
jekci 100 000, - ko
run se zbaví pos
lední kosmetické 
vady, vlhkosti zdi
va. Rekreanti naše
ho „penzionu ",jak 
mu říkají Králo
večtí, tak mají s 
místními pěkný 

svatostánek. Teď 

jen, aby se v něm 
pravidelně konaly 
bohoslužby. Mohli 
b v tom 

ho četli. Pater Aubrecht, který loňské
ho roku zemřel, Věstník dovedl dělat. 
Bylo to několik stránek, ale velmi zají
mavých pro všechny. 

Také v současné době je důležité 
dávat do rukou členům farní obce 
Věstník nebo Zpravodaj - na j ménu 
nezáleží. Rozhodně nechceme být po
slení farnost, která se o to pokouší. 
Dlouho jsme váhali, ale první číslo je 
na světě, díky redakční radě, která se 
ustavila a která chce tuto práci konat. 

A tak vám dáváme do rukou farní 
Věstník, který se má stát mým i vaším 
pomocníkem, který vás bude informo
vat. Přinese také vždy stať o naší víře, 
zprávy co se v naší farnosti děje a ne
bo co se bude dít. Přirozeně, že bude
me čekat co nám napíšete, neboť farní 
Věstník má být časopisem nás všech a 
každému musí záležet na tom, aby spl
nil svůj úkol. 

P. Vladimír Rudolf 

kostel ::pévem na oslavu světce -
vroucně vítán budiž Jene svatý. Ten, 
jen= se ne=alekl =ádných překážek je 
tím nejlepším symbolem nad~je, že jis
kérka víry se také v Královci znovu 
rozhoří. 
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Poradenství prvního kontaktu 
O S Věrou Dvořákovou, která neumí odpočívat ... 

Už dva a půl 
roku vede v rámci 
Klubu křesťan
ských žen a dia
konie církve čs. 
husitské v Praze 4 
„Poradenství prv

ního kontaktu„ paní Věra Dvořáková. 
Mnozí farníci ji znají jako spásného 
pomocníka v krizových životních situ
acích. Těm ostatním přibližujeme 
ušlechtilou aktivitu v tomto rozhovo
ru: 

Jde v podstatě o radu lidem, kam se 
se svým problémem obrátit, jaké do
klady si obstarat, jak se zachovat v 
kritických situacích. Samozřejmě dos

nákupech, při lékařské pomoci. Máme 
docela slušnou kartotéku lékařek, 
zdravotních sester a dalších dobrých 
duší. Vedeme si také kartotéku potře
bných organizací jako je ústředí Ar
mády spásy, ubytovna pro 
bezdomovce, Bílý kruh bezpečnosti , 
informační a poradenské středisko Co
munio, ovšem i dámský klub radia F I. 

Co ještě zdravGtně pečovatelská 
služba obnáší? 

Zájem je o zdravotní službu na 
úrovni státní, o charitní ošetřovatelské 
služby v rodinách, velmi požadované 
jsou služby řádových sester. Zdárně se 
daří spolupráce s diakonií církve čs . 
husitské a českobratrské evangelické, 
stejně jako s geriatrií na poliklinice tanou vedle rady i příslušnou adresu a 

telefon. Budějovická. Zvláštní kapitolou je re-

takže i těmto postiženým jsme schop
ny dobře poradit. 

Ještě nějaké speciální služby? 
Na co si jen vzpomenete - sehnání 

podnájmu, výměnu bytů, sběr prádla, 
vybavování knihoven (k nahlédnutí je 
měsíčník „Můžeš" pro zdravotně po
stižené), pedikérky a kadeřnice do by
tu, poradna veterinářů jak pečovat o 
domácí a jiná zvířata . V září připravu
jeme přednášku jak ochraňovat jež-
ky ... 

Dlužno dodat, že paní Věra Dvořá
ková, s kontaktní adresou Ve Lhotce 
612/26, 142 00 Praha 4, tel.: 4729617 
pracovala dlouhá léta v osobním oddě
lení IKEMu - péče o pracující, v němž 
se vlastně mimoděk vybavovala zku
šenostmi pro nynější obětavou práci . 
Poradenství prvního kontaktu je tedy 
nejen odrazem ochotných srdcí, ale 
má také dobrou odbornou úroveň . 

habilitace a využití rehabilitačních 
Můžete být konkrétnější? prostředků . Musíme pochválit naši se
Na úrovni sociálně-právní poradí- stru Reginu Štefanovou, která pracuje 

me vše kolem důchodů, přechod z in- intenzivně s organizacemi vozíčkářů, 
validního do starobního, návrat z .-----------------------------Z=j~>--1 
částečně invalidního opět do pracovní
ho procesu, jak si vyřídit vdovský, si
rotčí nebo třeba odbojářský důchod. 

A•' oblasti péče o rodinu? 
To je snad ještě aktuálnější . Poradí

me například co dělat, když otec ne
platí alimenty, jak po rozvodu zařídit 
možnost styku dětí s prarodiči - to bý
vá někdy velmi bolavé místo v rodin
ných vztazích - a vůbec podáváme 
pomocnou ruku takto postiženým dě
tem. Pomůžeme vypočítat rodinám ži
votní minimum, vysvětlíme nároky na 
úlevy v režii domácnosti, slevy na te
lefon atd. 

To·uejmě ocení zvláště důchodci. 
Jistě. Staří lidé neví, jak se přihlásit 

do domova důchodců, do domu pečo
vatelské služby, stacionáře, ošetřova
telského ústavu léčebny dlouhodobě 
nemocných. Pomáháme jim v tom se 
orientovat. Užitečné jsou informace o 
klubech důchodců, možnostech rekre
ace.„ 

Každá dobrá rada je nad z/atf!. Ale 
pomáháte také fyzicky? 

Když nemohou sociální služby i
hned nastoupit, jsme tady my. Zaska
kujeme při donáškách obědů, úklidu, 
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Byli jsme na Strahově 
Ve =pravodajství televi=e NO~ 'A si

ce v sobotu 20. května s uspokojením 
prohlásili, =e se na Strahově - jak os
tatně v redakci předvídali - se.V/o jen 
pár lidí a to také dok11me111ova/i „ vě
rohodným „ =áběrem místa nikoho 
(he=pec.:nostní opatření) me=i kne5\:
tém a první řadou sedících. My. kteří 
jsme tam hy/i, víme Sl'é. Jen tě=ko jsme 
hledali skulinku s výhledem na purpu
rové křeslo se Svatým Otcem. ,\f JiS; 
jsme ohjevova/i =námť tváře na~eho 
kostelíka, stejně =áříd a usehrané. 
Pravda, bylo nás méně ne= před peti 
lety na Letné. Zato rodina věrných, 
politickými a jinými Ířenicemi newra
vených. s vírou v lepší budoucnost. 
kterou Jan Pavel ff překlenul a:: do 
třetího tisíciletí. V hohoslu::bě slova 
jsme slyšeli pov=b1cující 14ištění, =e 
nástupce apoštola Petra na nás myslí 
v modlitbách. Také my jsme Svatému 
otci vyprošovali =draví, abychom se s 
ním mohli opět setkat u příle=itosti mi
lénia svatého Vojtěcha v roce 199-. 
Společné Aleluja, vypovídající o 
upřímnosti našich myšlenek a odhad-

lání =lep.~it kur= naší víry, se neslo nad 
Strahovl!m. I kdy= si toho některé tele-
1•i=11í kamery nepoF.\:im(r.„ 

ZP 

NaS;e n11111stramská posila ... 



Rozhlasový přenos 11.6.1995 
{pokračování =e str. I) 

V Synu bydlí plnost božství, Otec 
je v Synu a Syn je v Otci skrze Ducha 
Svatého. Úchvatné božské společen
ství, ve kterém máme žít a stále ho ob
novovat. K tomu jsme všichni 
povoláni . Nejsvětější Trojice, spole
čenství vrcholné, božské lásky. Člo
věk je tak stvořen, ne aby žil 
osamoceně, ale společensky. Takový 
má Bůh úmysl s člověkem . Tento 
úmysl Boží byl trnem v oku režimu, 
který chtěl vytvářet společnost bez 
Boha. Celé desítky let jsme byli tvrdě 
rozháněni . Na prvním místě to byly 
komunity sester, bratří, řády všeho 
druhu. Taková společenství ohrožova
la, jak jsme opakovaně slyšeli, spole
čenský řád. A proto každé 
společenství usilující o řád Boží bylo 
div ne zločinem. Zahnat každého kně
ze do izolace. Vyhnat každé dítě, které 
uvěřilo, do osamocení, to byl stranický 
úkol. 

Čas po velikonocích, svatodušních 
svát.cích, je čas Ducha Svatého a čas 
Církve. Duch Svatý svou božskou mo
cí činí viditelným dílo Ježíše Krista a 
Jeho dílo dokončí. Ve všech dobách 
bude učedníkům připomínat, co Ježíš 
říkal a co dělal. 

Bude je stále hlouběji zavádět do 
Boží pravdy. S odchodem Ježíše Kris
ta není nic skončeno. Seslání Ducha 
Svatého, jak jsme je slavili před týd
nem o svatodušních svátcích, se stal 
novým počátkem. 

Bratři , sestry, přátelé, máme dnes 
příležitost slyšet slovo Boží, společně 
zpívat, společně se modlit. Kéž by
chom obnovili každé společenství , 
které není dost živé a podobné tomu, 
které vytváří Nejsvětější Trojice. To 
jest možné jen v lásce, bez hříchu, li
tujme všech chyb, rozbrojů, nepřátel
ství, osočování, pomlouvání. 

* * * 

Bratři, sestry, drazí přátelé, 
až přijde on, Duch pravdy, uvede 

nás do veškeré pravdy, neboť nebude 
mluvit sám za sebe, nýbrž bude mluvit 
to, co uslyší. Drazí přátelé, je čas otev
řít se příchodu Ducha Svatého, čas, ve 

kterém mladí křesťané přijímají svá
tost dospělosti - biřmování, svátost, 
kterou přijímáme jen jednou v životě, 
podobně jako křest a kněžství. 

Když Duch Svatý přichází do naše
ho srdce, přináší s sebou sedm vzác
ných darů : moudrost, inteligenci, radu, 
sílu, dar umění a vědy, oddanost Bohu 
a bázeň Boží . 

Dnes se chceme společně nad těmi
to dary zamyslet. Budeme však postu
povat obráceně, než jak je zvykem : je 
to logické, neboť v Písmu svatém čte
me, že bázeň Boží je počátkem moud
rosti . A tak vystoupíme krok za 
krokem až k darům nejlepším. 

Dar bázně Boží - což se musíme 
Pána Boha bát? Ne, rozhodně ne. Jeho 
dobrota a jeho milosrdenství jsou ne
omezené. Miluje nás a chrání nás kaž
dým okamžikem, jako otec miluje a 
chrání své děti. Ale některé děti, právě 
proto, že spoléhají na tatínkovu nebo 
maminčinu dobrotu, jsou vůči nim ne
zdvořilé a jednají s ními jako s lidmi, 
kterých se není třeba bát. 

Vůči Bohu si někteří lidé počínají 
stejně. Nemodlí se, nebo se modlí 
špatně, žvaní nebo nevěnují Bohu žád
nou pozornost. Propad~JÍ lenosti, nála
dovosti a jiným necnostem, aniž by se 
snažili jednat jinak. Abychom si za
chovali bázeň Boží, nesmíme zapome
nout na Boží velikost a neomezenou 
moc. Pokora, prostota srdce, to je prv
ní dar potřebný pro náš křesťanský ži
vot. 

Dar oddanosti - spočívá oddanost 
Bohu v tom, že odříkáme spoustu 
modliteb? že strávíme v kostele celé 
hodiny, místo abychom pracovali a 
pomáhali druhým, případně si odpoči
nuli? Být oddaný Bohu znamená mít 
rád Ježíše Krista, našeho Pána, a s ním 
věčného Otce a jejich Ducha Svatého 
a to celým srdcem, jak jen člověk je 
schopen, celou duší, víc než cokoli a 
kohokoli z lidí. A je-li v Nejsvětější 
Trojici právě třetí božská osoba, Duch 
Svatý, láskou Otce k Synu a Syna k 
Otci, pak není divu, že přináší s sebou 
do našeho nitra dar oddanosti . Oprav
dová oddanost je svědectvím lásky. 

Dar umění a vědy - copak je potře
ba být vědcem, abychom se dostali do 
nebe? Na štěstí ne. Vždyť žijí prostí li-

dé, kteří nemají zvláštní vzdělání a 
přece jsou Bohu milejší, než někteří li
dé s univerzitním vzděláním a tituly. 
Ostatně, Duch Svatý dal právě těmto 
nevzdělaným lidem, kteří však znají 
Boha, milují ho a žijí pro něho, dar 
podstatného vědění, jež vede ke svato
sti . Bůh nás povolal, abychom se 
vzdělávali svým osobním úsilím v 
nadpřirozených pravdách, nezbytných 
pro naši spásu. To je dar umění a vě
dy, který nám umožní poznat a zapa
matovat si vše, čeho je třeba, abychom 
žili pro Boha tak, jak si to on přeje, a 
abychom se nenechali oklamat omyly 
a nesprávnou naukou. A jako Duch 
Svatý, podle slibu Spasitelova svaté
mu Petrovi, vždy osvětluje Církev a 
její viditelnou hlavu, tak dar vědy nás 
učí hledat znalost věcí Božích tam, 
kde je lze nalézt, v rozhodnutích, po
učeních a směrnicích Svatého Otce a 
našich biskupů. 

Dar síly - budeš-li se chtít stát a zů
stat věrným křesťanem, kolik budeš 
potřebovat síly po celý svůj život až 
do této chvíle? Budeš muset být silný, 
abys odolal všem špatným radám, 
všem špatným příkladům okolního 
světa, lidem mladým i starým, kteří 
nemilují Pána a kteří jakoby měli větší 
potěšení urážet Boha a vést k tomu 
druhé. Být odolný i vůči tomu, co vy
chází z nás a co vypučí jednoho dne v 
každém lidském srdci, zvláště mla
dém, aniž to člověk zpozoruje a táhne 
jej mocně, zdálo by se neodvolatelně, 

ke zlu. A přece ne. Není nemožné se 
vzepřít. Duch Svatý nás drží a je-li tře
ba, i pozvedá svým darem síly. Bude 
třeba být silným v utrpení, bude třeba 
být silným v rodině jako manžel a 
manželka. 

Konečně budeme potřebovat síly ke 
svědectví svého křesťanského života. 
Spasitel to apoštolům řekl jasně. Až 
Duch Svatý sestoupí na vás, budete 
naplněni silou a budete o mně svědčit. 
To znamená hlásat pravdu lidem, kteří 
ji neznají, rozptylovat nedorozumění, 
pomáhat ubohým, ulehčovat trpícím, 
zastávat se slabých, dodávat novou 
odvahu umdlévajícím. To je úloha 
každého křesťana hodného svého jmé
na. A to všechno se dá nazvat jedním 
slovem - láska. Žádná cnost nevyžadu
je vice síly. Tuto sílu nám může zajis
tit jedině Duch Svatý. 

(pokračování na str . ./) 
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(pokračovnání ze str. 3) 
Dar rady - snadno se stane, že 

jsme bezradní. Potřebujeme poradit. 
Ale stane se často, že budeme žádáni o 
radu. Kde potom najít světlo? V daru 
rady Ducha Svatého, budeme-li ho 
vzývat prostě a trpělivě, dá nám dost 
světla, abychom se mohli vyhnout 
omylům. 

Dar inteligence - řekne-li se ve 
škole: „Ten žák je velmi inteligentní", 
nebo spíše řekneme-li to o nějakém 
člověku, znamená to, že je plný Ducha 
Svatého? Ne vždy a nezřídka vůbec 
ne. Inteligence, kterou nám přináší 
Duch Svatý, to je schopnost rozumět 
nejen samotným tajemstvím, jež pře
sahují úroveň našeho lidského ducha, 
ale i nadpřirozeným pravdám, jimž 
nás učí Církev, a které jsme poznali 
díky daru vědění . Pochopit je něco ji
ného, než poznat. Když nám Duch 
Svatý dává pochopení pravd, které 
nám Bůh zjevil, můžeme je prohlou
bit, odhalit v nich pro sebe a své drahé 
nová hlediska. A tak nás inteligence 
vede k moudrosti . 

Dar moudrosti - když maminka 
přikazuje svým dětem, které nechává 
samotné doma, aby byly hezky rozum
né, chce tím říci, aby něco dělaly nebo 
si pěkně hrály, ale nehádaly se a nedě
laly hlouposti. 

Působí-li to dětem radost ji poslou
chat a vyhovět jejímu přání , je v tom 
již moudrost. A však moudrost, kterou 
nám přináší Duch Svatý, to je něco 
mnohem krásnějšího. Latinské slovo 
sapere, od něhož se odvozuje podstat
né jméno sapientia - moudrost, zryaíile
ná ctít, milovat, chápat smysl nějaké 
věci . A tak duše, která za vedení qti
cha Svatého vystoupila krok za kro
kem od bázně Boží až k moudrosti, 
naučila se nejen chápat, ale i vychut
návat věčnou pravdu, která jí byla od
halena, božský život, který jí uděluje 
milost. Moudrost nás učí dávat Bohu 
přednost před všemi jeho tvory, učí 
nás nacházet své v Něm a v Jeho služ
bě. Moudrost je předtucha štěstí v ráji. 
- Kéž by všichni mladí křesťané po
chopili velikost darů Ducha Svatého a 
kéž by po nich zatoužili a přijali je ve 
svátosti biřmování. 

Amen. 
P. Viadimír Rudolf 
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Vezměte a jezte 
D Článek ke slavnosti 

Těla a Krve Páně 

„Když přišla hodina, abys ho, Otče, 
oslavil, ukázal všechnu svou lásku a 
těm, které zanechával ve světě, se vy
dal do krajnosti : při večeři vzal chléb, 
požehnal jej, lámal, dával svým učed
níkům a řekl : vezměte a jezte z toho 
všichni: TOTO JE MOJE TĚLO, 
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ." 

My křesťané musíme patrně vzbu
zovat velmi zvláštní dojem. Říká se o 
nás, že jsme tvrdí, mají nás za přísné, 
za nepřátele těla. A hle, přece jsme sy
ceni, okouzleni a opojeni něžným a 
drahým Tělem Ježíše Krista. 

A přece víme velmi dobře, lépe než 
ostatní, jak tělo umí trápit, špinit, mást 
a ponižovat. Víme jak hluboko může 
klesnout zahálčivý člověk, známe 
prázdné srdce, nezaměstnané ruce, 
velký smutek těl. Snad právě z toho 
důvodu Bůh, ta milující, nejčistší, nej
něžnější bytost, chtěl přijmout tělo, a 
nám své Tělo dát, abychom se jím na
vždy sytili. Chtěl , aby jeho Tělo bylo 
slavnostní hostinou, čistou radostí. 
Proto se vtělil. A toto vtělováni se děje 
neustále, pokračuje ve svátostech, v 
Těle a v Krvi, je to Ježíšův hlas, který 
nás dostihuje. Vtělování, to je Bůh, 
který všemi smysly v nás vstupuje, je 
to Bůh, kterého jíme a pijeme, je to 
Bůh, který k nám přichází nejobvyk
lejší cestou, která také nejlépe odpoví
dá našim schopnostem. Jaká radost, 
když jako Simeon můžeme vzít do 
svých rukou to nejlepší na světě. Bůh 
je v nás, jednající, působící, milující, 
tak jako jiný tvor by být nemohl. Stal 
se tím nejbližším, nejpřístupnějším, 
nejpřítomnějším . Boha se můžeme do
týkat, k němu se můžeme přimknout. 
Farář z) Arsu říkával, když držel tělo 
Kristovo ve svých rukou mezi svými 
ztuhlými prsty: „Kdybych věděl, že 
bych měl být zavržen a navěky odlou
čen od tebe, již nikdy bych tě nepus
til." 
Bůh se stal tím, kterého můžeme 

milovat a líbat, k němu se můžeme 
přivinout a jemu se můžeme v jistotě 

lásky odevzdat, před ním můžeme 
otevřít ústa a srdce a před ním může
me zavřít ruce i oči . Potřebujeme jen 
jíst a pít: a to je dílo našeho posvěcení . 

Kolikrát nás již slovo Boží oslovi
lo: „Vezměte a jezte'" Při tolika mších 
jsme ho slyšeli :·„Toto jest mé tělo." -
Kdy konečně pochopíme tu velikou 
lásku? Poslechneme letos? On to je, je 
to jeho šat, je to jeho tělo, které se 
dostalo až k nám, jeho pohled, jeho 
hlas, jeho rány, jeho přítomnost. Jaká 
radost by nás měla uchvátit při pomyš
lení: On tu je, moje pouť končí. On je 
tu na věky. Přijďte a podívejte se, při
jďte všichni, vy zmučení, vy hladoví, 
nasyťte se jeho Tělem. Jezte a nasyťte 
se, mějte odvahu se toho Těla dotýkat, 
a vaše tělo se stane klidnějším, bude 
uklidněno, bude lehké, uvolněné, něž

né a ryzí. 
Přijďte všichni, kdo jste opuštěni , 

kdo jste uzavřeni ve své samotě, vy 
bázliví, vy pesimisti bez přátel, bez 
lásky, přijďte a nasyťte se na jednom 
srdci a na jedné duši a vaše duše zno
vu bude zakoušet milost, dobrotu, tr
pělivost, milující a něžnou náklonnost. 

Přijďte a nasyťte se milostmi vy 
všichni, kteří nemáte víru, přijďte a 
nasyťte se na víře jednoho jediného, a 
s údivem pocítíte, jak se ve vás zrodila 
víra, která nepochází z vás. Přijďte vy, 
kdo nemáte naději, jezte a přijměte na
ději někoho jiného a v údivu pocítíte, 
jak ve vás ožije neuvěřitelná naděje. 
Přijďte vy všichni, kteří nemáte lásku i 
vy se budete ptát, jak to, že vaše srdce 
se náhle stalo tak vroucí, po tom, co 
on vás nasytil. Neboť tělo, které jíte, 
je Tělo Syna Božího, Tělo slavně 
zmrtvýchvstalé, je proniknuto světlem, 
povýšeno radostí, naplněno duchem. 
Jíte-li toto Tělo, zvěstujete smrt a ži
vot Ježíše a ve vás se obnovují tajem
ství jeho utrpení a jeho kříže. Jíte-li 
toto tělo, umírá ve vás vše, co zemřít 
má a oživuje ve vás vše, z čeho musíte 
žít. Pozvedněte se, proniknuti milostí, 
už nikdy nebudete sami, neboť vaše 
samota bude obydlena, vyplněna a 
oživena. 

(pokračování na str. 6) 



Na pozvání farní obce kostela Ma
ria Geburt v Hóchbergu, hostoval ve 
dnech 12. - 15 . května sbor našeho 
kostela Panny Marie - Královny míru, 
v bavorských městech Wurzburgu a 
Hóchbergu, kde se konaly poutní po
božnosti ke sv. Janu Nepomuckému, 
které zde mají již dlouhou tradici. 

První den pobytu - 13. května večer 
v katedrále Neumunster ve 

Wurzburgu uvedl sbor za řízení Ladi
slava Pospíšila dílo V.E.Horáka: Mis
sa Quinta při pontifikální mši, při níž 
koncelebroval také litoměřický biskup 
dr. Josef Koukl. 

Pražské Jaro doma 
Neobyčejně hluboký zážitek z po

slechu duchovního zpěvu přivezl do 
našeho kostela v neděli 28. května od
poledne 26 členný sbor Southwellské 
katedrály z Anglie. Překrásné chlapec
ké diskanty a profesionálně vyspělé 

mužské hlasy potvrdily, že na Lhotku 

Sbor na cestách 
Po této mši se procesí s hořícími 

svícemi a za zpěvu litánie ke sv. Jano
vi z Nepomuku (nebo jak říkají v Ba
vorsku: · Johannes von Pomuk) 
odebralo z kostela na Starý most, kle
noucí se nad řekou Mohanem, kde se 
konala společná pobožnost věřících 

obou zemí s nejstarší tradicí úcty ke 
svatému Janu Nepomuckému. Lhotec
ký sbor zde k romantické atmosféře 
temné noci nad řekou, osvětlené stov
kami planoucích světel , přispěl písní : 
Odkud, Jene, smutně kráčíš . 

Další den, který ' připadl na 
neděli , zazpíval náš sbor při 
dopolední mši v kostele Maria 
Geburt v Hóchbergu Kyrie, 
Sanctus a Agnus z již zmíně
ného díla V. E. Horáka a dále 
moteto Maria Kron od Krištofa 
Haranta z Polžic a Bezdružic. 
Program zájezdu vrcholil pak 
odpoledne téhož dne, kdy se 
opět v kostele Maria Geburt 
konalo koncertní provedení 
mše O-dur Antonína Dvořáka, 

kterou zazpíval lhotecký sbor 
za účasti sólistů ze strany hos
titelů a s varhanním doprovo
dem Petra Fanty. 

přibyl jeden z nejlepších světových 

sborů, s téměř tisíciletou tradicí. V 
sousedství kamenné katedrály nottin
ghamského hrabství se ve speciální 
škole juniorů učí muzikálně nadané 
děti , vybrané v náročném konkurzu z 
2 milionového osídlení. Vynikající 

vzdělání pak do
stávají v pokra
čující škole seni
orů . 

Sbor před-

vedl anglickou 
duchovní hudbu 
16. - 20. století . 
Skvělou inter
pretaci starých a 
současných mis
trů pod vedením 
sbormistra Paula 
Halle vyplnil 

Ve volném čase uspořádali hostitelé 
pro náš sbor několik výletů za pozná
ním krásného okolí obou měst, které
mu vévodí takové architektonické 
skvosty jako je komplex benediktin
ského kláštera s kostelem v Holzkir
chen, stojícího zde (ovšem po mnoha 
přestavbách) již od 8. století, nebo pů
vabná městečka nad Mohanem, se za
chovalými stavbami hrázděných 

domů, Wertheim a Veitshóchheim. 

András Halás: 

třemi skladbami varhaník Southwell
ské katerály Philip Rushforth. Junioři 

a senioři odcházeli za podmanivého 
zpěvu „Sláva tobě, můj Bože, této no
ciH. 

Škoda, že vzácné příležitosti poznat 
sbor cestující po všech kontinentech a 
známý ze stovek rozhlasových a tele
vizních přenosů nevyužilo více našich 
farníků . Přitom jsme se díky českobrit
ské společnosti v Českém Brodě, čes
kobrodskému dětskému sboru Vox 
Bohemicalís s též přítomným sbormis
trem Tomášem Charvátem a v nepo
slední řadě dobrému jménu kostela 
Panny Marie Královny Míru ve Lhot
ce nominovali mezi 5 míst v České re
publice, kde Angličané vystupovali. 
Jejich poslední zastávkou v Praze byl 
chrám sv. Mikuláše na Malé straně. 

,zp 
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Vezměte a jezte 
(pokračování ze str. 4) 

Každá brána bude chráněna, každé 
slabé místo bude hlídáno, velmi slad
ký, dětinný pocit vám stále bude na
šeptávat, že patříte Bohu a Bůh patří 
vám. Bude to jednoduše někdo, kdo 
vyplní celou chápavost vašeho bytí. 
Povedete svůj normální život: budete 
číst, pracovat, rozmlouvat s přítelem -
bude stačit jen okamžik usebrání, jako 
letmý stisk ruky, rychlé nadechnutí u
prostřed zástupu, krátký pohled lásky, 
který ti dryzí neuvidí, znamení podi
vuhodné jistoty. 

domnívali, že jste je opustili, najdete 
všechny ty, které jste dříve milovali 
špatně, kterým jste způsobili tolik zla, 
před kterými jste se cítili tak liknaví . 
Jako ten chleba, který leží na oltáři, je 
udělán ze sklizené pšenice, jejíž klasy 
vyrostly po návrších, jako to víno, tak 
budou všichni, kteří přijímají, spojeni 
v jedno tělo : stanou se tělem živého 
Krista, velkých tělem dětí Božích. A 
když se stanete tímto tělem, když v 
něm zaujmete své místo a svůj život, 
pak pochopíte, že toto tělo musíte opět 
nabídnout dál, darovat, dát jiným, 
abyste se stali tím tělem, které všichni 
potřebují, aby mohli být očištěni, utě
šeni a obráceni. 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Farní úřad Praha - Lhotka 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, 10:00, 18:30 
Po- 8:00 
Út - 8:00, 18:30 
St- 8:00 
Čt- 8:00 
Pá-15:00, 18:30 
So- 16:00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 
Svátost křtu se zpravidla uděluje v 

sobotu odpoledne a neděli dopoledne, 
na přání kterýkoli den. Je třeba se včas 

~----------------------------! ohlásit na farním úřadě . 

Už nebudete takoví, jako jste byli 
dříve. Ve vás začal žít někdo jiný. 
Svou přítomností otevřel vás pro sebe, 
pro vás samé. I pro druhé, v něm naj
dete všechny ostatní, o kterých jste se 

To je smysl velikonočního svatého 
přijímání, ke kterému jsi v těchto 
dnech volán. A nejen v těchto dnech. 

!ERi 

Orel na výstavě 
Historický průřez života Orla při

blížila panelová výstava instalovaná v 
našem kostele. Od nacistické okupace, 
kdy členové Orla přinesli oběť nejvyš
ší, přes 41 leté období (1948-1989) zá
kazu činnosti až po znovuzrození v 
roce 1990 poutí na svatý Hostýn. O tři 
léta později je Orel přijat za člena FI
CEP v Luzernu. V roce 1994 se Orel 
připojuje k českému výboru pro převe-

zení sochy Panny Marie z exilu a 
účastní se slavnostní instalace v zahra_. 
dách strahovkého kláštera - opět dolo
ženo bohatou fotodokumentací . Proč 
byl Orel obnoven? Navazuje na dobré 
tradice, nabízí současným generacím 
mravní výchovu, utužuje kresťanské 
rodiny, čisté duše a zdravé tělo (spor
tovní činnosti byla věnována velká 
plocha výstavy) je ve vzájemné har-
momt. 

IZPI 

Svátost oltářní je možno přijímat 
jednou denně při mši svaté, na požádá
ní i jindy. 

Svátost smíření - sv. zpověď - si 
lze vykonat před každou mší svatou v 
kapli sv. Václava, na požádání kdykcr 
liv. 

Svátost pomazání nemocných 
spolu s pokáním a přijetím Těla Páně 
je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném 
případě telefonicky. To platí i o ústavu 
Domov důchodců i o nemocnici v Kr
či. 

i----------------r----------------1 Svátost manželství je třeba ohlásit 

Prázdniny S dětmi HubertusBrentzen(vydavate1> duchovnímu správci alespoň 3 týdny 

Prázdniny se nám už pomalu blíží a 
s tím i naše letní chaloupky. I letos bu
dou tři skupiky. 

Nejmenší - děti od 7 do 9 let 
Pr~třední - děti od 9 do 12 let 
Nejstarší - děti od 12 do 15 let 
Termín konání všech chaloupek je 

od 30.7. do 12.8.1995. Jako každoroč
ně připravujeme množství her, koupá
ni, výlety a samozřejmě společná 

témátka. Bližší informace se dozvíte: 
- nejmenší - schůzka 13.6 .1995 

Jaroslav Štětina, tel. : 472 82 35 
- prostřední - schůzka 27.6.1995 

Petra Kalendová, tel.: 471 54 41 
- nejstarší - schůzka 23 . 6. 1995 

Martin Selucký, tel. : 472 86 51 
Schůzky s rodiči vždy po večerní 

mši v ka li sv. Václava. 
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předem. 

Pohřby a zádušní mše svaté je nut
no vyjednat s duchovním správcem 
osobně. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: 
Probíhá od října do května ve sku

pinách podle věku. (Věkové skupiny a 
přesné časy jsou vždy upřesněny v říj
nu.) 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Každou neděli mimo prázdniny po 

večerní mši svaté. 

Právě vychází 
po německém vydání také v češtině 

naše Křížová cesta. Další jazykové 
mutace se chystají. Publikaci koupíte 
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VESTNIK 2/95 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Milí čtenáři 
Váš zájem o první číslo Věstníku 

nás potě!;il i povzbudil. Ze záměru '}'
dáv11t občasník se tak narodilo odváž
né předsev=etí předkládat vám 
zpravodajství a trochu duchov11a s mě
síční pravidelnosti Aby to nebylo jen 
zbo=ným přáním a Věsmík se nestal 
samoúče/Jiým mařením místa a papínt, 
potřebujeme vaši spolupráci. Nejlépe 

v podobě autorského při~pěvku. Ale 
budeme vděčni =a každý nápad, foto
grafii nebo třeba tip na rozhovor se 
zajímavou osobností naší farnosti, na 
=avedení nové rubriky apod. Všechno 
budete mít k dobmjako neúnav11í děl
níci na vú1ici, kteři myslí na dmhé. 
Aby Věsh1ík byl k.e čtení a rádi jste se 
v=dy těšili na další číslo. 

ired1 

Vlídné slovo nás nic nestojí 
~ Z ohlasů na červnový ro=hlasový přenos 

věřte tomu, pane faráři, on zase přijde. 

Musíme to všichni mladým lidem při 
setkání s n~mi stále vysvětlovat. 
Vždyť někteří se teprve nyní (a to jsou 
už téměř dospělí) dozvídají o Pánu 
Bohu, Pánu Ježíši a o Duchu svatém. , 

· Odezvou na červnový rozhlasový 
přenos z našeho kostela byla opět hez
ká hromádka dopisů, z nichž jsme vy
brali ten od Karla Plachého z 
Kunžaku. Je adresovaný páteru Vladi
míru Rudolfovi, ale má širší duchovní 
pohled, pro který ho především publi
kujeme: 

,,Děkuji za celý průběh mše svaté, 
kterou jste celebroval s takovým citem 
a láskou. Děkuji za upřímnou promlu
vu po přečtení svatého evangelia, ale i 
za závěrečné slovo, které patňlo dě
tem, ale i nám dospělým . Víte, Vaše 
promluvy je opravdu radost poslou
chat. Dovedete navodit do duše tako
vou radost a teplo a lásku, jak k 
samotnému Bohu Otci všemohoucímu, 
tak k našemu Pánu Ježíši Kristu, ale i 
k Duchu svatému. Neberte to jako mo-

ji lichotku, ale přenosy mše svaté z va
šeho kostela by měly být alespoň jed
nou za dva měsíce. Já vím, je to jenom 
přání nás věřících, český rozhlas (díky 
za to) musí dát možnost i jiným far
nostem a ostatním křesťanským círk
vím. 

Jsem už v důchodu (ročník 1931) a 
stále vděčím rodičům za to, jak nás od 
malička vedli spolu se sestrou k lásce 
k Bohu Otci . Ještě jsme nechodili do 
školy a už jsme uměli udělat kříž (bylo 
nám vysvětleno co to znamená a jaký 
je pro křesťana jeho význam) a zá
kladní modlitby Otče náš, Zdrávas 
Maria a Věřím v Boha. Toto teď právě 
dětem a mladým lidem chybí, ale já 
věřím, že to zase bude napraveno a jak 
jste v promluvě dobře řekl, že mládež 
čeká na nového svatého Jana Bosko. A 

Kolokvium evropských farností 
ska, připravené v duchu základní 
směrnice kolokvia, vzaté z evangelia 
„Udělejte všechno, co vám řekne" /Jan 

Já sám jsem té zásady a doufám, že 
je správná, že za světlo a teplo domo
va musíme platit, kdežto vlídný úsměv 
a milé dobré slovo k lidem venku na 
ulici nás nestojí nic a přesto se toho 
tak málo využívá. 

Pane faráři, přeji Vám, aby se Vám 
v řízení farnosti dařilo a těším se, že 
prostřednictvím českého rozhlasu se 
budeme s Vámi setkávat, ale i s věříéí
mi, sólovými zpěváky, přednášejícími 
a i panem varhaníkem. Vždyť rozhla
sové vlny nás všechny vlastně spojují 
v jednu křesťanskou rodinu. Ať nás 
všechny spolu s Vámi posiluje Bůh 
Otec, Pán Ježíš Kristus a Duch svatý." 

(pokračová11í na str. 2) 

Italů, 29 Belgičanů, 38 Němců, 29 Ra
kušanů, 17 Portugalců, 17 Švýcarů a 6 
Angličanů. 

(pokračování na str . ./) 

Od roku 1961 se pravidelně každé 
dva roky setkávají zástupci evrop
ských farností, kněží i laici, k výměně 
svých pastoračních zkušeností a poz
natlců. Nejedná se o žádnou oficiální 
církevní instituci, ale o volné sdružení, 
které pracuje pod církevním vedením 
v jednotlivých evropských zemích. 
Mezinárodnímu setkání předcházelo 
letos poprvé národní kolokvium v Tře
bíči, kde byly shrnuty připomínky z 
různých farností Čech, Moravy a Slez-

2,5b/. .------------ ------i 

Mezinárodní setkání Kolokvia ev
ropských farnosti (CEP), v pořadí 

osmnácté, se konalo v dnech 3. až 7. 
července v Praze za předsednictví svě
tící ho biskupa pražského otce Františ
ka Lobkowicze. Kolokvia se 
zúč~tnilo celkem 362 delegátů, z toho 
bylo 62 Francouzů, 55 Španělů, 45 

Dobrá zpráva 
Stanislav Přibyl, jáhen, byl ustano

ven s platností od 1. 8. 1995 k jáhen
ské službě ve farnosti Praha 4 - Lhotka 
ve smyslu kán. 1032 par. 2 CIC. Pode
psán Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup 
pražský. - Bohu díky. 

Strana 1 



Pramen dobré hudby a zpěvu 
D S vedoucím folkové skupiny Pramínek Mgr. Janem Hučínem 
O Me=i šesti nejlepšími na letošní Portě v Ústí nad Labem 

Folková skupina Pramínek, jablko 
zakutálené kousek od našeho kostelí
ka, to je studentka JABOKu, sopra
nistka a kytaristka Hedvika Dolenská, 
lékárnice Olga Loosová (dříve Pumro
vá) coby altistka, student oboru asis
tent podnikatele Roman Štětina 
(vystřídal Tomáše Slavického) bas a 
profesor Státního gymnázia Ohradní v 
Praze 4, kytarista, tenorista, skladatel, 
textař a vedoucí skupiny Mgr Jan Hu
čín. 

Není těch profesí nějak moc najed- . 
nou? 

Přesto, že mě dnes živi výpočetní 
technika, kterou vyučuji na gymnáziu, 
velkým koníčkem je hudba. Na housle 
jsem hrál už jako malý kluk. Ke kytaře 
a zpěvu nebylo daleko. Na náš velký 
smíšený mládežnický sbor lhoteckého 
kostela· si mnozí ještě dobře pamatují. 
A když jsme se chtěli vydat vlastní 
cestou, bylo třeba něco vymyslet, na
psat, hudebně upravit, vytvořit... 

Kdy vlastně Pranúnek 1•znikl? 
Na první zkoušku naší folkové sku

piny si pamatujeme přesně . Bylo to 
13. ledna 1993. Tehdy jsme ještě in
terpretovali v duchu velkého idolu 
Spirituál kvintetu, který po těch dvou 
letech stále obdivujeme, ale opisovat 
nechceme. Máme svoje písně, spiritu
ály, sborovou klasiku a nezapomínáme 
na písně lidové. Snažíme se o stále ná
ročnější tvorbu křesťanské hudby . 

To jistě l'Yžatluje hodně času? 
Dvakrát týdně zkoušíme, občas má

me soustředění. Nejpodivuhodnější 
vlastností našeho kvarteta je neobyčej
ná ochota ke spolupráci. Zkoušky stři-

Vlídné slovo 
nic nestojí 

, 
nas 

(dokončení ze str. 1) 
Dále jsme vybrali z dopisu od Zají

ců : 

„Bůh vi, jak dychtíme po slově Bo
žím. Vůbec se neznáme, přesto naše 
duše jsou harmonicky spojeny. Duch 
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dáme po domácnostech, v různých 
dnech - u amatérů to jinak ani nejde -
bez pevného rozpisu a přece se vždyc
ky dáme dohromady podle potřeby, 
abychom při vystoupeních nepropadli . 

Jak stihnete ještě „provoznvat" 
Lhotecké kvarteto? 

Naše smyčcové kvarteto se zkouš
kami i vystoupeními musí vejít do 
zbývajícího volného času. Přiznám se 
ale, že perspektivně více naděje vklá
dáme do Pramínku, protože v oblasti 
folku vidíme větší šanci se prosadit, s 
ohledem na širší zastoupení amatérů. 

Kolik veřejných vystoupení máte 
za sebou? 

Jen letos čtrnáct. Začátkem června 

jsme v Kulturním centru na Novo
dvorské absolvovali s Pramínkem ju
bilejní 50. koncert. Mělo to určitou 

symboliku, na domácí půdě, před 

Boží nás spojuje, třebaže prostřednic
tvím rozhlasu. Proto ta vnitřní radost, 
že nám někdo rozumí a nás chápe. 
Máme se z čeho radovat, z velké lás
ky, která přišla k nám, na tento svět. 

Otče Vladimíre, Vy hoříte vnitřně, 
proto zapalujete. Vaše slova nejsou 
zbytečně vyřčena, ta mají smysl a za
padají do správného řetězu. Dáváte 
svým ovečkám dobrou pastvu. Ty ne-

svým publikem. Pramínek již vystupo
val v Ostravě, Brně, Košicích, v růz
ných klubech, na několika Portách. 

Jaký byl největší úspěch Pranún
ku? 

Postup z regionálního do národního 
kola na letošní Trampské Portě v Ústí · 
nad Labem, na kterou jsme jeli jako 
outsideři. Přesto jsme se neoficiálně 

umístili mezi šesti nejlepšími. 

A váš další putovtú kalen<ůíř? 
Koncem září se zúčastníme Festi

valu hudby a slova v Ondřejově. Na 
pozvání organizátorů, což je pro nás 
velkým povzbuzením. Většinou se to
tiž musíme nabízet sami. Tak tomu 
bude i v případě festivalu Vox Cla
mantis v Praze, kde se - jak doufáme -
budeme prezentovat na prestižní pře
hlídce křesťanské hudby. 

Butleme nút letos ještě <ilúší příle
žitost zatleskat vám v naší „koncert
ní" kapli na Lhotce? 

Snad během podzimu, ale jistě o 
vánocích. 

Dovětkem ke skromné výpovědi 
Mgr. Jana Hučína budiž komentář v 
Trampském Portýru 95, zpravodaji 
Porty v Ústí nad Labem: „Málokomu 
se podaňlo vybočit z řady zjevnou vý
jimečností jako pražskému Pramínku. 
Perfektnímu spirituálu obecenstvo 
tleská do rytmu. Hlasy zvoní jakoby 
se odrážely od kostelní klenby. Ne
chce se vůbec odejít..." 

Tedy ne pramínek, alejakjeuvede
no v titulu, hned pramen dobré hudby 
a zpěvu vytryskl z naší farnosti · 

ZP 

zapomenou„. 
Děkujeme, že jste se s námi podělil 

o zážitky na Mariánských místech, pro 
Vás nezapomenutelné. Za každé slovo 
díky. 

Přejeme Vám v první řadě zdraví, 
abyste s pomocí Boží mohl ještě dlou
há léta s takovou radostí hlásat slovo 
Boží. A Panna Maria nechť je Vám 
velkou přímluvkyní." 



Mše v historii světa 
Nikdy nebude pohled naší víry 

dost široký a dost hluboký, aby
chom skutečně pochopili význam 
mše. Musíme se tedy alespoň snažit 
o to, abychom svoje nazírání „ne
vtěsnávali" do rámce svých ma
lých lidských koncepcí. Mše je 
tajemství viry. Stojí uprostřed na
šeho osudu a osudu světa. Pro 
křesťana je jediným pramenem, z 
něhož mu vzchází spása. Ve mši 
zachraňuje Ježíš ~stus každého 
dne vesmír a lidstvo. 

Co pro tebe znamená mše? 
Delší dobu, kdy se nudíš? Spole

čenský zvyk, který si netroufáš odho
dit? Obtížnou povinnost k 
uklidnění svědomí? 

Nebo snad příležitost osvěžujícího 
oddechu, k usebrání a k úvahám? -
Cvičení zbožnosti mezi ostatními? 

Co děláš při mši? 
Pozoruješ kněze, který je tvým 

přítelem, nebo někoho, koho kritizu
ješ, posloucháš a posuzuješ zpěv, od
suzuJes nebo obdivuješ průběh 

ceremonie, podrobně rozbíráš mešní 
roucha a chování asistence, nebo me
dituješ - bereš si poučení z kázání -
využíváš mše k modlitbě? Snad ještě 
trochu rozumíš mši, protože se jí pra
videlně účastníš , ale: jsi zklamán, 
když necelebruje určitý duchovni, 
neboť ten ji „čte lépe než ... ", máš ra
ději malou kapli, nebo nějaký určitý 
kostel, protože ... , nemáš dojem, že jsi 
byl na mši, když ... 

Tak a podobně lidé různým způ
sobem snižují svatou Oběť mše na ú
roveň čistě lidské ceremonie, neboť z 
ni dělají „pobožnost", jednu mezi 
mnoha jinými, aby živili svou osobní 
zbožnost. 

- Zapomínáš otevřít skříňku na 
šperky. Jdeš nevšímavě kolem toho 
hlavního. 

Myslíš, usuzuješ a chováš se jako 
člověk mezi lidskými věcmi, ale při 
mši jsi to ty, člověk zbožštěný, dítě 

Boží, kdo musí slavit a uskutečňovat 
spolu s celou církví ústřední dění lid
ských dějin, návrat všeho stvoření k 

Otci skrze nejvyšší oběť Ježíše Kris
ta, Bohočlověka. 

Při mši jsi v plném tajemství víry. 

VYKOUPENÍ SVĚTA 

- Jako plod lásky Boží, lidstvo ja
ko celek, člověk jako jednotlivec a 
vesmír prostřednictvím člověka, mo
hou mít úspěch a věčně se rozvíjet v 
radosti jen tehdy, když se vrátí k Otci 
gestem naprosté lásky. 

Hříchy, jak dědičný tak i naše 
osobní provinění, jsou odepřením 

tvora navrátit sebe sama i vesmír 
svému Tvůrci. Člověk žije pro sebe a 
ne pro Boha (ne pro druhé z lásky k 
Bohu), „obětuje" svět sobě a nikoli 
Bohu. Ze sebe činí boha, svádí tvor
stvo, uvádí mezi ně nepořádek, ne
rovnováhu, utrpeni a smrt. 

- Kdyby byl bez hříchu, přinášel 

by člověk, pln radosti, svůj život a 
svět v oběť Bohu. 

Od doby prvotního hříchu, před
pokládá tato oběť zřek1:iutí se sama 
sebe, odloučeni se od sebe, stává se 
obětí bolestnou, sebezničením . 

- Od počátku dějin pokouší se ka
jící a neklidný člověk najít cestu lás
ky, zvonunavázání s Bohem původní 
spojení tím, že Mu přináší oběti, kte
ré však až do základů zůstávají nedo
konalé. 

- Jeden člověk, Adam, uvedl celé 
lidstvo, a skrze ně celý svět, do stavu 
odpírání žít pro Boha. Jiný člověk, 
Ježíš Kristus, stvrzuje Svou krví no
vý svazek tím, že svým ANO orien
tuje celé lidstvo opět k Otci . 

- Protože je Bůh, protože je člo
věk v plnosti, protože v sobě shrnul 
všechna utrpení, celý život lidí tím, 
že nese všechny jejich hříchy, Spasi
tel přináší Svému Otci dokonalou 
oběť. Otec tuto oběť přijímá a ve 
vzkříšení ohlašuje hříšnému lidstvu 
Své odpuštění. 

Z tohoto života, který byl znovu
darován Ježíši Kristu, bude lidstvo 
žít věčně. Vykoupení je uskutečňo
váno, pravé velikonoce splněny, 

vstup do ,,Zaslíbené země" je zajiš
těn . 

-]ežíš Kristus, vůdce lidstva, bratr 
všech lidí, Hlava velikého mystické
ho Těla, triumfálně vstoupil do nebe. 
Jím je člověk opět spojen s Bóbem, 
Jím dokonce i sama hmota je spojena 
s Bohem, za ním pokračují lidstvo a 
vesmír nezadržitelně na cestě ke 
vzkříšení . Vzkříšený Ježíš Kristu8 je 
Svou obětí zárukou našeho vítězství. 
ON je cesta, a již nikdo nemůže za
stavit všeobecný vzestup všech tvorů 
k Bohu. 

MŠE, MNOHOSTRANNÁ SVÁ
TOST JEDINEČNÉ OBĚTI JEŽÍ
ŠE KRISTA 

- Otevřená cesta neznamená cestu 
nucenou. . 

Být nesen davem, neznamená v~ 
domě a dobrovolně sledovat svou 
cestu. Jsi svobodný, lidé jsou svo
bodní. Aby jim byla umožněna svo
bodná účast na vzkříšení, nalezl Ježíš 
Kristus prostředek, jak zpřítomnit 

Svou. jedinečnou oběť všem lidem 
všech dob a všech míst. Protože ji 
nemohl provést znovu krvavým způ
sobem Kalvárie, ustanovil na Posled
ní večeři její svátostnou formu, která 
se nazývá Mše. 

- Při mši, mnohostranné svátosti 
jedinečné oběti Kristovy - skrze služ
bu svých kněží - Církev znovuuvádí 
do prostoru a času oběť Kříže. Aktu
alizuje ji, aby každý osobně a vŠichni 
společně mohli přinášet ji bez ustání 
Otci v duchu adorace, brát na ni hlu
bokou účast, a v oběti lidstva a ves
míru si přivlastnit vykoupení získané 
Ježíšem Kristem tím, že přijímají 

obětované, zničené a vzkříšené Tělo. 

Michel Quoist 
autorizovaný překlad 

P. Vladimír Rudolf 
(pokračování příště) 
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Atributy svatých 
V každém kostele, ale i na jiných 

místech se setk~váme s obrazy a so
chami svatých žen a mužů. Na první 
pohled se mohou zdát všechny sochy 
nebo obrazy vytvořené ve stejném slo
hu stejné, a naopak, ~ ruzných autoru 
jeden světec tak jiný, že nemůžeme 
uvěřit tomu, že je to práve ON. Světci 
se ale nerozeznávají podle tváře, 

vždyť mnozí byli malováni i tisíc let 
po své smrti, ale podle tzv. atributů 
nebo-li znaků či . výjevů vztahujících 
se k jejich životu nebo smrti.Abychom 
lépe poznali ty, ke kterým se modlíme 
a které prosíme o pomoc a ochranu, 
chtěli bychom vás seznamovat alespoň 
s některými světci a jejich atributy . 

Jak poznat sy. Ignáce z Loyoly 
(* 1491 + 31.07.1556) 
Sv. Ignác, zakladatel Tovaryšstva 

Ježíšova, se narodil kolem roku 1491 
v Loyole v severním Španělsku, v 
šlechtické rodině. V mládí vstoupil do 
armády, avšak v boji proti Fran
couzům r. 1521 byl těžce zraněn . V 
době léčerú se mu dostaly do rukou 
dvě knihy • Život Kristův a Život sva
tých. Tehdy u něj došlo k hluboké 
vnitřní proměně. V roce 1523 vykonal 
pouť do Svaté země. Po návratu vystu
doval filozofii a teologii a spolu se 
svými přáteli se rozhodl zachovávat 
slib chudoby, čistoty a poslušnosti . V 
roce 1537 byl vysvěcen na kněze a r. 
1540 byly papežem Pavlem III. potvr
zeny stanovy nového mužského řehol
ního řádu Tovaryšstva Ježíšova, jehož 
se stal prvním generálrúm představe
ným. Sv. Ignác napsal známá „Du-
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Desatero na prázdniny 
1) Rozluč se svými, ale ne s Bo

hem. 
2) Nezapomeň si vzít všechny pot

řebné věci, ale také něco pro svou du
ši . 

3) Obuj si boty, které Ti vydrží na 
cestu do kostela. 

4) Choď po všech křižovatkách a 
cestičkách, ale nezapomeň na cesty 
Boží. 

5) Smetí dávej pod kameny a do 

odpadkoVých košů, ale ne do své duše. 
6) Na· cestě neházej kameny, ale 

úsměvy. 

7) Nasaď si barevné brýle tak, aby 
Ti nezaclonily Boha. 

8) Nasyť žaludek, ale nenech hla
dovět duši. 

9) Chod' podle turistických značek, 
ale i podle Božích přikázání. 

10) Vrať se z prázdnin zdravý, ale i 
lepší! 

i--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kolokvium evropských farností 
(pokračování ze str. I) 

Ze středrú a východní Evropy přije
lo 5 delegátů z Ukrajiny, 4 z Ruska, 4 
ze Slovenska, 4 z Chorvatska, 3 z Ju
goslávie, 2 z Bulharska, 2 ze Slovin
ska a 1 z Bosny-Herzegoviny. Českou 
republiku zastupovali 43 účastníci . 

Mezi delegáty byli i biskupové z Udi
ne, Arrasu a Basileje. Při zahájení pro
mluvil mj . apoštolský nuncius 
arcibiskup Giuseppe Coppa a v první 
den jednání rovněž otec arcibiskup 
pražský kardinál Míloslav Vlk. Jádro 
setkání bylo v práci účastníků ve 20 
jazykových skupinách, kde byly spo
lečně hledány formulace stanovisek k 
jednotlivým položeným otázkám. Vý
sledky pracovrúch skupin byly heslo
vitě sepsány na plakáty a vyvěšeny v 
jednacím sále. Při společném zasedání 
byly vždy komentovány jedním z ex
pertů kolokvia a shrnuty do závěrečné
ho stanoviska, které jednotlivé země 
uveřeJrú . 

V programu kolokvia byla i návště-

chovní cvičení", která mají ukazovat 
cestu těm, kteří chtějí žít a pracovat k 
větší slávě Boží. Zemřel 31 .07.1556. 

ATRIBUTY se kterými se vyobra
zuje: 
- v červeném řádovém oděvu jezuitů 
- v ruce s knihou řádových pravidel s 
heslem AMDE 
- s monogramem IHS 
- s trnovou korunou kolem srdce 
Nejčastější vyobrazení : 
- ležící nemocen a zjevuje se mu sv. 
Petr 
- modlící se v kapli, v níž se mu zjevu-

va zahraničních účastníků v některých 
pražských farnostech. Naše farnost 
Panny Marie Královny Míru přijala v 
úterý 4. července skupinu 20 delegátů 
z Itálie, Španělska, Portugalska a Švý
carska, mezi nimiž bylo 7 kněží . Po 
výkladu o historii našeho kostela a její 
souvislosti se stržením mariánského 
sloupu na staroměstském náměstí ná
sledovala prohlídka kostela s jeho uni
kátní křížovou cestou, která všechny 
návštěvníky hluboce zaujala. Následo
vala koncelebrovaná mše svatá slouže
ná latinsky, se čtením v češtině a 
italštině. Velice nás dojalo s jakou 
zbožností se všichni kněží na závěr 
bohoslužby obrátili k naší Panně Marii 
Královně Míru a zazpívali latinsky 
Salve Regina jako výraz spoluúčasti 
na odčiněrú urážky. S účastníky ko
lokvia jsme se rozloučili v kapli sv. 
Václava na besedě spojené s pohoště
ním, které obětavě připravily členky 
našeho farního společenství . 

je Kristus 
- klečící před papežem, žádající o 
schválení řádu 
- stojící na zeměkouli, případně pře

máhající draka - ďábla 

Životní „ vrstevníci " 
- sv. František Xaverský 
- sv. Jan od Kříže 
- sv. Karel Boromejský 
- sv. Terezie z Avily 

V Praze je tomutu světci zasvěcený 
kostel na Karlově náměstí. 

!MM/ 



Směr La Saletta 
O Poutní zájezd do Francie a Itálie 

Když v neděli 4. června 
odrazil od našeho kostela au
tobus poutníků na cestu do 
Francie a Itálie, duchovní 
otec zájezdu P . V.Rudolf po
prosil o modlitbu za ty, kteří 
neměli to štěstí a možnost a 
zůstali doma Ale duchovním 
spojením cesta nekončí. Mů
žeme se začíst do zážitků, 
které pro nás v zápiscích z 
putování napsal ing. Karel Kloud. 

„Večer projíždíme Rozvadovem do 
Německa. V Ambergu nás v kostele 
sv. Martina vítají smějící se andělé 
(rarita mezí anděly většinou přísnými) 
a v neděli dopoledne jsme již ve Fran
cii, v plodném kraji Charolais, odkud 
přivezl Karel IV. do Čech chutné víno. 
V pondělí první mše svatá a litanie k 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu v kláš
terní kapli s hrobem sv. Markéty - Ma
rie v Paray-le-Monial, které zde Ježíš 
zjevil svá poselství. Z tohoto města 
Božského Srdce Páně přes Cluny do 
Taizé, kde odpočíváme a meditujeme 
jako tisíce mladých poutníků před ná- · 
mi. Odpoledne míříme do Chapaise, 
T ournusu a Maconu, abychom tady 
přespali v příjemném a praktickém ho
telu Formule I. V úterý ráno nás čeká 
nádherný bílý kostel z období vrchol
né gotiky v Bourg-eu-Bress a později 
v Arsu Kaple sv. Faráře, ochránce 
všech farářů. V hlavní lodi basiliky se 
účastníme druhé mše svaté, tentokrát · 
společně s německou výpravou. Dal
ším zastavením je Lyon s kostelem na 
ostrově sv. Romberta a bazilika Notre 
Dame na vrcholu serpentin. Pohled 
odtud na město připomíná Petřín . Jen 
nám chybí těch „sto" věží... Úterý 
končí teprve v Grenoblu, jak jinak než 
v hotelu Formule I. Ve středu se vy
dáváme Napoleonovou stezkou na 
louku setkání Lafrey v horách, kde je 
socha válečníka na koni, s kouzelným 
výhledem na čtyři jezera. Starobylé 
městečko La Mure, Corps s rodnými 
domy Maximina Giranda a Melanie 
Calvattové a vyhlídkou na masiv Obi
on jsou příjemným zdržením před 

hlavním cílem pouti - La Salette. Kos
telní cesta vede serpentinami vzhůru, 

přes samotu Abhandipe, odkud Maxi
min a Melanie hnali krávy do kopce. 
Polední zastávka v horách je už blízko 
svatyně Notre Dame de La Salette. 
Konečně v sedle vrchu Gargas. Před 
katedrálou stojí socha Panny Marie 
hledící k Římu, kam světice po zjevení 
odešla. Socha Panny Marie mluvící k 
dětem a druhá sedící a plačící vyme
zují místo zjevení u něhož vytryskl 
pramen. Večerní mši svatou v katedrá
le sloužil opět páter Vladimír Rudolf. 
Tentokrát spíme ve starším hotelu, 
propojeném přímo s bazilikou. Tam u 
vchodu, na postranním oltáři, leží úlo
mek kamene, na němž seděla Panna 
Maria. V její přítomnosti dobře usíná
me ... 

Čtvrtek patří éestě do Itálie. Přes 
průsmyk Bayard, dolů do Gapu, další 
průsmyk Briarn;on, jedno z nejvýše 
položených měst v Evropě (132\m 
n.m.) a Savojskými Alpami do Torina, 
města s 1,2 miliony obyvatel. Jakoby 
nás osobně provázel sv. Jan Bosco. V 
místnosti, v níž sloužil mše, stojíme i 
my a u oltáře náš páter. V dómu sv. 
Jana Křtitele, za hlavrúm oltářem, ve 
skleněné skříni zdobené pouzdro se 
.slavným turinským plátnem - další do
tek historie, za níž jsme se vypravili 
do světa. Plátno získané v křižáckých 
válkách bylo původně majetkem ital
ských králů, dnes patři Vatikánu. Na 
pouti pokračujeme do Milána, druhého 
největšího města Itálie. Za zvláštní po
zornost stojí dominikánský klášter St. 

'Maria de la Grazia Cinacoc v jehož jí-
delně je Poslední večeře Páně od Leo
narda da Vinci . Město opouštíme 
pozdě večer a ke spánku uléháme v 
Osio Soto. 

Nyní už stručněji . V pátek Berga-

mo, rodiště papeže Jana XXIII., trhy v· 
Iseo, odpočinek v Sirmione a naše mše 
svatá v kostele městečka Garda na 
břehu jezera. Nocleh v San Zenou di 
,Montana. Sobota přes Trident, marián
ské poutní místo Chiusa, Brixen, 
Brennerský průsmyk, Innsbruck, Sal
zburg, s pohledem na poutní baziliku 
P. Marie, v níž byl kapelníkem Leo
pold Mozart, Linec a domů. Je třicet 
minut před půlnoci . 

Náš zájezd se \ydařil. Počasí bylo 
krásné, odborný doprovod na úrovni a 
jak říkal náš pan vikář, byl to týden 
cesty, jak dosáhnout svatosti . Viděli 
jsme tolik krás pocházejících z rukou 
Božích a z práce snaživých lidí . Tři 
místa nás nejvíce oslovila. La Saletta, 
obklopena zasněženými vrcholky, ze
lenými kopci posetými nejrůznějšími 
květy, kde Matka Boží přišla mezi 
nás. Vybídnout k horlivější modlitbě a 
službě Bohu. Druhým místem byl dóm 
Navštívení Panny Marie v Miláně. 
Před ním rozlehlé náměstí, mnoho lidí 
všelikých národností, poletující holu
bi, ruch - to je obraz Boha mezi námi . 
On je dokonalý a my se kolem hemží
me a pachtíme, mnohdy sami nevíme 
za čím . Tím třetím obrazem je jezero 
Lago di Darda. Kolem stavby nej.5tarší 
i nejnovější , obchody nabité zbožím, 
kavárny, restaurace, lavičky, promená
da kolem jezera, koupání na plážích, 
projížd'ky na člunech po tomto obrov
ském zeleně zbarveném ledovcovém 
jezeře ... Jsme schopni to správně pro
žít a využít? Poznáme hranici, kam až 
může dojít člověk věřící v Pána a kde 
začíná bezuzdné hýření? Doufáme, že 
vzpomínka na tuto pouť se nám bude 
dlouho připomínat." 
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Klub křesťanských žen 
Ve farnosti Lhotka pracuje Klub 

křesťanských žen již od února 1990. 
Za svou patronku přijal sv. Zdislavu. 

Jsme dobrovolná, bezpříspěvková 
organizace, snažící se dle svých sil a 
možností pomáhat potřebným, starým 
a nemocným občanům v našem okolí. 

Docházíme na návštěvy a pravidel
né besedy do domova důchodců v Su
lické ulici, nad nímž máme od února 
1992 patronát a náš klub přispěl i k je
ho zachování. Jsou zde zajištěny bo
hoslužby ve čtvrtek odpoledne v malé 
jídelně. Liché má církev římsko-kato
lická, o sudé se dělí církve čs. husitská 
a českobratrská evangelická. 

Také docházíme na besedy a náv
štěvy do Ošetřovatelského ústavu v Jí
lovské ulici a besedy konáme i v 
klubech důchodců v Praze 4 a Modřa
nech. 

Kromě jiného spolupracujeme se 
sociálním odborem Prahy 4 a humanit
ním odborem Modřan. 

K naší farností patří kaple sv. Vác
lava ve Fakultní Thomayerově nemoc
nici, která zhruba 40 let byla 
skladištěm stavebního materiálu. Naše 
jeden a půlleté úsilí bylo korunováno 
otevřením jednání o stavební rekon
strukci v září 1992 a vrácení kaple ná
boženským účelům. K tomu došlo 

slavnostním vysvěcením kaple bisku
pem Františkem Lobkowiczem 18. 
prosince téhož roku. Dnes je interiér 
prakticky vybaven. 

Katolické bohoslužby zde jsou kaž
dou středu v 16:00 hodin a my pevně 
věříme, že se ještě letos podaří obnovit 
mši svatou v neděli odpoledne, která 
bývala hojně navštěvována. Půl hodi
ny před mší svatou lze domluvit s kně
zem, který tam stejně jako do domova 
důchodců' v Sulické ulici dochází, náv
štěvu nemocných. 

V kapli sv. Václava se scházejí 
mladí všech církví. Bohoslužby tu ma
jí také adventisté s.d. a církev čs . hu
sitská. Je to opět ekumenická kaple, 
jak byla původně postavena pro Masa
rykovy domovy. Provoz má na starost 
náš klub. 

V kapli konáme poradenství první
ho kontaktu v oblasti sociálně-právní a 
zdravotně pečovatelské a to každý 
čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin. 

Klub křesťanských žen se schází 
každý první čtvrtek v měsíci (mimo 
prázdnin) v kapli sv. Václava v 17:00 
hodin. Po projednání provozních zále
žitostí máme vždy nějakou přednášku. 
Na tu další, která bude 7. září, vás me
zi nás srdečně zveme. 

Věra Dvořáková 

·Kostel Panny Marie 
Královny Míru 
ADRESA: 
Farní úřad Praha - Lhotka 
VeLhotce36 
142 00 Praha4- Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, 10:00,18:30 
Po- 8:00 
Út - 8:00, 18:30 
St- 8:00 
Čt-8:00 
Pá - 15:00, 18:30 
So-16:00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 
Svátost křtu se zpravidla uděluje v 

sobotu odpoledne a v neděli dopoled
ne, na přání kterýkoli den. Je třeba se 
včas ohlásit na farním úřadě. 

Svátost oltářní je možno přijímat 
jednou denně při mši svaté, na požádá
ní i jindy. 

Svátost smíření - sv. zpověď - si 
lze vykonat před každou mší svatou v 
kapli sv. Václava, na požádání kdyko
liv. 

Svátost pomazání nemocných 
spolu s pokáním a přijetím Těla Páně 
je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném 
případě telefonicky. To platí i o ústavu 
Domov důchodců i o nemocnici v Kr-

t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t Q. 

Co přinesly nedělní večery 
Svátost manželství je třeba ohl.ásit 

duchovnímu správci alespoň 3 týdny 
předem. 

Už několik let se po večerní mši v 
neděli scházejí všichni, kdo se pova
žují za „farní mládež", aby věnovali 
hodinu času něčemu, co napomáhá 
růstu ducha i vědomostí . Dřívější bib
lické hodiny, zaměřené na čtení Bible 
a společnou úvahu nad textem, vystří
dal letos seriál večerů s různou témati
kou. A tak jsme střídavě diskutovali o 
mezilidských vztazích na základě knih 
Michaela. Quoista a Dale Camegieho, 
meditovali při modlitbách před křížem 
a poznávali sami sebe při různých psy
chologických hrách. 

Pětkrát jsme měli příležitost přivítat 
zajímavé hosty - ing. Kopřiva a Dr. 
Svoboda hovořili o vztahu křesťanství 
a politiky, manželé Jana a Jan Šilha
vých se podělili o zkušenosti z jimi 
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pořádaných připrav na manželství, Pohřby a zádušní mše svaté je nut
Michaela Těmínová nám přiblížila no vyjednat s duchovním správcem 
svět drog, narkomanů a těCh, kdo se osobně. 

jim snaží pomoci, s Dr. Rejchrtem VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: 
jsme mohli zhodnotit stav ekumenis-
mu a na závěr se ukázali i redaktoři Probíhá od října do května. (Věko-
v - AD J f B ran· k To . - vé skupiny a přesné časy jsou vždy casop1su ose e e a mas 
Weiss, s nimiž jsme nahlédli do ku- _up_ř_es_n_ě_n_y_v_říJ_·n_u_.) _______ _ 

chyně tohoto populárního periodika. nedělního seriálu budeme v příští se-
Přestože aktuální informace o prog- zóně opět pokračovat obdobnou for -

ramu těchto setkání byly po celý rok mou. Program chceme sestavit z 
na vývěsce v předsíni kostela, pohybo- témat, která jsou pro naši věkovou ka
vala se průměrná účast jen okolo pěta- tegorii zajímavá, proto uvítáme jaké
dvaceti lidí, většinou těch, kteří koliv nápady a návrhy na zajímavé 
docházeli již v minulých letech'. osobnosti, které bychom pozvali. 

Myslíme si, že mladých ve věku od Už ted' se těšíme na setkání po 
16 do 25 let je v naší farnosti několi- prázdninách s novými kamarády. 
kanásobně více a fadu z nich bude jis- Bližší zprávy budou k dispozici ve 
tě zajímat, že po úspěchu tohoto ipravodaji a na vývěsce. 



v , 

VESTNIK 3/95 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Rozhlasový přenos 13.8. 1995 

Moji drazí přátelé, drahé děti, 
dnes se vám hlásí společenství křes

ťanů z Prahy - Lhotky. Pozdi;avuji, 
drahé děti, především vás. Prázdniny 
se pomalu, ale jistě chýlí ke svému 
konci. Velkým a krásným signálem 
bude 15. srpen - svátek nanebevzetí P. 

Marie - svátek naší nebeské matky, 
která drží nad vámi celé prázdniny 
svoji mateřskou ruku. Dnešní neděle, 
19. v mezidobí, nám v evangeliu při
pomíná pravdu, se kterou se setkáváte 
o prázdninách na každém kroku. „Ne
boj se, malé stádce, neboť se vašemu 
Otci zalíbilo dát vám království". O . 

--------------~~--------------, prázdninách jste asi jistě přišly do kos- I 

Jáhen Stanislav 
14. července, při večerní mši sv. v zkoušky na fakultě, propukla u něj ne

našem kostele, udělil kardinál Milo- moc s vysokými horečkami - zákeřná 

slav Vlk jáhenské svěcení Stanislavu viróza, která postihuje vnitřní orgány 
Přibyloví. Mši sv. koncelebrovali bý- Stanislav přijiµ svátost pomazání ne
valý rektor Nepomucena P. Karel Pi- mocných. Se sevřeným srdcem jsme 
lík, rektor pražského semináře P. Jan prosili Pána o jeho uzdravení. Pán 
Baxant, P. Josef Matras z Hradecké uslyšel, když jsme k němu volali. 11. 
diecéze a náš duchovní otec P. Vladi- července byl Stanislav propuštěn z ne
mír Rudolf. mocníce a o den později se vydal na 

Z krátkého přivítacího projevu kar- cestu do Prahy, ke své milované ba
dinál Vlk poznal, že zájem Stanislava bičce. 
o působení v našem kostele není jed- Z Boží vůle stál 14. července Stani
nostranný, ale že si totéž přeje i celé slav před naším oltářem. Stál s tíhou 
naše farní společenství a že přijímá prodělané nemoci, vyčerpaný, vyhub
Stanislava s láskou. Stanislava Přibyla lý, ale s hořícím srdcem. Když mu 
jsme poznali vloni v létě, kdy byl v kardinál Vlk před vysvěcením kladl 
našem kostele jako bohoslovec na · otázky, Stanislavovy odpovědi zněly 
prázdninové praxi. Poznali jsme ho ja- jako údery zvonu. Byly to chvíle, kdy 
ko pokorného Božího služebníka. Spi- se nebe spojuje v radosti se zemí. 
ňoval přesně to, zač se denně modlíme Stanislav si zvolil na počátku své 
v prosbě za ty, kteří se rozhodli pro duchoví činnosti za ochránkyni naší 
kněžské povolání. Měl dar moudrosti drahou Matku, Pannu Marii, Královnu 
a pravého poznání, což se projevilo v Míru. Kéž jej její ochrana provází i v 
jeho promluvách. Poznali jsme ho také jeho další činnosti. Stanislav má totiž 
jako výborného a citlivého varhaníka. v úmyslu dále prohlubovat své vědo
Z hudebního projevu se snadno vytuší mosti. Ještě před nastoupením do 
povaha člověka. A právě jako člověk pražského semináře v r. 1990 (po roce 
si získal srdce našich farníků. byl vyzván, aby přešel do české pa-

Koncem června jsme s velkou ra- pežské koleje Nepomucenum a dostu
dostí přijali zprávu, že bude Stanislav doval teologii na Lateránské 
v našem kostele vysvěcen na jáhna a univerzitě v Římě) dokončil studia na 
jako jáhen bude působit v naší farnosti Právnické fakultě UK. Toto dvojí za
až do kněžského svěcení. Zarmoutila měření hodlá spojit v oboru církevního 
nás však skutečnost, že je v Římě hos- práva. Kéž mu k tomu dopomůže Bůh. 
pitalizován. 20. června, v den poslední /Nd! 

tela; kde bylo jen několik věřících lidí. 
Neboj se malé stádečko. Mnoho křes
ťanských obcí za 40 let života v ne
svobodě bylo doslova zdecimováno. 

(pokračováni na str. 4) 

Kompetence jáhna 
Co všechno jáhen může: 
-spolu s biskupem a knězem je řád

ným udělovatelem křtu a řádným roz
dělovatelem eucharistie („rozdává a 
donáší svaté přijímání") 

-uděluje různá jemu vyhrazená žeh
nání i eucharistické požehnání 

-slaví bohoslužbu slova 
-může nahradit faráře při slavení 

svátosti manželství i při křesťanském 
pohřbu 

-jáhnovi (podobně jako biskupovi a 
knězi) je vyhrazena homilie, tj. kázání 
na texty z Písma sv. 

-má řadu dalších povinností - úcta a 
poslušnost biskupovi, pomoc potře

bným, ohlašování evangelia atd. 

Co jáhen za žádných okolností 
nemůže: 

-předsedat liturgickému shromáždě
ní ve mši sv„ zejména ne pronášet eu
charistickou modlitbu (toto je moje 
tělo.„) 

-zpovídat, zejména ne udělovat svá
tostné rozhřešení 

-udělovat svátost nemocných („pos
lední pomazání") 

Sta11islav Přibyl 
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Místo vybrané Bohem 
O Rozhovor s vedoucí Domova svaté Rodiny sestrou Akvinelou 

Telefony bez přestání vyzvane11, 
jedna návštěva stíhá druhou, občas 

přiběhnou děti pro pokyny, takové je 
„klidné" prázdninové odpoledne v Do
mově sv. Rodiny v Praze na Petřinách, 
v němž jsme se setkali s vedoucí se
strou Akvinelou. Zítra by už na řeči 
nebyl čas, protože přivezli metrák lev
ných třešni a ty je třeba rychle zavařit, 
aby děti měly kompoty na zimu. Ne
chce se věřit, kolik už křížků zdobí tu
to drobnou, čipernou ženu, 
obdivuhodně mladou vzhledem i pod
nikatelským elánem. 

Vaše kongregace Školských sester 
de Notre Dame ."iídlí v Praze 4 a tak 
máte áo práce daleko. Který je vlastně 
váš pravý domov? 

Všude tam, kde je Bůh. Tady na 
Petřinách je s námi v malé kapli Eu
charistický Kristus. Dobře se tu dýchá 
nám i dětem. V Domově sv. Rodiny 
jsem téměř celý týden. Zpravidla na 
sobotu e. neděli odjíždím do kláštera. 
V naší klášterní kapli Panny Marie 
Nanebevzaté máme první neděli v mě
síci celodenní výstav Nejsvětější svá
tosti, kdy provádíme i bilanci svého 
duchovního života. Tuto duchovní ob
novu zakončí pater Vladimír Rudolf 
promluvou a svátostným požehnáním 
a vždy nás ujistí, že přes modlitbu ses
ter naší komunity dochází k duchovní
mu propojeni s lhoteckou farností . 
Naše sestra Ancilla vyučuje nábožen-
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ství v kostele Panny Marie Královny 
Míru skupinu dětí, aby se toto pouto 
ani v budoucnu nepřetrhlo. 

Od kdy je Domov sv. Rodiny v pr~ 
VoZU? 

Těsně po revoluci Charita i rodiče 
hledali vhodný objekt pro postižené 
děti, až jsme narazili na uzavřené jesle 
v Praze 6 . Jednalo se s Obecnim úřa
dem, v říjnu 1990 jsme dostali klíč a 
za rok se děti už stěhovaly do oprave
ného a zvláštním potřebám uzpůsobe
ného objektu. S opravou se začínalo 
téměř bez peněz, ale díky Charitě a 
štědrým dárcům jsme dokázali odvést 
práci i s vybavením za 5 milionů ko
run. 

Kolik má vaše rodina dětí? 
Máme 37 lůžek s trvalým ubytová

ním, 4 děti k nám denně docházejí. Z 
vaší farnosti u nás bydlí chlapec Petr. 
Dosti neklidný hoch se hodně zlepšil. 
Můžeme ho zařadit i do práce. Rád 
chodí do kaple. Jednou při vzácné vá
noční návštěvě Domova překvapil Petr 
pana kardin~la Vlka otázkou - „Můžu 
říct našemu páteru Rudolfovi, že ho 
pozdravujete?" Chlapec byl rád, když 
dostal samozřejmě souhlas. Pátera Ru
dolfa oslovila jeho první návštěva u 
nás. Má zvláštní vřelý vztah k trpícím. 
Naše děti si ihned zamiloval. 

Děti, tak říkáme všem od deseti do 
padesáti let, máme rozděleny do čtyř 
skupin, na deset chlapců a ostatní děv
čata, podle stupně mentálního postiže
ní. Těžko je rozdělit na lepší a horší. 
Získali jsme zkušenost, že schopnější 
jsou pro méně schopné laskavými po
mocníky. 

Jak se v životě Domova projevuje 
přítomnost řádové sestry? 

Jsem tady jediná, ostatní jsou civil
ní, převážně věřící zaměstnanci. 

Všichni :- rodiče i veřejnost však přijí
mají zařízení jako církevní Domov. 
Ve středu a v pátek ráno máme pravi
delně mše svaté v malé kapličce, která 
sousedí s jídelnou. Večer o prvním 
čtvrtku v měsíci je výstav Nejsvětější 
Svátosti pro pracovníky, kteří touží po 
chvilce samoty s Kristem. Nábožen
ství vyučuje stará hodná paní, všemi 

jmenovaná kmotřička, jak vystřižená z 
Karafiátových Broučků. Vede děti cit
livě k zbožnosti . 

Všude kolem je taková čistota a 
pořádek, jako by tady nikdo ani ne
bydlel a váš Domov byl jen na před
váděni 

Návštěv je skutečně někdy nad hla
vu. Hlavně přicházejí stUdenti z peda
gogických škol a ze zdravotní. Byla tu 
výprava dokonce i z Ameriky, něko
likrát nás navštívili Švédové, studenti 
z Anglie, Německa, na praxi chodí z 
Jaboku, ze sociálně právní školy, měli 
jsme tu i tři španělské studentky. A 
pořádek? Patří k dennímu programu 
děti - přednostně - dříve než se pusti 
do zájmové činnosti. U dětí využívá
me hudební schopnosti, mají bicí ná
stroje, rády je používají i zpívají. 
Zahájení advetních koncertů bylo na
táčeno v našem Domově. Některé děti 

se učí na flétnu pod laskavým dohle
dem asistentky prof. Žilky pí ing. L. 
Ramešové, malují, tvoří keramiku, 
pletou košíky, tkají na malém stavu, 
dokáží si pohrát i s počítačem.· 

To zni skoro neuvěřitelně ... 
Je pravda, že ochrnutí rukou ome

zuje některé děti v motorice, vynahra
zují to však duševními schopnostmi. 
Ríša, který je odkázán na vozíček, 
ovládá počítač peďektně. Nemohu 
Vám ho představit, jel s jedním z vy
chovatelů na čtyřdenní zájezd do Pa
sova, zorganizovaný Řádem Lazarínů. 

Kde jste na takový počítač ziska/i 
peníze? 

Dostali jsme kdysi starý, který bylo 
nutno stále opravovat. Zvláštní Boží 
pozorností jsme obdrželi další, který 
vyhovuje po všech stránkách. Počítá
me s ním na odbornou výuku po 
prázdninách. Naše pracovnice, absol
ventka pedagogické fakulty, připravu
je rozvrh základních školních 
předmětů i logopedie apod. Počítač 
jsme vlastně dostali jako dárek. Je to 
zajímavá náhoda. Když loni v kostele 
sv. Ignáce slavili sňatek dva mladí li
dé, manželé Wernerovi, dali na sva
tební oznámení nabídku - „Chcete-li 
nám udělat radost, darujte hračku pro 



mentálně postižené děti." Našim dě
tem byl osobně předán velký balík 
dárků a protože je pan Werner podni
katel s počítači, poznal náš problém se 
starým počítačem a daroval nám kva
litní počítač. 

Prý vás také potěšil pobyt na zdra
vém vzduchu v Královci? 

Jsme velmi vděčni za poskytnutou 
možnost pobýt v čisté, netknuté příro
dě v Královci. V menší skupině dětí 
byl na ně čas, bohatší program vychá
zek a her v přírodě. Některé děti popr
vé koply do míče, pomáhaly v 
kuchyni, loupaly. brambory, „pekly" 
bábovky, toulaly se po turistických 

cestách. I těžce mentálně postižené dě
ti vydržely v královeckém kostelíku ti
še. Otec Rudolf byl přímo fascinován 
jejich upřímnou účastí. Prý to byl pro
žitek., na který nezapomene. 

Když se podívám na vaše spolupra
covníky, připadizjí mi jako z jiného 
světa. Láska, klid, porozumění se ua
čí v jejich tváři. 

Každého, kdo se uchází o zaměst
nání, se ptám, zda je věřící. Nikoho 
nenutíme, ale když se výchova směru
je jednotně, napomáhá to k dobré 
souhře celého společenství . Škoda jen, 
že tady z mladých nikdo dlouho nevy
drží. Mají převážně své individuální 

Pohlednice z dovolené 
Jsou místa, která v turistickém prů

vodci nenajdete. Třeba lesní kaple za
svěcená Nejsvětější Parmě Marii poi 
Koste/nim vrchem, kousek od plaveb
ního kanálu a na dohled od Smí, jed
noho z nejkrásnějších koutů šumavské 
přírody. Podle místního kronikáře a 
ústního podáni pamětníků se tady děly 
zázraky. Když se dvě ženy, po prosbě o 
pomoc Panny Marie. zachránily před 
útočícím medvědt?m a chromý na stej
ném místě mohl po meditaci a několi
ka doušcích vody z nedaleké studánky 
odložit berle, pověsili z vděčnosti na 
kmen stromu skleněný obrázek Sedmi
bolestné Matky Boží. & tohoto „ obráz
kového stromu", jak se mu říkalo, se 
událo mnoho dalších příhod a neuvě
řitelných vyléčení. Pověst se rychle 
rozletěla po okolí a tak sem přicházelo 
stále více lidi poprosit modlitbou o po
žehnáni. Poutníci přinášeli svaté ob
rázky, berle, voskové figury, růžence, 

každý na potvrzení svého vyslyšení. 

Mše v historii světa 
(dokončení z minulého čísla) 

OBĚTOVÁNÍ CELÉHO TVOR
STVA 

- Chléb a víno, které při svaté Oběti 
spolu s celým shromážděním přinášíš, 

představuje návrat celého tvorstva k 
jeho Stvořiteli : aby obilí rostlo, živilo 
se mízou země, přijímalo paprsky 
slunce, těžilo z vlivu Všech hvězd, rol
ník toto obilí zasel, dělník mu zhotovil 

Vznikla tradice slavné „ smské pouti" 
v den Nanebevzetí Panny Marie, kte
rou ve svém románu vzpomíná také 
Karel Klostermann. To už na promod
leném místě stála od roku 1820 ka
menná lesní kaple, několikrát 

přestavovaná a v padesátých letech 
našeho století vyhozena do povětří. Li
dé totiž na Pannu Marii nezapomínali 
ani v těžkých dobách nesvobody, s vě
domím, že budou pronásledováni a tak 
se totalitáři vypořádali s tradici blá
hově po svém. Bez připuštění myšlen
ky, že zničit lze jen stavbu, nikoli víru. 

Stejně uctivě jako stovky poutníků 
před námi, stojíme nad rozvalinami 
kaple, v některých místech je zdivo do
cela zachovalé, pijeme opravdu dob
rou vodu ze studánky a u železné}]o 
kříže, který po revoluci oživuje histo
rii, se modlíme k Panně Marii. Ta na 
nás shlíží jako kdysi z obrázkového 
stromu a chápe. K červeným květům 
přikládáme na hromádku pár dalších 

pluh, horník nakopal uhlí, inženýr ... 
Vtěsnán do těchto několika zrn 

semletého obilí, obsažen v těch něko
lika kapkách vína, celý vesmír je tam 
přítomen ve svém tajuplném úsilí 
stoupat k životu, celé lidstvo je tam v 
obdivuhodné námaze dovršit tvorstvo. 

Celý vesmír, celé lidstvo, jedno 
spojeno s druhým, jedno závislé na 
druhém, vzájemně solidární v prosto
ru, ale také solidární v čase: je to celé 
stoupající tvorstvo, obtížené všemi 
hříchy a vším utrpením, chvějící se 

životní cíle. Pochybuji, že toto povolá
ní by se pro ně stalo celoživotním. 
Modlím se, aby aspoň některý z nich 
poznal krásu této oběti . Před dvěma 

roky jsem byla vážně nemocná. Pán 
Bůh mohl o mně jinak rozhodnout. 
Vrátil mne zase dětem snad proto, 
abych udávala správný směr ceSty 
chudé církve, která chce sloužit Kristu 
v nemocných a postižených. 

U Patera Rudolfa jsme našli zvlášt
ní pochopeni. 'Je obdařen mimořád
ným darem lásky a dobrým otcem 
nejen svým farníkům, ale i našim dě
tem. Jemu patří náš dík i za Královec. 

IZPI 

šišek jako prázdninové díkůvzdání a 
stopu naši pokorné přítomnosti. Domů 
jsme totiž museli odjet ještě před sm
skou poutí ... 

/ZP; 

lidským životem, radostmi a láskou. 
- Obětuješ-li chléb a víno a to, co 

představují, uznáváš, že celá tato hmo
ta a celý tento život a také zcela jistě 
„tvůj" život náleží Bohu. Tím, že je 
vyjímáš ze svého užívání, činíš z nich 
oběť. 

Ruka, která se podává v přátelském 
gestu, zavazuje celé tělo a celou duši . 

Rty, které se přibližují v polibku, 
zavazují celou lásku. 

(pokračování na str. 6) 
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J, 

Rozhlasový přenos 13.1. 1995 
(pokračování ze str. I) 

Unavení kněží, kteří přežili, jsou 
vyčerpaní a nemají již sil - zasloužili 
by si odpočinek a péči - není náhrady, 
a tak dávají, co jim ještě zůstalo. To 
mějte .na mysli, když o prázdninách 
přijdete do prázqného kostela. Co 
všechno asi pan farář za 40 let života v 
nesvobodě prožil? Patnáctý srpen, to 
byl pro mnohé kněze poslední den 
prázdnin. Po tomto datu začínal zápas 
o děti. Přihlásí se děti k výuce nábo
ženství - nebo vyhraje soudruh ředitel 
a bude hrdě hlásit na okres, že na své 
škole vymýtil náboženské předsudky? 
- Jen Bůh ví, kolik bolesti prožíval 
kněz i rodiče. Tento nerovný zápas 
končil svátkem Narození Panny Ma
rie. Přihlásilo se hodně děti, málo, ne
bo žádné? Ať vám vaši rodiče 

vypravují, jak to bylo. Teď jste svo
bodni a můžete se bez obav hlásit k 
výuce o Bohu. Nezapomeňte! Takové 
myšlenky se honí mojí hlavou v těchto 
dnech - nesmíme zapomenout!!! Ne
boj se, malé stádce, neboť se vašemu 
Otci zalíbilo dát vám království. Pří
kladem nám byla aje,jak uvidíme, na
še nebeská matka Panna Maria. V 
tento čas se rozhlaholí všechny koste
ly i kaple krásnými zpěvy ke cti P. 
Marie. Také my se dnes připojíme ke 
všem ostatním písní: K nebesům dnes 
zaleť písni - tam kde sídlí matka tvá. 
Tak vlastně vyzpíváme vstupní antifo
nu ze svátku Nanebevzetí: Radujte se 
všichni ve spojení s Pánem a oslavujte 
Pannu Marii, vždyť z jejího nanebe
vzetí se radují i andělé a spolu s ní 
chválí Božího Syna. Dnes zpívejte s 
námi i vy všichni, kteří jste nemocní, 
Maria je připravena všechny vaše rány 
- rány duší i srdcí uzdravit. „Na nebi 
se objevilo velké znamení, žena oděná 
sluncem, s měsícem pod nohama a s 
korunou z dvanácti hvězd kolem hla
vy". V této chvíli se všichni zamyslí
me nad sebou a budeme litovat toho, 
co nám brání s nadějí následovat naši 
matku. 

* * * 
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Drazí přátelé, 
dnes nás příváděl k Božímu oltáři 

Žalm 73 . „Shlédni Hospodine na svou 
smlouvu, nezapomínej natrvalo na ži
vot svých chudých! Povstaň, Bože, uj
mi se své věci. A Bůh to učinil 

božsky." 
Služebnice Páně - První poslání, 

které bylo nabídnuto a skrze Ducha 
Sv. přijafo. Slovo se stalo Tělem. Tou, 
která se cele oddala, celá propůjčila s 
tělem i duší této záplavě Ducha - je 
Maria. Slovo se stalo Tělem a mohlo 
bydlet mezi námi. 

Maria věřila ve své povolání - Hle 
já dívka Páně - ihned odpověděla ce
lou svou bytostí: „Ať se mi stane pod
le Tvého slova." Nemyslela na sebe a 
řekla s naprostou důvěrou ano. Za
chvěla se radosti v Bohu, poznala Ho, 
uvěřila, že je to On, uvěřila, že jí pot
řebuje, uvěřila, že potřebuje matku, že 
potřebuje dívku tak dalece věrnou, aby 
se stala Jeho matkou. A tak se vydala 
na cestu. „A odešel od ní anděl" . I vy
dala se Maria na cestu ... 

Maria žila životem víry. Co to zna
mená? Nemyslete na Marii jako na ne
pfístupnou královnu, které se musíte 
jen z povzdálí obdivovat. Naopak. Po
hlížejte na ni jako na příklad denního 
života, který máte následovat. Považu
jeme-li Marii za příliš mimořádnou, je 
velké nebezpečí, že navždy upustíme 
od toho, abychom ji následovali . 

Řeknete snad, že měla velkou výsa
du neposkvrněného Početí . Uvažujte 
na okamžik, co to vlastně znamená. 
Že byla počata již pokřtěná, že byla v 
Boží Milosti od prvního okamžiku 
svého početí. Vy jste tu Milost obdr
želi za několik dní po svém narození . 
Ona nikdy neměla dědičný hřích i vy 
ho už nemáte. Ale ona měla ještě růz
né jiné výsady! Které? Osvobození od 
smrti? Ne. Osvobození od utrpení? 
Ne. Osvobození od žádostivostí? Ov
šem, ale ani Adam neměl žádostivost a 
přece mu tato výsada nezabránila, aby 
padl. 

Nejvýš mimořádná byla v životě 

Marie její víra. Myslet na to je neustá
lý úžas a okouzlení. Ch1~~te-li si trochu 
osvěžit pojem, který jste si učinili o 

víře Blahoslavené Panny, pohleďte na 
světce a světice. Třebas na Janu z Ar
cu. Šestnáctiletá dívka, které anděl a 
svatí zvěstují poslání velmi omezené, 
velmi dočasné - vysvobodit Francii. A 
bylo nutno jí to říkat celé tři roky, aby 
tomu začala věřit. Musela se tím dát 
proniknout, musela se do té myšlenky 
pomalu vpravit. A Panně Marii, také 
šestnáctileté dívce, plně zaměstnané 

domácími pracemi, zasnoubené s ře

meslníkem, se zjevuje anděl a říká jí 
řadu věcí, jinak zcela nepravděpodob
ných: budeš matkou, ale zůstaneš při
tom Pannou, budeš mít syna, který 
spasí svět a bude•to bytost mimořádná, 

která bude vládnout navždy. 
Maria reaguje na tento rozhovor ne

konečně správnější pokorou než by si 
kdokoliv z nás dovedl představit. Vy 
se považujete za pokornější, protože 
jste si vědomi své hříšnosti . Ale právě 
to, že jste hříšníci vám brání, abyste 
byli pokorní. Být pokorný, znamená 
znát nekonečnou vzdálenost, která je 
mezi Bohem a námi. Přesvatá Panna 
znala Pána velmi dobře . Byla neko
nečně pokorná. A však je třeba znát i 
vzdálenost, která dělí tvora bez hříchu 
od tvora s hříchem: to je vzdálenost 
konečná. A na druhé straně nám právě 
naše hříchy Boha zastiňují , zbavují 
nás Ho, zaslepují nás vůči Němu. Ve 
srovnání s naší pokorou byla P. Maria 
nekonečně pokorná, a proto neprotes
tovala. Vy byste byli řekli : „To je na
prosto nemožné, to se nikdy nestane, 
necítím se připraven, ještě několik 

exercicií, počkej až dozraji." To Maria 
neřekla. Řekla velmi prostě: „Bůh je 
dost velký, Bůh je dost dobrý, Bůh je 
dost velkodušný, Bůh je dost mocný, 
Bůh je dost Bohem, aby vykonal tako
vé věci v chudobě své služebnice. 
Mne to od Něho neudivuje." Vy byste 
se divili sobě. Ale ona znala Boha a 
proto se Mu nedivila. Vyřkla proto 
slovo přijetí navždy: „Staniž se mi 
podle Tvé vůle." Stejné slovo se poža
duje od nás všech. Maria souhlasila, 
aby v jejím životě jednal Bůh. On jed
nal ihned. Přišlo pokoření, znepokoje
ní, nepříjemnosti. Ihned začala Maria 
trpět. A to již před Ježíšovým naroze-



níni. Nejdříve obětovala svého snou
bence. Ty dvě bytosti se velmi milo
valy. Maria však věděla, že nesmí 
disponovat Božím tajemstvím. Vidíme 
to v celém jejím životě. Věřila, že ne
má zasahovat, že není na ní, aby se v 
Božích záležitostech ujala iniciativy. 
Věděla, že má věřit a že má čekat. Da
la se jako sv. Jan Křtitel uzavřít do ne
poohopení a samoty. Trvalo to celé 
dny a týdny. Představte si to pokoření 
a ten zánnutek. Zachránilo je právě to, 
že se tolik milovali. Myslím, že Josef 
se naučil důvěřovat Bohu, protože dů
věřoval Marii . U Josefa nebyl ani stín 
{>odezření, ani stín osobního dotčení. 
Řekl si : „Zde je nějaké tajemství do 
něhož se nebudu vměšovat". Vzdálil 
se, ustoupil do pozadí. Ubohý Josef. I 
jemu vstoupil Bůh do života. Bůh za
číná vždy tím, že nám odporuje Abra
hám a Zachariáš chtěli mít dítě. A 
neměli žádné. A Josef) Josef musel 
přijmout všecko! A je tu důkaz, že to 
přijal dobře. Pro mne je rozhodujícím 
důkazem toho, že dospěl k naprosté 
úctě, že se podrobil božímu dílu a při
jal, že totiž spal. Až anděl ho musel 
probudit ze spánku. Přišel okamžik, 
kdy vše překoná! a porozuměl. Josef 
tolik důvěřoval Marii, že jí samé vdě-

. čil za své uzdravení. Jeho víra v Marii 
byla vychovatelkou jeho víry v Boha. 
Protože ji tolik miloval, povznesl se až 
k tomu, že uvěřil , že je vše v pořádku. 

Že vše, co pochází od Boha, je dobré. 
A potom, dlouho potom přišel anděl 
potvrdit jeho víru. A Marie čekala, až 
se Bohu zalíbí vyjevit její tajemství . 
Kéž bychom byli také tak trpěliví . Je
dině naše trpělivost by dovolila Bohu, 
aby v nás konal své plány. Maria svou 
dokonalou trpělivostí vždy dovolila 
dokonání Božích záměrů. My chceme 
vždy věci uspíšit. Chceme sami inter
venovat. Vzpomeňme na příběh Sářin : 

Bůh slíbil syna a pak jako vždy se to 
zdrželo. Syn dal na sebe čekat. A tu si 
řekla Sára - zařídím to sama. Udělám 
to místo Pána Boha. Je nějak nehybný, 
ztuhlý, pomalý. Ale já to dovedu zaří
dit. Pustila se tedy do věci s Agarou. 
Dala svému muži svou služebnou. Při
šla na trik, aby Abraham měl syna. A 
víte co bylo dál? Srážka mezi ženami. 
Srážka mezi dětmi . Izmail a Izák, 
Agar a Sára. A nakonec pohroma, roz
tržka, otrávenost. Lidé se vmísili do 

Božích plánů . Nedostávalo se jim ví
ry. Nedostávalo se jim trpělivosti . 

Chtěli to zařídit sami. Maria řekla: 
„Staniž se mi " Dala si to líbit. Zpra
co~vej mě, učiň, ať se dám zpraco
vat. 

Věrnost Mariina byla podrobena 
tvrdé zkoušce. Začalo to hned. Naro
zení Páně v osamělosti a naprosté chu
době . . Nikdy nebyla Maria chudší, 
nikdy se necítila více unavena a více 
osamělá, než když se Pán narodil. Pán 
sám zvolil tu chvíli, kterou podle nás 
neměl zvolit. Zvolil právě tu chvíli, 
kterou bychom my nikdy nebyli zvoli
li. 

A vraždění neviňátek? Pochopili 
jsme vůbec, jaké to bylo pohoršení? 
První účinek Spasitelova narození byl: 
všechny rodiny v zemi v smutku, 
všechny malé děti do dvou let povraž
děny, všechny ostatní matky - její se
stry (a ona věděla, co to je být 
matkou) oloupeny o to nejdražší. Mys
líte,_ že to vše nenaplnilo její srdce úz
kostí? Můžete si myslit, že její víra 
byla snadná? Ne, její víra byla bolest
ná, trpící, sklíčená a stálo ji hroznou 
námahu, aby byla dále věrná, aby si 
opakovala, aby věřila slova Magnifi
kat: „Jeho milosrdenství je od pokole
ní do pokolení, on povyšuje ponížené, 
hladové sytí dobrými věcmi. Uj al se 
Izraele, svého služebníka, jsa pamětliv 
svého milosrdenství ." Proč tedy ne
chal pobít děťátka, krutě poničit rodi
ny? 

My všichni bychom chtěli dělat 
velké věci . Maria se spokojila s tím, že 
nechala konat Pána velké věci v sobě . 

Konal velké věci v úzkosti a utrpení 
své služebnice. A ona to vydržela. Vě
řila, že to bylo dobré, že Pán věděl vše 
lépe než ona. „Jako nebe je vysoko 
nad zemí, tak jsou Jeho cesty vysoko 
nad našimi cestami. Jeho myšlenky 
nad našimi myšlenkami." 

Tak minulo třicet let, kdy přesně ře
čeno, se vlastně nic nedělo. Třicet let 
víry, třicet let přetížení, třicet let, kdy 
se asi sama sebe tázala, proč se nic ne
děje a zda se bude něco dít. Mauriac si 
ve svém krásném spise „Život Ježí
šův" představuje Pannu Marii, jak si 
stále připomíná ostří Simeonovy dýky, 
která ji ohrožovala. V určitých chví
lích si snad ·myslela, že ohlášené 
utrpení bude snad to, že po celý svůj 

život zůstane jediným svědkem této 
nesmírné Lásky. Žil zde Bůh a ona sa
mojediná tu bděla, byla světlem svaty
ně. A neřekla nic, nešla uvědomit 
sousedy. Mlčela, věřila. Věřila, že Je
žíš mohl spasit svět tím, že mlčí, tak, 
jako apoštolové měli věřit, že byl 
schopen je zachránit, když spal. Vytr
vala, nedopustila · se žádné chyby, kte
rých se · dopustili druzí. Vytrvala, 
zůstala v zajetí své víry. A víc, proto
že nestačí přijímat. Doufala stále dál . 
Je třeba doufat proti vší naději, je nut
né věřit, že neúspěch je pouze zdánli
vý, že je pouze znameníll).daným naší 
naději, že to js01.i tajemná vítězství 
Boží lásky. Rezignace nikdy není ví
rou. Zachariáš rezignoval na to, že bu
de mít dítě, a víte co se mu stalo. Až 
do konce svého života musel očekávat 
vše od Boha. Pravá· věrnost říká: Zdá 
se to pokažené, ale podařilo se to. Zdá 
se, že to nepřijde, ale pňchází to, jinak 
ovšem, jiným způsobem. Nerozumím 
jak, nerozumím proč, není mi dáno to
mu rozumět. Ale věřím tomu, co řekl 
Pán: „Hluší slyší, slepí vidí, chromí 
chodí, malomocným se káže evangeli
um." I sv. Jan si to opakoval ve věze
ní. „Bude velký, bude Spasitelem, 
Jeho vláda bude bez konce, Bohu není 
nic nemožné," opakovala si Maria den 
ze dne v Nazaretu, kde Ježíš mlčel. 

A každý z nás musí dělat totéž -
máme-li mít účast s Marií na Božím 
království .. Často myslím na ty, kteří s 
námi naslouchali Božímu slovu a byli 
již povoláni - poznali již pravdu, a vě
říme, že se radují - neboť uvěřili . 

Každý den musela Maria objevovat 
své Fiat. Denně musela znovu začínat 
poznávat Boha ve svém životě docela 
jinak, než předpokládala. Přesně tak to 
máme dělat. „Šťastná ta, která uvěň
la." Ta, která uvěřila, je naší matkou. 
Nikdy nebudeme klidni, nikdy nezůs
taneme nedotčeni touto nabídkou, tou 
něžnou prosbou, stálým zvaním, aby
chom se stali jako ona, abychom se 
stali jejími dětmi . I my musíme jedno
ho dne umět říci Magnifikat. Půjdeme 
do nebe jen tehdy, když řekneme 
Magnifikat. Když jednoho dne dáme 
konečně souhlas a necháme se okouz
lit velkými věcmi, které učinil v poní
ženosti své služebnice. 

P. Vladimír Rudolf 
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Mše v historii světa 
(pokračování ze str. 3) 

Při mši: jsi ty tou rukou, rty a srd
cem celého lidstva, jsi tím, kdo umož

ňuje hmotě a celému vesmíru říci 

Stvořiteli : hle, tu jsem, jsi tím, kdo se 

svými bratry šeptá za své bratry, snad 

místo svých bratrů : hle, tu jsem se 

svým utrpením, odříkáním, naší lás

kou, celým životem. 
- Ten, kdo bohatěji naplní pohár 

přítomného okamžiku, kdo v námaze 

každodenní práce svým duchem hlou
běji pronikne hmotu, kdo co nejlépe 

rozvíjí své tělo, srdce, ducha, kdo ve 
své rodině dává růst lásce, kdo pro

bouzí život a výchovou ho rozvíjí, kdo 

usiluje o lidský · vzestup, o větší spra
vedlnost, svobodu a mír, kdo se stává 

bratštějším vůči věcem a lidem, kdo se 

osvobozuje od sebe sama a stává se 

připravenějším pro druhé, ten může do 
sebe přijmout nejvyšší míru věcí, udá

lostí, největší počet bližních, největší 
míru života, největší míru světa. A ten 

pak může Kristu - prostředníku více 

nabídnout. 
- Vykupitel očekává, že oběť, kte

rou všezahrnujícím způsobem provždy 
dokonale přinesl Otci za celý svět, lidé 

svobodní a milující v plném souhlasu 

přinesou v čase a v jednotlivostech. 
Svůj pozemský život musíš proto 

žít denně jako stálé offertorium. 

KONSEKRACE 
- Tvé paže nejsou dost silné, aby 

donesly tvou oběť až k Bohu. Tvé srd

ce není dost čisté, aby obětovalo vše a 

neponechalo si nic. Potřebuješ toho, 
koho církev posvětila, aby mluvil s 

Bohem, aby jeho rty byly ústy Boha, 

aby byl viditelným Kristem v církvi . 
Potřebuješ ho, aby o tvé oběti a 

oběti lidstva říkal : Toto je mé tělo, to

to je má krev. 
- Při konsekraci svěřuješ chléb a ví

no Ježíši Kristu, aby je zbožštil. Ústy 
kněze způsobuje Spasitel nejhlubší 

proměnu - sama podstata hmoty je za

sažena, a hmota překračuje práh lid

ství. 
Toto Nanebevzetí hmoty je neoby

čejné, hmota se stává ne snad člově
kem, ale přímo Bohočlověkem. V 

Kristu vzkříšeném vstupuje hmota ke 

vzkříšení . 
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S chlebem a vínem přinesl jsi v 

oběť i život, i lidstvo, které se svými 

křesťanskými bratry představuješ, celý 

svět, vše je přijato v Ježíši Kristu, aby 
bylo obětováno, vykoupeno a spaseno. 

- Vzdává-li se člověk nějakého 

předmětu, na kterém lpí, aby ho daro

val svému bratru, přináší oběť. 
Kdo nabízí trochu svých peněz, ča

su, svého života, přináší větší oběť . 

Kdo dává celý svůj život, přináší nej

vyšší oběť. 

Jako pokřtěný , máš mocný vliv na 
srdce božského Otce, protože tím, že 

jsi členem církve, máš obvzláštní prá

vo přinést Mu nesmírný dar: dokona
lou oběť Jeho Syna Ježíše. 

PŘIJÍMÁNÍ 
-Přinášíš Otci obět' Kristovu a Otec 

tě na oplátku zve, aby ses podílel na 
svém vlastním vykoupení tím, že se 

spojíš se svým Spasitelem. 
Díky Eucharistii není už smrt a 

vzkříšení Ježíše Krista jen minulou 

skutečností, která se udála v určitém 
okamžiku dějin. 

Ježíš už není jen mužem, který ná

ležel jedné zemi, jedné rase, jedné so
ciální třídě, jedné době. Jeho oběť i 

On sám je současností nás všech a 

každého. 
- Toužebným přáním lásky je doko

nalé spojení: pohroužiti se do druhého 
a ztratit se v něm. Ježíš Kristus se roz

hodl mezi námi přebývat cele a nedíl

ně, s celým svým vykoupením, ve 
tvaru kousku chleba, aby ses mohl ži

vit jeho Láskou, a aby ses v Něho pro
měnil. 

- Spojuješ-li se s mrtvým a vzkříše

ným Ježíšem, činíš to proto, abys při

jal vykoupení pro své údy, aby ses 

osvobodil od hříchu, abys proměnil 
svůj lidský život v život dítěte Božího, 

v život Kristův, a také abys přinesl vy

koupení do celého svého prostředí, své 
činnosti, svých vztahů . 

- Jsi jedinečný a nenahraditelný v 

prostředí, kde jsi a v okamžiku, kdy 

žiješ. 
Ježíš Kristus tě potřebuje, aby do

sáhl této částečky hmoty a života, to

hoto kousku Světa, tohoto okamžiku 
dějin. 

Prijímáš-li Tělo Páně, jsi aktivně 

přítomen celému životu, do kterého 

jsi zasazen, stáváš se ratolestí božské 

lásky na velkém stromu Světa, tvá ústa 
jsou opět ústy tohoto mnohotvárného 

těla Lidstva, ale tentokrát proto, abys 

je živil životem věčným, jen ty umož

ňuješ růst, vyvíjet. se a být ještě více 
MYSTICKYM TELEM Kristovým. 

- Nemůžeš přijímat platně: jestliže 

se nesnažíš vědomě a dobrovolně roz

víjet celé své bytí - nekonáš-li své za

městnání svědomitě, - zdráháš-li se 
pracovat a žiješ jen z práce druhých -

odvracíš-li se sobecky od jakékoliv 

účasti v boji lidí za spravedlnost a mír, 
- zdráháš-li se milovat a ničíš-li život, 

který bys mohl dát - straníš-li se vý

slovně některých svých bratří - neboť 

když přijímáš, podílíš se nejen na těle 

Ježíše Spasitele, nýbrž i na jeho celém 

mystickém Těle, na Jeho celém těle, to 
znamená, na všech svých spolubrat

rech, těch na zemi i na nebi, v celém 
vesmíru. 

- Skrze Ježíše Krista je _dosaženo 

vykoupení, ale ty jsi mu překážkou, 

neboť nezapojuješ svůj celý život v 

dÓkonalou oběť Spasitele a nepřijímáš 
celého Ježíše Krista, abys ho zapojil 

do svého života. 
- Mše je svátostný akt proměny 

Světa v Ježíše Krista, jí všechno křes

ťanstvo, celá Církev jsou na pochodu 

a vedou vpřed vesmír a lidstvo, je to 

všeobecný vzestup k Bohu skrze Kris

ta. „J e jen na tobě, abys svůj život za

poj i I do dokonalé oběti (offerendus 
totale), a abys co nejvroucněji spojil 

celou svou činnost a činnost lidí své 
doby do činnosti samého Bohočlově-

ka." 
- Až vše bude dovršeno~ až člověk s 

Bohem dovede tvorstvo k jeho úplné

mu dovršení, až Kristus bude „ vše ve 

všem", až Jeho mystické Tělo „dosáh

ne dospělosti", až vykoupení bude 

poskytnuto všem a každému, pak 
Kristus vše uchvátí, znovu spojí, zvo

vu uspořádá, pak Církev přestane zpří
tomňovat smrt a vzkříšení Kristovo, 

neboť přijde on sám, pak CELÝ Kris

tus s rukama probodenýma, ale slav
nýma, předstoupí před Otce, pak začne 

věčné díkůvzdání v LÁSCE znovuna

lezené ... a Lidstvo a Vesmír budou na
vždy dovršeny. 

Michel Quoist 
autorizovaný překlad 

P. Vladimír Rudolf 



INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY 

VÝPOtET ŽIVOTNÍHO MINIMA OD OD 1.7.1995 SE ZVÝŠILY DŮCHODY 
1. LEDNA 1995 

pro dítě od naroz.ení do 6ti Jet věku 1230,-Kč 

pro dítě od 6ti let do lOti let věku 1360,-Kč 
pro dítě !]d lOti Jet do 15ti let věku 1620,-Kč 
pro dítě od l 5ti Jet do 26ti let věku (pokud je 
ne111opatfené) · 1780,-Kč 
pro ostatní občany 1680,-Kč 

K tomu se připočítá částka na domácnost, a 
to: 
pro jednotlivce 
pro dvojici 
pro tří a čtyřčlennou domácnost 
pro vícečlennou domácnost 

760,-Kč 
1000,-Kč 

1240,-Kč 

1400,-Kč 

K tomu na dietu TBC nebo DIA 500,-Kč 

To mamená, ž.e životní minimum u jednot
livce je 2440,- Kč a u dvojice 4360,- Kč plus 
případný pfiplatek na dietu. 

Zivotní minimum bude k l.l. 1996 zvýše
no. 

Zvýšerú o procentrú částku 
Důchody starobní, invalidní, částečné inva

lidní, 111 výsluhu Jet, vdovské a sirotčí budou 
zvýšeny 

-o 5% částky (kterou pobirá občan nyní 
podle dříve vypočteného důchodu) 

-o 38,6% částky (je-li důchod pi'iznáván po 
l. červenci l9'J5 a vypočten podle zákona o 
sociálním zabezpečeru) 

V obou případech se do částky, z níž se 
zvýšení vypočítává, nezahrnuje tzv. pevné 
zvýšení (od prosince 1994 je to 420,-Kč) 

Zvýlerú vdoveckých důchodů . 
-o 100,-Kč (popř. o 50,-Kčjsou-li vypláce

ny kráceně, celkem je novou výší vdovecké
ho důchodu částka 1100,-Kč) 

Pevné zvýšení 
-dosavadní pevná částka 420,-Kč se zvyšu

je na 680,-Kč, což platí pro všechny důchody 

Beatles - znáte je, že? 
Jejich odysea je zajímavá, protož.e 

· osvětluje mentalitu vás všech - mladých. 
Nejprve se snažili, aby docílili vynikající
ho úspěchu. V jisté době prohlásili, že jsou 
ve světě mnohem známější než sám Ježíš 
Kristus - bohužel, myslím, že to byla prav
da... Rychle získali šílené peníz.e, což je 
dnes běžný ideál všech mladých lidí. Ale 
pak hledali dál, jako všichni mladí. Zkusili 
to i s drogami a pak odjeli na šest měsíců 
do Indie, kde pod vedením jednoho indic
kého jogína Maharashi chtěli dosáhnout 
duchovních z.ážitků. To jsou typy moderní 
mládeže. Pozor! Dva z těch Beatles jsou 
katolíci! V prohlášení pro tisk řekli: ,,Ano, 
katolické náboženství... (nechápete své ná
boženství také tak?) to znamená: zdržovat 
se všech pozemských radostí, každá radost 
je hřích. Jen samá pfikáz.ání a zákazy. Člo
věk se musí zdržovat všech poz.emských 
radostí, chce-li se dostat tam ... nahoru ... do 
nebe' Zatímco Maharashi nevydává žádné 
zákazy ani přikázání, ale nabízí okamžitě 
zážitek Boha, duchovní zážitky podle li
bosti. Proto - říkají - katolické náboženství 
nemá mnoho pfiznivců mezi mladými." 

A teď hromá otázka: Jak to, ž.e tyto dva 
katolické Beatles nikdy nenapadlo, že by se 
ve svém nábož.enství mohli setkat s Bohem a 
mít „zážitky duchovního života"? 

Velmi přesná definice katolíka: je to ně
kdo, kdo je osvobozen od osobního setkání s 
Bohem, protože na to má kostel, praktiky a 
profesionály. Jste na tom také tak? Pak, ale je 
tfeba vědět, ž.e neni možné nút víru bez kon-

taktu s Duchem svatým. Od toho vás nemůž.e 
nikdo dispenzovat. Nesmíte zůstat u víry pro
to, ž.e vás tak vychovávali rodiče, kněží. Bu
dete-li nút jen víru kvůli faráři, možná, ž.e ji 
ztratíte kvůli jinému ... a bude to dobfe, proto
ž.e to byla špatná víra. Je tfeba věřit v Boha, v 
Ježíše Krista. Musíte se propracovat k osob
nímu poznání, k osobnímu setkání s Bohem. 

V mládí se často ztrácí víra - je to však 
především ztráta lásky, nedostatek zájmu. U 
dospělých je to často v současné době kriz.e, 
7lllatek, velká nesnáz. Mnoho jich už neví v 
co věří, nevědí v co mají věřit, protož.e nikdy 
nebyli zvyklí nút osobní víru. Když pfišli do 
kostela, často s klouboukem odložili i hlavu. 
Všechno se tam dálo bez nich, všechno bez 
nich bylo připraveno. A nyní se žádá, aby se 
aktivně účastníli - v kostele se dějí nněny -
zdá se jím, že i doktrína je změněna, a tak 
jsou často ztraceni. nikdy totiž nepochopili 
substanc~ jádro, drž.eli se celý život formulí. 
Kdyby byli pochopili obsah formule, byli by 
ho opět našli, lépe vyjádřený, ve zlepšené for
muli. Ale protože se drž.eli jen kůry formule, 
7lllěna formule je pohoršuje. Na jednu otázku 
si chceme ještě odpovědět: Co můž.e křesťan
ství přidat k plnému lidství? Jaký je rozdíl 
mezi dobrým a milosrdným pohanem a křes
ťanem? Tyto otázlcy kladou často mladí lidé. 
Jsem-li člověkem radostným, núlosrdným, 
dobrým, velkodušným, věrným, čestným, 

upřímným - čemu ještě je dobré být křesťa
nem? Již Camus si kladl tuto otázku. Říkal: 
Mám pro sebe jen jeden konkrétní problém: 
Je možné být svatým bez Boha? Je to týž pro-

Pfi souběhu důchodů 
-pfi souběhu dvou či více důchodů se pro

cen~ zvyšují všechny důchody, o pevnou 
částku však pouz.e jeden důchod 

Nejvyšší výměra 
-důchod, případně úhrn důchodů, nesmí 

pfesáhnout částku 5100,-Kč (tzv. pevné zvý
šeni se do této částky nezahrnuje) 

Důchod jako jediný zdroj příjmu 
-nově stanovená hranice pro jednotlivce 

2720,-Kč, pro dvojici 4880,-Kč 

Ba žádosti 
Veškerá zvýšení budou provedena bez 7.á

dosti. Pouz.e v případě, že důchod je jediným 
7.drojem pfijmu, jehož výše překračuje dosud 
platné hranice pro tento účel (2460,-Kč pro 
jednotlivce, 4360,-Kč pro dvojici), bude tfeba 
žádost podat. 

blém: on z hlediska nevěřícího si fíkal: je 
možné být svatým bez Boha? A křesťané z 
hlediska křesťanského si říkají: Co přidává 
křesťanství dobrému a milosrdnému ateisto
vi? 

Nad tímto problémem uvažoval také sv. 
Augustin a říkal: „Mnozí, ktefí se z.dají u
vnitf, jsou venku, a mnozí, kteří se z.dají 
být venku, jsou uvnitf." A ještě lépe - rov
něž sv. Augustin: ,,Mnozí mají oči otevře
né v temnotách - to jsou pohané: hledají, 
mají oči otevřené v temnotách - ale, bohu
žel mnozí mají oči zavřené ve světle. 

Pro mne jsou to mnozí kfesťané. Mnozí 
křest'ané jsou kfesťany pro tytéž příčiny, 

pro které byli pronásledovateli za dob 
Kristových. Proč? Protože Kristus přinášel . 
novoty, nutil k reagování, k volbě, k obno
vě. Náboženství Kristovo nebylo nábožen
ství tradice. Člověk si nemůže dovolit být 
kfesťanem z důvodů rodinné výchovy, tra
dice - jako ti, kteří byli pronásledovateli za 
dob Kristových. Současný svět od nás vy
žaduje, abychom měli náboženství osobrú, 
osobní přesvědčení, abychom si svou viru 
uvědomovali. Čeho má současný svět za
potfebí? Vás, mladých lidí, lidí živoucích, 
zářících s osobním náboženstvím. To pře
svědčí svět. Jinak se stanete indiferentní 
jako mnoho ostatních křesťanů, protože 
by li zbaveni osobní víry, osobního apošto
látu, osobní účasti na svátostech, na litur
gii. Vždyť k tomu měli v kostele 
profesionály! 

IER/ (1969) 
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Pražský mariánský sloup 
D Pohled do historie 

Zvláště v těchto dnech je případná města zbožný a spravedlivý císař so
vzpomínka na historii Mariánského chu tuto postavuje." 
sloupu, evropského klenotu baroka, Nejspíš to byl anarchista a Haškův 
který do neděle 3. listopadu 1918 stál přítel Franta Sauer, který sedmý den 

-na Staroměstském náměstí, aby vypo- naší národní samostatnosti vylezl na 
vídal o vděku Pražanů nad osvoboze- vrchol žebříku opřeného o sloup, aby 
ním města od švédského vpádu v roce jej ovázal lanem. Po marném úsilí mo-
1648. nument vyvrátit ze základu, lano 

Mohutný monument, vážící kolem prasklo a tahači se ocitli na zemi. Po 
7 tun, dal zhotovit a na náměstí posta- druhém pokusu se · sloup se sochou 
vit císař Ferdinand Ill. v roce 1650. Panny Marie skácel. Bylo půl sedmé 
Pod dílo se podepsal sochař Jan Jiří večer. Žižkovský pěvecký sbor si prý 
Bendl. Prakticky zakrátko po skončení ještě pří tom zanotoval Doubroo noc, 
nelítosté třicetileté války, na jejíž cestě má milá, dobře spi„. Ale již v tuto 
byla krev, smrt, oheň, pustošení. A to chvíli nad troskami důstojného památ
ať už vojsk saských, švédských či do- níku mnozí strnuli. Jakoby si uvědo-
mácích. Byl . mili, že byli 
tedy dostateč- svědky či pří-
ný důvod vy- mo účastníky 
jádřit škody zcela 
díkůvzdání za nenapravitel 
nastolený mír né. A to platí 
a zároveň os- dodnes. 
lavit marián- Poučná by-
ský kult, la světská od-
j ehož byl cí- plata 
sař ctitelem. vandalství. 

Jenže kaž- Velitel hasi-
dá doba si při- čů, který byl 
způsobovala fingovaným 
historii podle pověřením 
své potřeby, Národního 
aby mohla výboru požá-
příštím gene- dán o pomoc 
racím ospra- při bourání 
vedlnit sloupu, se sli-
nečisté po- bem J meno-
hnutky tragic- vání 
kých generálem 
rozhodnutí . pražského ha-
Tím beze~1 

Obrázek P. Marie, dříve na mariánském sloupu, 1-sičstva, se 
sporu bylo nyní uložen v kostele P. Marie před Týnem pustil se svý-

povalení mariánského sloupu v roce mi lidmi s chutí do práce. Odměnou 
1918 s odÍivodněnim, že byl postaven mu bylo jeho sesazení z funkce„. 
na oslavu vítězství na Bílé hoře v roce Ze smutné historie vyrostla nová 
1620, tedy vlastně připomínal porážku naděje. Kámen úhelný našeho kostela, 
českých stavů a českého národa. V po- znovuzrození Panny Marie Královny 
válečné euforii manifestantům na Sta- Míru. Ta na replice sloupu, v pozadí 
roměstském náměstí svěží vzduch skleněné vitráže chrámu Panny Marie 
svobody zatemnil hlavy a nikoho z před Týnem, denně shlíží na své věří
těch, kteří chtěli bořit, nezastavil ani cí, kteří v modlitbách prosí o její moc
latinský nápis na podstavci sloupu: nou přímluvu a milosrdenství . 
„Panně, Rodičce bez poskvrny prvot-
ně počaté za obhájení a osvobození /ZPI 
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Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Farní úřad Praha - Lhotka 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, 10:00,18:30 
Po- 8:00 
Út - 8:00, 18:30 
St- 8:00 
Čt- 8:00 
Pá- 15:00, 18:30 
So - 16:00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 
Svátost křtu se zpravidla uděluje v 

sobotu odpoledne a neděli dopoledne, 
na přání kterýkoli den. Je třeba se včas 
ohlásit na farním úřadě. 

Svátost oltářní je možno přijímat 
jednou denně při mši svaté, na požádá
ní i jindy. 

Svátost smíření - sv. zpověď - si 
lze vykonat před každou mší svatou v 
kapli sv. Václava, na požádání kdyko
liv. 

Svátost pomazam nemocných 
spolu s pokáním a přij~tím Těla Párlě 
je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném 
případě telefonicky. To platí i o ústavu 
Domov důchodců i o nemocnici v Kr
či. 

Svátost manželství je třeba ohlásit 
duchovnímu správci alespoň 3 týdny 
předem. 

Pohřby a iádušní mše svaté je nut
no vyjednat s duchovním správcem 
osobně. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: 
Probíhá od října do května ve sku

pinách podle věku. Věkové skupiny a 
přesné časy jsou vždy upřesněny v říj
nu. 

Přihlášky budou k dispozici v příš
tím čísle. 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Každou neděli mimo prázdniny po 

večerní mši svaté. 



" , 
VESTNIK 4/95 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Blahopřání 
Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha. 

Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží. IŽ 92, 14/ 

Náš milý pan děkan a vikář P. Vladimír Rudolf se 19. září dožívá 71 let. Dě
kujeme mu za lásku a obětavost s jakou se věnuje svým farníkům, za úsilí o zve
lebení naší farnosti i neúnavnou duchovní péči o všechny potřebné . Modlíme se 
za jeho stálou Boží ochranu a pomoc, dary Ducha sv. a přímluvu Panny Marie. 
Kéž mu dá Bůh do dalších Jet ještě hodně zdraví a síly k rozsáhlé činnosti, které 
se obětavě věnuje a dopřeje mu potěšení z vykonané práce. 

Prázdniny skončily - škola začíná! 
Je naléhavě třeba studovat, jak pro

žívají náboženství děti a mladí lidé. 
Jak prožívají to, čím na ně působí Cír
kev a náboženství? Jaké psychologic
ké aspekty se uplatňují při praktické 
katechezi v rámci vyučování ve škole i 
mimo školu? Nutnost takové studie je 
možno vyvodit ze skutečnosti , že 
mnozí rodiče jsou právě v dnešní době 
nejisti a zneklidněni, pokud uvažují o 
náboženské výchově svých dětí. V po
měrně krátké době se u mnoha lidí ra
dikálně změnilo prožívání víry. A 
často si nevědí rady, co by· si měli po
čít s vírou svých dětí.Je jim jasné,že to 
nejde dále, jako za dob jejich vlastní
ho dětství - ale jak by to mělo jít dále? 

Důsledky plynoucí z působení Du
cha obnovy, který nesporně církví va
ne, se ještě obecně neprojevily ve 
vztahu k náboženské výchově. Pokud 
znamení neklamou, chtěli by mnozí 
rodiče i vychovatelé - a to i ve škole -
tyto důsledky vyvozovat, ale chybí 
jim ukazatel cesty, mapka, která by 
jim na cestě pomáhala. K tomu přistu
puje, že nové poznatky o dětském 
myšlení a životě - poznatky k nimž 
bylo možno dospět většinou jen díky 
dlouhodobému a pracnému výzkumu -
vlastně ještě nebyly dostatečně přene
seny do oblasti náboženské víry. Díky 
psychologii víme dnes více než dříve 
o dětech i o dětské víře, ale ještě se to 
neprojevilo v denní praxi víry. Nábo
ženská výchova je často ještě založena 
na zastaralých představách o dětech-

školního i předškolního věku. Navzdo
ry mnoha vyníkajícím publikacím je 
specifická dětská víra ještě pro mnoho 
licí cizí a nepřístupnou oblastí. Snad je 
to tím, že mnoho lidí již zapomnělo na 
vlastní dětství a vlastní dětskou religi
ozitu a že cítí propast mezi svou vlast
ní dospělou vírou a vírou svých dětí . 
Nebo je to snad klamné zdání, že 
mnoho rodičů sice považuje víru 
svých dětí za cosí pěkného a milého, 
ale že přitom nevidí, co by si s ním 
měli počít a jakou cestou se při výcho
vě dát. 

V těchto dnech přihlašujete děti k 
výuce náboženství . Ale nepřihlašujete 
jen své děti - přihlašujete i sebe. Já to 
přijímám - obojí - a chci nejen vaše 
děti učit o Bohu - ale také vás o dě
tech. Každý rok jsme svědky, jak vel
ké množství dětí se k výuce přihlašuje 
a během roku 
pak zájem často 
ochabuje. Mno
há chyba je na 
naší straně. 

Chceme tomu 
zabránit. V tom
to roce se chce
me, t.j . všichni 
vyučující , pravi
delně setkávat 
nejen s dětmi , 
ale také se chce
me scházet s ro
diči - musíme se 

se naučit spolupracovat. Vždyť se jed
ná o to nejcennější co máme. Každého 
čtvrt roku se chceme setkat s rodiči a 
mluvit otevřeně o výuce, o úspěchu, 
nezdaru, schopnostech - o látce - co 
umíme i neumíme. Budeme rádi po
slouchat vaše návrhy, rady, budeme 
rádi přijímat i vaši pomoc. Děti, které 
se budou připravovat na 1. sv. přijímá
ní, budu v tomto roce učit sám a zvu 
na každou hodinu rodiče i přátele. 

Moji milí, v této farnosti pracuji s 
dětmi 28 let a na 1. sv. přijímání při
pravuji již děti dětí , které jsem učil. 
Pomozte, ať se naše výuka děje podle 
vůle Boží úspěšně, kéž všichni dost 
milujeme děti, aby se mohly stát pev
nými sloupy obce, ke které patří . 

Bůh ať žehná dětem i rodičům v 
novém školním roce. 

P. Vladimír Rudolf 

poznat, musíme Prázdninové dostaveníčko 
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Zivot není náhoda 
D S profesorem Filosofické fakulty PhDr. Milanem Sobotkou 

„Snad jen začá
tek školního roku 
může zdůvodnit 

interview s člově
kem, který strávil 
většinu života ve 
škole", skromně 

poznamenal profe

sor Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy PhDr. Milan Sobotka, pravi

delný návštěvník našeho kostela, když 

byl požádán o krátký rozhovor. 

Také jste měl prázdniny? 
Mám sice nárok na odpočinek, ale s 

fakultou stále spolupracuji . Teď při

pravuji třetí vydání Dějin filosofie od 

Descarta po Hegela, což je téměř třis

taleté zajímavé období, kterému jsem 

se věnoval po celý život. Pojem prázd
nin v našem věku je relativní. 

Co říká filosof dnešnímu rozháda
nému světu? 

Všeho dočasně. V raném věku mé 
generace se válka vyvolaná nacismem 

dotkla života milionů lidí. Ti byli teh

dy u nás všeobecně přesvědčeni, že 

nacismus musí být poražen, a to ne 

pro chyby svých státníků nebo sílu 

spojenců, ale protože je ztělesněním 
zla. Další vývoj událostí dal těmto li

dem za pravdu. Sdíleli ještě kolektivní 

názor, že zlo nemůže trvale zvítězit, 
naopak že musí být, a to ne pouze z 

lidské istance, potrestáno. 
Prastaré přesvědčení o božském ří

zení ve světě znali už např. staří Řeko
vé. Provinění neúprosně trestala 
Nemesis - bohyně pomsty. Křesťan

ství k tomu dodává motiv pokání a mi

losti. Myslím, že etnologové by nám 
řekli, že podobné přesvědčení vládlo i 
v jiných kulturách. Bohužel právě tato 

již předkřesťanská víra v božské řízení 

světa se v naší době vytrácí z obecné

ho povědomí. 

Biskup Jan Škarvada uvedl v jed
nom kázání, že lidé dnes přestávají 
rozlišovat mezi nevinou a hříchem 
Jak k tomu vlastně došlo? 
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Je to důsledek celého novověkého 

vývoje, a to politického i ekonomické

ho. V zemích, v nichž vznikal světský 

stát, přebíral také úlohu arbitra nad 

tím, co je dobré a zlé. Tomu lidé snad
no podléhají - vzpomeňme jen na pře

stupky a zločiny, jichž se lidé 

dopouštějí v obdobích, kdy je takové 

jednání dovoleno či dokonce doporu
čováno. Například za války, při poli

tických převratech . Ještě větší úlohu 

však hraje podle mého názoru určité 

zabezpečení jedince po stránce hospo
dářské a zdravotní ze strany státního 

aparátu a jeho institucí . Toto zabezpe

čení je důsledkem pokročilé techniky 

a jí vyvolaného relativního blahobytu 
a je jedním z největších výdobytků 

současného lidstva. Zároveň však způ
sobuje, že jedinec již necítí vyšší vaz

bu svého existenčního úsilí. Jisté 

zbavení existenční tíže, alespoň v jeji 

brutální podobě, oslabuje i prožitky 

vážící se k mravní a náboženské di
menzi jeho života. Druhou složkou té

to situace je výslovná relativizace 
všech nadosobních hodnot, k níž došlo 

ve filosofii v průběhu 19. století a 
zvláště ovšem v našem století _ snad je 

oprávněná naděje, že po období des

trukce nastane jistý návrat k nadosob

ním hodnotám a spolu s tím i ke 

křesťanským kořenům naší kultury . 

To jistě není .filozofická nadsázka, 
ale upřímné přání praktikujícího ka

tolíka. Cesta z katedry do kostela asi 
nebývá přímočará. .. ? ._ 

Po značnou část sveho života, zhru

ba od svých dvaceti do padesáti, jsem 

byl nábožensky vlažný, ne-li lhostej

ný. Mladická tendence ke kritice lidí i 
institucí představujících zaběhlý řád 

věcí, potřeba odstínít se vůči generaci 

rodičů, která byla za mých mladých 

let ještě obecně religiózní, i snaha in

dividuálně se profilovat vedly k tomu. 
že jsem se vnitřně dosti vzdálil nábo

ženství. Přesto bych chtěl zdůraznit 

jednu okolnost, o níž se domnívám, že 

má obecnější platnost: nebyl jsem 

vlastně nevěřící, jen jsem na věci sou-

visející s náboženstvím nemyslel. 
Mám dojem, že lidé, kteří se někdy hr

dě prohlašují za ateisty, patří většinou 

k tomuto typu. Pochybuji dokonce, že 
jsou lidé, kteří by byli zcela a jedno

značně přesvědčeni, že neexistuje nic 

než materiální realita a lidské zájmy. I 

v jejich duši - myslím si - je něco uta

jeného, jim samým skrytého. 
Jednou jsme na nedělním výletě ná

hodou narazili na novogotický kostel 

sv. Markéty ve Zvoli, kam dojížděl jí
lovský farář pan Budka. Ten nás do

vedl oslovit a tak jsme tam byli 

častými poutníky. Teď je domovem 

Lhotka. Když jsem se zde před nedáv

nem setkal na večení mši s evangelic
kým farářem Dr. L. Rejchrtem, 

kterého jsem před 30 lety učil, byl pří
jemně překvapen. 

Patří návrat do přístavu k moud
rosti zralého věku? 

Jsem přesvědčen, že stáří hraje v ži

votě věřícího velkou úlohu. Starší lidé 
jsou více nakloněni víře nejen proto, 
že mají blíž k smrti a k závěrečné bi

lanci svého života, ale i proto, že mají 

určité životní zkušenosti . Jsem pře

svědčen, že nikoli věda, ani na druhé 

straně teologická literatura, ale přede

vším zkušenosti ze zvláštního řetězení 

životních událostí, a to vlastního živo
ta i života druhých, nás přivádějí opět 
k víře, pokud jsme se jí vzdálili . Že v 

životě nevládne jenom náhoda, ani ra

cionální rozvrh a disciplína, ale že 

jsou zde i události duchovního význa

mu, si člověk uvědomí teprve v určité 

fázi života. 

Tuší tohle už mladí studenti na fa
kultě, jimž začíná nový semestr? 

K tomu musí dojít teprve vlastním 

životem. Držím jim palce, aby pro 

mnoho zatáček nepřehlédli znamení 

naděje a spásy. 

/ZP 



INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY 
NÁROK NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK DO ČTYŘ LET VĚKU DÍTĚTE! 

-Doposud, podle stávající právní 
úpravy, rodičovký příspěvek náležel 
rodiči, který celodenně a řádně pečo
val o dítě do tří let věku (resp. do sed
mi let věku, jednalo-li se o dítě těžce 
zdravotně postižené.) 

-Od l. října 1995 bude mít na rodi
čovský příspěvek nárok rodič při pěči 

o dítě do čtyř let věku. 
-Úprava se bude týkat nejen rodičů, 

kteří v současné době rodičovský pří
spěvek pobírají vzhledem k péči o dítě 
do tří let věku, ale i těch rodičů, je
jichž dítě je nyní právě ve věku mezi 3 
a 4 lety. 

-Od října 1995 se současně se zvý
šením věkové hranice, do níž rodičov
ský příspěvek náleží, mění též plátce 
této dávky. Dosud byla ve většině pří
padů vyplácena zaměstnavatelem (na-

Prosba o dary Ducha Svatého 
Přijď, Duchu Svatý, a uděl nám dar 

moudrosti, abychom svůj věčný cíl nade 
vše cenili a núlovali. 

Přijď, Duchu Svatý, a uděl nám dar ro
zumu, abychom věčným pravdám vždy lé
pe rozuměli a podle nich žili. 

Přijď, Duchu Svatý, a uděl nám dar ra
dy, abychom ve všech.. okolnostech vždy 
volili to, co se Bohu líbí a nám ke spáse 
prospívá. 

Přijď, Duchu Svatý, a uděl nám dar sí
ly, abychom přes všechny překážky v ži
votě zbožném a cnostném až do konce 
setrvali. 

Přijď, Duchu Svatý, a uděl nám dar 
uměni, abychom věci pozemské ze stano
viska svaté víry posuzovali a jich bohumile 
u7Jvali. 

v 

Přijď, Duchu Svatý, a uděl nám dar 
zbolnosti, abychom núlovali Boha nade 
všechno a bližní jako sami sebe. 

Přijď, Duchu Svatý, a uděl nám dar 
bázně Boží, abychom se Boha synovskou 
bámí báli a všeho se vystříhali, čím by
chom se mu melíbili. 

Přijď, Duchu Svatý, a naplň srdce 
svých věrných a zapal v nich oheň své sva
té lásky. 

Modleme se: Uděl, prosíme, všemohou
cí Bože, aby lesk tvé jasnosti nad námi za
z.ářil, a ať světlo tvého světla osvícením 
Ducha Svatého posílí ty, kteří jsou movu
zrozeni skrze tvou milost, skrze Krista Pá
na našeho. AMEN. 

posledy v říjnu za záři 1995). Nově ji 
budou vyplácet okresní úřady přísluš

né podle místa trvalého bydliště (popr
vé v listopadu za říjen 1995). 

-Rodič musí podat žádost o rodi
čovský příspěvek na okresní úřad pří
slušný dle svého trvalého bydliště, a to 
jak rodič tuto dávku již pobírající, tak 
i ten, který má dítě starší 3 let, které 
však bude k l. říjnu mladší 4 let. 

Modlitba před jídlem 

Jeden j e Bůh, Otec náš, 
dal nám jídlo, byt a šat. 
Prosíme, Otče náš, 
ať ve světě není hlad. 

Dej všem dětem chleba, šaty, 
domov, matku, otce, bratry 
Děkujem ti , Otče náš, 
že nám denně pomáháš. 

Z častých modliteb dětí = Domova 
svaté rodiny v Pra=e na Petřinách, o 
nichž jsme psali v našem Věstníku 

3 95. 

Ctěte evangelium ve světle svého života 
Modlit se, znamená naslouchat Bo

hu. Bůh k nám mluví svým slovem v 
Písmu, ale mluví k nám i událostmi 
našeho života. 

To, co děláte, odpovídá určité vý
zvě Boha, jistému plánu, záměru, kte
rý má Bůh se světem a kterému buď 
odporujete, nebo jej přijímáte. Ale je 
to vždy nějaká reakce na slovo Boží. 
Modlit se, znamená uvědomit si to. 
Neměli bychom při modlitbě užívat 
mnoha slov, spíše si slovo Boží opa
kovat tak dlouho, až začne k nám mlu
vit, to vyžaduje čas . Podle mého je 
modlitba moderního člověka, přetíže

ného, schváceného povídánim, hlukem 
- pár slov, ale dlouho opakovaných. 
Dost příkladů naleznete v evangeliu. -
A vezměte třeba růženec. Nepohrdejte 
touto modlitbou, protože žádná pomoc 
není zanedbatelná. Je to mnohdy jedi-

ná modlitba, u které se člověk může 
zastavit na deset minut, na čtvrt hodi
ny. Říkám si vždy jen j eden desátek 
najednou. Řeknu desetkrát „Zdrávas 
Maria, Dobrý den, Maria", ... Maria ... 
a potřetí již začínám myslet na to, co 
říkám . Zastavím se u toho chvíli. Pak 
pokračuji : „Milosti plná, naplněná mi
lostí, omilostněná, překypující milos
ti ... " a jde to, začíná to jít... udělám si 
určitou představu o Panně Marii . Zů
stanu v klidu. Jakmile mám o ni jakou
si představu, ztichnu. Když už necítím 
nic, pokračuji . 

Co chcete dělat jiného? Málo slov, 
pokud možno nejméně. Potřebuji-li 

mnoho slov, zdá se, že modlitba není 
právě nejlepší a nepřinese ten největší 

užitek. Mohu-li se zastavit - dost dlou
ho u jednoho slova - domnivám se, že 
modlitba přináší větší užitek. Všichni 

se namáháme, abychom našli modlitbu 
tohoto času - tak tomu bylo ve všech 
dobách, proto ať se na nás starší gene
race nezlobí, nemůže-li se vším v na
šich úvahách souhlasit. Nepohrdáme 
jejich způsoby, ani modlitbou proseb
nou, jak se někteří domnívají, j en hle
dáme svou tvář a chceme lépe poznat 
Boha a jak v tomto čase se k němu 
modlit s radostí. Je to často bolestné 
hledání, ale vzdát se nemůžeme. Nej
větší služba, která může být poskytnu
ta těm, které máme rádi je: vynalézt a 
nabídnout jim tvář, ve které se mohou 
poznat a přijmout se. Umělci to činí 
pro svět. Vynalézají, objevují, vymýš
lejí tvář, ve které by se svět poznal a 
přijal se. Je to totéž, co vychovatel vy
mýšlí pro svého chovance. 

Mladí zatím nevědí, čí jsou, čemu 
(pokračování na další straně) 
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(pokračování z minulé strany) 
se podobají, a proto hledají tvář. Jed
nou nosí všichni plnovous, podruhé 
zkoušejí knírek, jindy si nechají narůst 
dlouhé vlasy nebo si holí hlavu, zlmu
šejí, ale nevědí čí jsou. Je tedy umě
ním každému z těch, kdo jsou kolem 
nás, objevit tu jeho tvář a se vší váž
ností jim ji nabídnout. Je to totéž, co 
dělá zamilovaný pro tu, kterou miluje 
a naopak. Je to totéž co by křesťané 
měli dělat pro lidi, kteří dosud křesťa
ny nejsou. Nabídnout jim tvář, způsob 
modlitby, ve které by se mohli poznat 
a v ní se shodnout. 

Co jste vymysleli vy? Potřebujeme 
modlitbu moderních lidí, přepracova
ných, nervózních, unavených, zmíta
ných neklidem: modlitbu ukiidňující, 
utišující, prohloubenou. Nesměle na
vrhuji : opakovat si slovo Boží. Jak se 
to dělá? Jak mluví slovo Boží? Jak se 
pro někoho stane Evangelium mluví
cím? Rád bych těžil z vaší zkušenosti. 
Jak, při jaké příležitosti, jakými pros
tředky, v jakém prostředí jste se učili 
modlit? Při jaké příležitosti, za jakých 
okolností jste se učili číst Evangeli
um? Řeknu vám, jak slovo Boží mlu
vilo ke mně, jak já čtu Evangelium a 
jak ono ke mně mluví . V moderním 
apoštolátu se říká, že je třeba vidět 
svůj život ve světle Evangelia, provést 
„revizi života" ve světle Písma. Písmo 
je světlem našemu životu. Evangelium 
ozařuje tvůj život. Jak? Nuže, Evange
lium, to je Bůh, který přichái:í, aby žil 
mezi lidmi. Bůh je vždy mezi lidmi, 
mluví vždy k lidem. Bůh je vždy týž: 
trpící, trpělivý, pokorný, chudý, slou
žící. A lidé jsou stále stejní: nenucení 
až k drzosti, hrubí, roztržití, podráždě
ní, lhostejní, a přitom si stěžují , že 
Bůh nemluví tak, jak by měl. 

Tedy Evangelium mně zjevuje to, 
co se děje v mém životě, jak ke mně 
Bůh mluví , jak se mnou jedná, jak já 
mu křivdím, jak ho trápím a špatně s 
ním zacházím. Vidět svůj život ve 
světle Písma. Například první slovo, 
kterým sv. Jan Křtitel zvěstuje svým 
současníkům přítomnost Krista mezi 
nimi . Po třiceti letech života Krista 
mezi námi říká sv. Jan Křtitel: „Upro
střed vás je někdo, koho neznáte." To 
je právě i náš případ: dosud ho nezná
me. Je zde, vedle nás, patnáct, os
mnáct, dvacet let. Myslíš, že ho znáš? 
Myslíš, že sis ho všiml? Kristus žil tři-
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cet let ve své vesnici, mluví!, modlil 
se, pracoval a níkdo ho nezpozoroval, 
nikdo si ho nevšiml. Kolik času bude
me potřebovat, abychom si všimli pří
tomnosti Boha ve svém bratru? A po 
třech letech veřejného života, po třech 
letech zázraků, kazatelství, je to Kris
tus, který mluví ke svým apoštolům a 
říká právě totéž: „ Tak dlouho jsem s 
tebou, Filipe, a ty jsi mne ještě nepoz
nal? 

Neslyšíš-li totéž znít ve svých 
vlastních uších, tedy žádné slovo Pís
ma už k tobě nepromluví. Je to slovo 
Zjevení, rozumíš? Zjevení! „Tak dlou
ho jsem s tebou a ještě jsi mne nepoz
nal?" Co kdybychom zkusili častěji 

opakovat tuto větu. Myslíte, že nemá 
sílu změnit váš život? Možná, že se 
naučíte i modlit, že naleznete svou 
tváři Jsou ještě jiná slova Evangelia, v 
jejichž světle jsem viděl svůj život. 
Například : „ Ten, kdo je z Boha, rozu
mí dobře slovu Božímu. Protože vy 
nejste z Boha, moje slovo do vás ne
vniká." Jeho slovo nic neříká? Je mi 
lhostejné? Je to řeč pro mne uzavřená? 
Nejsem z Boha? Mám však stále mož
nost! Stačí otevřít Písmo' 

Víte, že jednou budeme souzeni 
slovem Božím? Nevíte? Nedivím se, 
tak nás často vychovávali. - Až přišel 
koncil a obnovená liturgie. Přece Kris
tus v Evangeliu řekl: „otec nesoudí ni
koho." - Otec je láska, něha, přijetí , 
uvítáni, odpuštění . Synovi předal veš
kerý soud. Aještě dále: Kristus nikoho 
nesoudí. On je Syn, on je Láska. On je 
Vykupitel, Spasitel, odpouští, uzdra
vuje, křísí z mrtvých. Nesoudí tedy ! 
Kým budeme souzeni? V Písmu je od
pověď: „Kdo mnou pohrdá a nepřijí
má má slova, má svého soudce. Slovo, 
které jsem mluvil, bude soudit v pos
lední den" /Jan 12,48/. Každý se sám 
odsuzuje - svou reakcí na slovo Boží. 
Máš rád světlo? Jdeš tedy za světlem . 

Nemáš rád světlo? Jdeš tedy do tem
not. „Soud byl již vykonán," říká sv. 
Jan. „Lidé dali přednost temnotám 
před světlem." 

Nyní snad poroiumíš mé naléhavé 
prosbě, aby ses modlil především na
sloucháním slovu Božímu. Začni opa
kovat slovo Evangelia - začneš se 
dobře modlit, budeš se modlit s rados
tí. 

!ER! 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Farní úřad Praha- Lhotka 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, 10:00, 18:30 
Po- 8:00 
Út - 8:00, 18:30 
St- 8:00 
Čt- 8:00 
Pá - 15:00, 18:30 
So- 16:00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 
Svátost křtu se zpravidla uděluje v 

sobotu odpoledne a neděli dopoledne, 
na přání kterýkoli den. Je třeba se včas 
ohlásit na farním úřadě. 

Svátost oltářní je možno přijímat 
jednou denně při mši svaté, na požádá
ní i jindy. 

Svátost smíření - sv. zpověď - si 
lze vykonat před každou mší svatou v 
kapli sv. Václava, na požádání kdyko
liv. 

Svátost pomazam nemocných 
spolu s pokáním a přijetím Těla Páně 
je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném 
případě telefonicky. To platí i o ústavu 
Domov důchodců i o nemocnici v Kr
či . 

Svátost manželství je třeba ohlásit 
duchovnímu správci alespoň 3 týdny 
předem. 

Pohřby a zádušní mše svaté je nut
no vyjednat s duchovním správcem 
osobně. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: 
Probíhá ve středu od října do květ

na ve skupinách podle věku. 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Každou neděli mimo prázdniny po 

večerní mši svaté. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

Bohoslužba slova a možnost přijetí 
Těla Páně v kapli sv. Václava je kaž
dou neděli v 16:00 hodin. 
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VESTNIK 5/95 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Kořeny slovanské hudby 
Koncen s názvem KOŘENY SLO

VANSKÉ HUDBY se bude konat v 
kapli kostela Panny Marie Královny 
Míru v neděli dne 29. října v 16 00 ho
din_ 

Na prQb>ramu jsou nejstarší duchov
ní skladby Západních i Východních 
Slovanů i jejich hudební analogie 

vzniklé v latinské Evropě, Byzanci a 
Arménii_ Koncert bude doplněn čte

ním překladů zpívaných textů a výkla
dem k souvislostem mezi jednotlivými 
skladbami_ 

Zpívá soubor Karlovy university 
MUSICA POETICA. 

Z historie naší farnosti 
Podle výsledků sčítání lidu ze dne 

J _ 12. 1930 měla obec Braník, Hodko
vičky a Nové Dvory celkem 7 367 
obyvatel a z toho 4. 240 římských ka
tolíků_ 

Výstavbou kolonie Tempo i čilým 
stavebním ruchem po celém okolí, 
vzrostl i počet obyvatel v Praze XV -
Lhotce, Nových Dvorech, Hodkovič
kách a okolí . Nedostatek římsko-kato
lických kostelů na pražské periferii se 
stal problémem i v této pražské oblas
ti . Nejbližší kostely v Braníku, Modřa
nech a Kunraticích byly vzdáleny více 
jak 3/4 hodiny chůze . Situace byla tím 
tíživější, že v Hodkovičkách - Lhotce 
byla pětitřídní obecná škola a u kolo-

Oltář pro=atímní kaple 
v Praze XV. - Lhotce 

nie Tempo dvoutřídní školní pavilon. zajištěno nedělní konání Bohoslužeb. 
Za nepříznivého počasí , hlavně v zi- Účast na nedělních a svátečních 
mě, neměly školní děti ani v neděli mšech svatých, májových pobož
možnost účasti na mši svaté_ nostech i ostatních podnicích spolku 

Ustavil se proto „Spolek pro udržo- . byla tak veliká, že kaple nestačila po
vání římsko - katolických bohoslužeb jmouti všechny věřící. Návštěva slu
a výstavbu kaple pro Prahu XV - žeb Božích stoupala od neděle k 
Lhotku, Nové Dvory a okolí". který si neděli_ A tak bylo nutno urychlit reali
vzal za úkol postavit na Lhotce - dů- zaci záměru výstavby kostela. Pro 
stejný stánek Boží_ Zásluhou spolku stavbu byl vyhlédnut pozemek ležící v 
byla zřízena prozatimni kaple v domě přímém sousedství prozatimní kaple, 
p. arch. Františka Bernáta, ve Lhotce patřící do majetku veřejného (dar ma
čp. 63. Umístění kaple i konání Boho- jitele velkostatku p. Schuberta) Zasta
služeb bylo schváleno p. kardinálem vení pozemku kostelem bylo státní 
Kašparem, který vyjádřil v dopise na regulační komisí schváleno_ 
adresu spolku, (25. 11. 1933) upřim-
nou radost nad tím, že bude ve Lhotce 

Púvodní hlavní oltář kostela Panny 
Marie Královny Míru v Praze - Lhotce 

.--~~~~~~~~~~~~~--1 

Moudrý muž 
I 

Jeden ztrápený člověk se zeptal 
moudrého muže, který vyzařoval ne
smírný klid: „Jak to děláš, že jsi stále 
tak klidný?" 

„Docela prostě," odpověděl moud
rý muž. „Když spím, spím, když vstá
vám, vstávám, kdyžjdu,jdu, když jím, 
jím, když pracuji, pracuji, když po
slouchám, poslouchám, když mluvím, 
mluvím_" 

,Jakže - to nechápu' To přece dě
lám také' A přesto jsem tak nervózní.'· 

„Ne, ty to děláš jinak: Když spíš, už 
vstáváš - když vstáváš, už jdeš - když 
jdeš, už jíš - když JÍŠ, už pracuješ -
když posloucháš, už mluvíš .. . " 
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Sedmý den je sváteční 
O S ředitelem společnosti DEAQUAL Ing. Josefem liškou, CSc. 

Při pohledu 
na stylový ro
di nný domek, 
zasazený do 
funkční zeleně, 

očividný pořá

dek na nádvo
ří , v němž má 
každá věc své 
účelné místo, 
jako bychom 

stáli před akvizičním výstavním mo
delem moderního bydlení . Jenže tady 
se skutečně žije, od rána do noci zvoní 
telefony, schvalují se projekty, pode
pisují smlouvy, ale každý rušný pra
covní den se také zlidšťuje tichým 
zastavením u kříže. Jsme v solidní sta
vební firmě DEAQUAL na pražském 
předměstí , v příjemné společnosti její
ho 47 letého ředitele ing. Josefa Lišky, 
CSc. 

Odkud tak složitý název společnos
ti .<i ručením omezeným? 

Cosi to prozrazuje o mém koníčku, 
který se stal povoláním. Přes I 5 let 
jsem se teoreticky, byla to specializace 
i mé kandidátské práce, ale především 
prakticky zabýval dodatečnými hydro
izolacemi historických i novodobých 
staveb. Zbavováni vody je latinsky -
deaqua - a písmenko -1- patří k mému 
jménu. Toto chráněné logo firmy už 
zdomácnělo. 

Kdy jste firmu založili? 
Na jaře roku 1990, původně jako 

fyzická osoba. Zápis v obchodním 
rejstříku již jako právnického subjektu 
se datuje 1. lednem roku 1992. Jsme 
pouze dva společníci Já jako ředitel a 
moje manželka Alenka, také inženýr
ka, je ekonomkou firmy. Bez ní se ne
dovedu podnikání ani rodinný život 
představit, je pro mne velkou oporou. 
K rozhodnutí využít rodinné příslušní-

Strana 2 

ky jsem dospěl v roce 1991 , při rekon
trukci hotelu Post, největšího v ně

meckém Aschau, nedaleko Mnichova. 
Tam jsem se spoustě věcí naučil a do
dnes z nich v podstatě žiji . 

Můžete to rozvést? 
To, co jsem tam poznal, se u nás te

prve rodilo. Zásadně preciznost prací , 
materiálové možnosti, moderní tech
nologie, které tady nikdo nedělal, od 
kvalitních tepelných izolací, omítek, 
výplně otvorů, včetně strojního vyba
vení . My neznali nic jiného než klasic
ké stavební materiály, a to cihlu, 
cement, vápno, ocel a štěrkopísek . Jak 
byl zbídačený morálně národ, tak to
mu bylo i ve stavebnictví. T echnolo
gie zcestné, lidský faktor selhával. 
Tam jsme se naučili důslednosti . 

Při Vaší náročnosti to asi zaměst
nanci nemají s Vámi lehké? 

Dneska není jiná šance, než poctivě 
šlapat. Hlídat kvalitu i efektivnost, 
abyste z toho dobře ekonomicky vyšli 
a nedostali se pod vodu. Jak to pustíte, 
vracíte se vlastně k socialismu, lidé 
mají prostor, nedělají a když, tak ne
kvalitně, bez zájmu Myslím si, že u 
nás chybí nezaměstnanóst. Aspoň na 
půl roku, aby práce zase získala na 
vážnosti. Někteří z firmy odešli. Ostat
ní si zvykli na pěkné, poctivé dílo, za 
které dostanou velmi dobré peníze. 
Nikoho nehoním. Když práci nemusí 
dělat dvakrát, její množství je úměrné. 

Ale musí být kvalitní! 

Kde najdeme otisk této filozofie? 
Rád vzpomenu na rekonstrukci are

álu Zlaté koruny, zvláště kaple Andělů 
strážných, stavební úpravy interiéru a 
sanace galerie umění v Karlových Va
rech, letohrádku v Ostrově nad Ohří , 
kostela sv. Jana v Jindřichově Hradci a 
sv. Jindřicha v Praze. Provedli jsme 
také rekonstrukci pražské restaurace U 
pastýřky a soukromé kliniky Biorege
na v Kyjích, kde jsou centrální dia
gnostické biochemické laboratoře a 
rehabilitace. Postavili jsme řadu rodin
ných domků a další máme rozestavě
né. 

Takže zakázek je dost? 
Zaplať Pán Bůh . Existenční problé-

my už máme za sebou. Jsme v situaci, 
kdy si zákazníky můžeme vybírat. Vi
díme-li nesolidní partnerský podnik, 
vůbec do toho nejdeme. A co je hlav
ní, práci nám nosí naši bývalí klienti. 
To je dobrý pocit, když se s těmi lidmi 
potkáte a oni vás pozvou přátelsky na 
kávu Myslím si. že jsou-li tak dobré 
vztahy, neděláme to snad špatně ... 

Co můžete nabídnou farníkimi, 
kteří Vás takto možná popn•é pozná
vají? 

V každém případě dobrou a upřím

nou radu, případně dle potřeby efek
tivní atypický projekt rodinného 
domku, přímo na míru, nejlépe v ob
vodu Praha 4, 9 a I O (s ohledem na 
dopravní problémy), stavěný komplet
ně na klíč, zásadně v prvotřídní kvali
tě. Umíme přebudovat starší domy, 
odvlhčit zdivo, máme zkušenosti s his
torickými objekty. Výchozí ceny jsou 
standardní, v každém případě se s kli
entem dohodneme. 

Máte čas si vubec odpočinout, jak 
lypadá Váš všední den? 

Je jednoznačně daný · Ráno vstá
vám v šest, vyřídím telefony, po sní
dani před sedmou skočím do auta a 
doladím zbytek jednání mobilním apa
rátem od volantu. Objedu všechny 
pracoviště. zkontroluji docházku. To 
je to, o čem jsem se už zmínil. Je třeba 
udržet pracovní morálku a kázeň . Ji
nak bychóm byli tam, kde dřív. Někte

ří jsou dokonce zatíženi představou, že 
něco zmařit nebo zničit soukromníko
vi je snad ještě záslužnější než ·v so
cialismu. Objížďky zaberou 
dopoledne, mezitím nové zakázky, po
rada se stavbyvedoucím. Po obědě do
ma znovu na stavby. Kdybych se 
dvakrát za den neobjevil na každém 
pracovišti, měl bych špatný pocit. Dá
le kontakty se subdodavateli , harmo
nogramy, vstupní smlouvy, partnerská 
setkání, schvalování projektů, což je 
vlastně moje dávná profese. Kolem 
17:00 se vracím na večeři a trochu se 
potěšit s naším pětiletým Vašíkem. Po 
Otčenáši u postýlky vyřízujeme s 
manželkou písemnosti do 23 :00 hodi
ny. 

(pokra~ování na str.5) 



Strach a bázeň 
Strach je dar ďábla a bázeň je dar 

Ducha svatého. Co si o tom myslíš ty'> 
Bůh se hanbí, když z Něho lidé mají 
strach, a my ,jansenisté" tak rádi vy
tváříme náboženství strachu. Hovořil 
jsem s jedním starým lékařem, dob
rým člověkem, který si dobře rozuměl 
se svou manželkou, dobře vychoval 
své děti, ale byl vychován ve strachu z 
Boha a měl strach zemřít. Náhle mne 
přerušil a povídá: „Ostatně, otče, kdy
by se Bůh teď tady objevil, mezi vámi 
a mnou, měl byste také strach'" - Co si 
o tom myslíte? První slova Evangelia, 
první slova anděla při zvěstování: 

·„Maria, neměj strach." Velká výčitka 
Kristova apoštolům: „Proč máte 
strach. proč se bojíte? Já to 1sem. ne
mějte strach, malověrní, nemějte 

strach, věřte'" Strach je míra vašeho 
nedostatku víry: 

Jednu věc dluhujeme našemu Pánu' 
Nemít nikdy strach z ničeho. Strach je 
nedostatek viry. Když se zmrtvých-· 
vstlalý Kristus ukázal apoštolům, po 
jejich zapírání, jejich zapřísahání, je
jich rouhání - první slovo, které jim 
řekl: „Pokoj vám, Já to jsein, nemějte 
strach'" - A hle, zatím všichni křesťa
né jsou připraveni svého Boha poznat 
podle strachu. 

Strach je dar ďábla a bázeň je dar · 
Ducha svatého.· To znamená, že Bůh 
je tak dobrý, něžný, citlivý a tím je 
zranitelný, to znaméná, že Mu můžeš 
ublížit. Bázeň Boží je bázeň zranit 
osobu, která nás miluje. Říkat, že hří
chem urážíme Boha je nebezpečné, 
protože já, jsem-li uražen, jsem zlost
ný. Tedy toto slovo neužívejme. Urá
žíš-li Boha, není zlostný. Zraňuješ-li 
Boha, bolí Ho to zlo, které sám sobě 
působíš tím, že Jemu děláš zlo. Rozu
míš tomu? Jako otec, který vídí své dí
tě, že si hraje s nožem, pistolí a trpí, 
bolí ho, že si dítě ublíží, tak také Bůh 
trpí zlem, které si působíš tím, že jemu 
děláš zlo. Nebude se mstít, nebude se 
hněvat, neublíží ti , protože je to náš 
Otec. Moderní ateismus je definován 
takto: znovuobjevení lidské důstojnos
ti . Člověk nemá mít strach. 

Je-li Bůh takový obéhodník, takový 
soudce, kteiý mi uložil daně a j á je za
platil, jsme si kvit a dejte mi pokoj ... 
Ale můj Bůh není takový. Jestli jste to 

nepochopili - dosud jste nezačali být 
křesťany a těžko se budete modlit s ra
dostí. Bůh nám řekl „Milujte své ne
přátéle, čiňte dobře těm, kteří vám 
ublížili - modlete se za ty, kteří vás 
pronásledují." Nikdo z vás však tomu 
zřejmě nevěří, že Bůh dělá to, co říká. 
Že Bůh miluje své nepřátele, činí dob
ro těm, kteří Mu ubližují a prosí za své 
pronásledovatele. Nikdo tomu nevěří, 
nikdo, že'> 

Kdykoliv v mládí, když mne potkal 
nějaký neúspěch, potíže, nemoci, 
zkoušky, hned jsem se ptal: „Co jsem 
provedl, že mne Bůh tak trestá'" 

To je to, co jsem viděl nejhoršího u 
ubohých, nemocných, zkoušených, 
postižených: ono vnitřní přesvědčení, 
že Bůh jim přál něco zlého, že se na 
ně hněvá. O mnoho snáze by byli sná
šeli své neštěstí, kdyby nebyli věřili, 

že byli poníženi, aby trpěli. Lidé by 
mnohem snáze snášeli svá utrpení, 1 

kdyby v něm neviděli trest, pokárání, 
kdyby nejlepší z jejich sil nebyl~ hlo
dána touto úzkostlivou otázkou: „Co 
jsem to provedl dobrému Bohu'> Proč 
se na mne hněvá'> Proč právě na mě, a 
ne najiné?" 

Před měsícem jistá křesťanská rodi
na ztratila jedno ze svých dětí. Víte. 
co mně řekli?: „Platíme za své štěstí, 
otče!" - Bohu se platí u vchodu nebo u 
východu, ale vždy se platí. „A jsou to 
tři měsíce, co jedna žena ztratila man
žela." Bůh žárlivě hlídá, abyste nepře
kročili předepsanou míru štěstí' Není 
to takové náboženství, které vám dělá 
potíže při modlitbě anebo nejste v po
kušení stát se také takovými „křesťa
ny"? Počkejte až si třeba zlomíte nohu 
- možná, že také řeknete: „Já který 
jsem byl tak dobrý, co jsem udělal, 
abych si zasloužil zlomenou nohu!'· 

Nyní, co čtu Evangelium a tak tro
chu jsem se stal křesťanem (a přiznám 
se, není to dávno), když mne potká ně
co sťastného, příjemné setkání , neče
kaný úspěch, víto co říkám? „Co jsem 
udělal zlého, že je Bůh ke mně tak las
kavý'> - Miluje přece své nepřátele, či
ní dobro těm, kteří mu ubližují ... " 
Občanským průkazem Boha není 
strach a ziskuchtivost. Bůh strachu a 
bůh zištnosti - to je bůh s malým b -
bůh přírody . !ER/ 

Mladým 
Věřit nebo nevěřit? - Je Bůh potře

bný, užitečný'> - Co nám Bůh přináší, 
co přidává k lidské existenci? 

To jsou samé nesnadné otázky, ale 
jsou to přesně otázky vás všech, mladí 
přátelé, jsou to otázky naší doby. Naše 
doba je nesnadná, neboť doba reforem 
je vždy obtížnější než období, které se 
omezuje jen na zachování toho, co již . 
existuje, a na potlačení pokusů o ob
novu. Naše doba je dobou krizí, ale 
nezapomínejte, že krize může být 
vždy krizi růstu . . Pro mne je vel
kým hříchem odmítat diskusi a kladení 
otázek. Jste staří od okamžiku, kdy od
mítáte se naučit něčemu, co jste dosud 
nechápali. Církev je mladá, říká-li , že 
je možno pronikat hlouběji do posel
ství Knstova, připouští-li vývoj dog
matu a zlepšení formulace /Jan XXIIV 

Hřích je: nepřipouštět diskusi, ne
připouštět otázky. 

Na koncilu se církev odvážila dis
kutovat. Proč je velkým hříchem ne
přípouštět diskusi? 

Protože je to hřích strachu' Vzpo
mínám si na matku jednoho svého žá
ka, byla to taková pravá matka církve. 
Vyhledala mne a řekla : ,.Otče, syn 
ztrácí víru" . Znal jsem velmi dobře to
ho l 61etého hocha. Kladl přirozeně 

spoustu otázek. Přicházel za mnou, 
diskutovali jsme spolu. 

„Paní, váš syn . . . a ztrácet víru7 

Vždyť je to jeden z mých nejlepších 
žáků'" - „Otče, řekla mi, vy to nevíte, 
ale on o všem diskutuje. Nic nerespek
tuje. Kdybyste znal námitky, které se 
odvažuje vyslovit. Na nic už nevěří I" -
Tedy .... polkl jsem slinu - protože s 
jistými lidmi musí být člověk opatrný 
- a řekl jsem: „Paní, už jste se někdy 
pokusila alespoň mu odpovědět'> Čtete 
jeho knihy'> Informujete se'> Jste dost 
připravena, abyste s ním mohla disku
tovat, pomoci mu, aby překonal ony 
poněkud naivní formulace, které mu 
byly vštěpovány od dětství'>" Víte co 
mi odpověděla'> - „Otče, nikdy! Ne
vím, kam by to vedlo, kdybych s ním 
diskutovala." Řekl jsem jí: „Paní, vy 
máte mnohem méně víry než váš synl 
Bojíte-li se, že váš syn - když se táže 
na svou víru, hledá-li lepší formulace, 

(Pokračování na daW straně) 
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Mladým 
(pokračování z minulé strany) 

lepší představy o víře - riskuje a víru 
ztrácí, znamená to, že sama ve svou 
víru příliš nevěříte!" 

Každá pravá víra je překonaná po
chybnost. Je to překonaná krize růstu . 
Dokud nemáte o víře žádné pochyb
nosti, žádné potíže s vírou, pozor: to 
svědčí prostě o tom, že vaše vlastní 
představy, představy vašeho prostředí. 
vaší rodiny, se shodují s těmi Božími. 
Ale pak nemohu říci zda věříte v Bo
ha, nebo věříte jen v sebe a své před
sudky . 

Teprve, když je nějaký rozdíl, když 
představy se vám zdají divné, když 
Bůh najednou nemá tytéž myšlenky 
jako vy, když jste pokoušeni ztratit ví
ru a přijdete mi říci: „Otče, ztrácím ví
ru „. mám potíže, není mi už jasné ... ", 
konečně poprvé ve svém životě, máte 
příležitost k aktu víry: věřit v Něho a 
nejen v sebe. Guardini řekl mužně : 

.,Víra je schopnost snášet své pochyb
nosti ." 

Já bych řekl : ,.Víra, to je mít světl o, 
abych snášel své temnoty." Máte-li jen 
světlo. zdá-li se vám víra zřejmá, zna
mená to, že jste ve vizi. ale nejste ve 
víře. Víra je směsice světla a temnoty. 
Máte-li jen temno. nemůžete věřit. Ví
ra, to znamená mít dost světla, aby by
lo možno snášet své nesnáze. Budete 
mít vždy dost světla, abyste snášeli 
temnoty a nevěřící mezi vámi budou 
mít vždy dost temna, aby odmítali 
světlo. Víra je úžasně svobodná. Vati
kánský koncil ohodnotil tento charak
ter svobody - výzvou na svědomí. 

Vane-li Duch, obnovuje tvář země a 
tvář církve. 

Odmítáte-li obnovu, odmítáte Du
cha svatého. Nemáte-li ve věcech víry 
otázek, znamená to, že nemáte víru . -
Běda, mnoho katolíků odmítá klást 
otázky, di skutovac, odmítá pokročí t 
kupředu, odmítá mít osobní vědomí a 
svědomí o svém náboženství. 

Mnoho křesťanů se domnívá, že 
jsou osvobozeni od osobního poznání, 
od osobního setkání s Bohem, protože 
na to mají profesionály. - To je ovšem 
politováníhodný infantilismus. 

f ,R, 
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S naší mládeží o slavení eucharistie 
Letošní setkání mládeže naší far

nosti budou mít nový prvek. Aniž by
chom se ošidili o tradiční aktivity jako 
je modlitba ve stylu Taizé, četba na 
pokračování či občasné pozvání hosta 
zvenčí, budeme se věnovat také uva
žování o mši svaté. Je pro to dost dob
rých důvodů. 

Na společném nedělním slavení eu
charistie se setkávájí všechny věkové 
skupiny. Přitom však každá z nich má 
svou vlastní spiritualitu. Starší věřící 
např dávají přednost plynulému toku 
modlitby růžence. mladí by naopak 
chtěli vyjádřit to co uvnitř cítí spon
tanní modlitbou, nikoli naučenými 

modlitebními fonnulemi. a střední ge
nerace ve víru každodenních starostí 
zřídka nachází čas na nějaký vlastní 
náboženský projev. Všechny tyto ka
tegorie se však v neděli spolu setkáva
jí, slaví eucharistii a přijímají z 
jednoho oltáře jedno tělo Ježíše Krista. 
I to je projevem katolicity církve. 

Mešní texty a fonnule jsou tedy ur
čeny pro všechny věřící , ale přitom se 
může stát. že právě kvůli této ,.vše
obecnosti' ' nemusí jejich jazyk a 
hloubka nikoho oslovovat. Starší věří
cí v nich nenajde slova jako „Pane Je
žíši , odpusť nám naše hříchy, uchraň 
nás od pekelného ohně .. " Mladý člo
věk tam nemůže uplatnit své .,Pane 
Bože, děkuju ti, seš skvělej". A za
městnanec prosperující finny se ve 

'Zdařilou studii kresby Leonarda 
Michelangela. ve vlastním výtvarném 
pojetí. se před5tavuje nadaný 18 let_ý 
studem Střední umělecké pnimyslové 
.\:koly v Praze Martin .~árovec, který 
patři do na.š:í farnosti. Studuje obor 
scénická technika. ale v budoucnu, po 
:ískání IJ'Ššího v;dělání, by se chtěl 
věnovat knEní ilustraci. Jeho největ
.šim koníčkem jsou tati= kresby. Vedle 
mystických děl velkých mistrú ho v 
dndní tvorbě mimořádné inspin~jí 

členové :námé hudební skupiny Rol
ling Stone.\'. Probouzejí v Martinovi 
fantazii a odhalují prostor citlivého 
iyjádření emocí mladého člověka. 

Věrným odra::em du.5e pilného a hou
=evnatého malíře jsou ovšem kresby s 
náho=emkou tematikou. Ty nejlep.~í 
dostaly rám a spol'itrula na nich světí-

mši sv. už vůbec nepoučí o tom, jak 
vypočítat DPH. 

Při setkávání s mládeží však máme 
právě teď šanci, abychom pronikli 
hlouběji do obřadů liturgického slave
ní. Pro ty. kdo umí dobře prožívat mši 
sv .. není náboženský život pouhým ži
vořením a udržováním toho. čerrn se 
kdysi dávno na katechismu naučili . A 
je to právě mládež, která se sice ještě 
dnes chce modlit a setkávat s Pánem 
svým vlastním stylem, ale zítra se bu
de ženit nebo vdávat, třeba se odstěhu
je a zúčastní se místo mše sv. 
bohoslužby slova, kterou slaví jáhen 
nebo i pověřený laik. Neslouží-li se 
ani bohoslužba slova, je žádoucí, aby 
věřící věnovali v neděli náležitou do
bu modlitbě buď sami nebo v rodině či 
ve společenství rodin. Církev nás tedy 
nevyzývá k tomu. abychom poslou
chali mši sv. v rozhlase nebo v televi
zi, ant k návštěvě nekatolického 
křesťanského společenství. Nic z toho 
sice není zakázáno, ale nenahradíme 
tím účast na mši sv. Vidíme tedy, že i 
v nouzové situaci , kdybychom se 
mohli vymluvit, že nám církev nedala 
kněze, je třeba vyvinout určité úsilí a 
ne pouze pasivně přijímat to, co při
chází zvnějšku. Tím spíše tam, kde 
kněz je a slouží mši sv., musíme sami 
cítit potřebu vnikat do tajemství spásy, 
obsaženého v liturgickém slavení. 

Stanislav Přibyl. jáhen 

cí ruka - černou Madonu C:ensto
chovskou nakreslil pro svoji babičku v 
Polsku a Ukřižovaný Kristus :dobí do
mov rodičú nedaleko našeho kostela. 
Martin ovládá také daW malířské 

techniky, o čem:: by nás rád někdy pře
svědčil na malé iýstavce S'l~ých prací. 



INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY 
OD 1.9.1995 MŮŽETE ŽÁDAT: 
Rodičovský příspěvek 

Nárok má rodič, který celodenně a 
řádně pečuje o dítě do 4 let věku (nebo 
do 7 let je-li dítě zdravotně postiže
né) Výše nárokuje 1848 ,-Kč(l , I ná
sobek životního mtmma na osobní 
potřeby pečujícího rodiče) 

Podmínky 
- dítě nesmí být umístěno v předškol
ním zařízení (výjimka u zdravotně po
stiženého dítěte) 
- výdělečná činnost rodiče nepřekročí 

2 hod. denně (nebo výdělek nepřekro
čí 1680,-Kč měsíčně) 

- rodič nepobírá placenou mateřskou 
dovolenou či podporu v nezaměstna
nosti 
- příjem rodiny se nezkoumá 

Zaopatřovací příspěvek 

Nárok má dítě vojáka, manželka 
vojáka nebo jiná osoba, vůči které má 
voják povinnost platit výživné. Výše 
nezávisí na celkovém příjmu rodiny a 
činí 0,67 násobek částek životního mi-

nima dotyčných osob. 
Podmínky: 
- voják nemá po dobu služby nárok na 
náhradu mzdy nebo jiného příjmu 
- pro manželku: musí pečovat o dítě 
do 4 let (event. do 7 let u dítěte zdra
votně postiženého) nebo je sama inva
lidní 

Dávky pěstounské péče 
I) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Měsičně činí výši částky životního 
minima dítěte dle jeho věku. Zvyšuje 
se při dlouhodobé nemoci, zdravotním 
postižení či studiu dítěte na střední ne
bo vysoké školy mimo trvalé bydliště. 
2) Odměna pěstouna 

Činí měsíčně 840,-Kč za každé svě
řené dítě (polovinu částky životního 
minima pěstouna) 
3) Příspěvek při převzetí dítěte 

Poskytne se jednorázově ve výši 
čtyřnásobku částky životního minima 
dítěte. 

4) Příspěvek na zakoupení motorové
ho vozidla 

Sedmý den je sváteční 
(pokral'ování =e str.2) 

Co <lovolená, televize? 
Už se to lepší . Letos jsme si koneč

ně dopřáli týden v Itálii, loni nic. Pra
cujeme šest dnů v týdnu, televize je 
pro nás jen v sobotu věčer a to ještě 
občas litujeme. že jsme naletěli na ta
kovou hloupost. 

A neděle? 
To je svátek. Ani naši zaměstnanci 

zásadně nedělají. Dopoledne jdeme s 
Vašíkem do kostela a odpoledne na 

rodinný výlet třeba na kole. Sedmý 
den je u nás sváteční, jak má být. 

Jaké místo l'e Vašem životě má ví
ra? 

Život bez Boha si nedovedu před
stavit. Díky rodičům, kteří mě vedli k 
víře. se mám kam vracet, za což jim 

. budu do smrti vděčný. Kvůli nábožen
ství jsem měl v padesátých letech i 
později trable, ale vytrvalost ve zbož
nosti se mě vždycky mnohonásobně 
vrátila. Nelituji žádnÝ.ch obětí pro ví-

Jak poznat sv. Judu Tadeáše 
Sv. Juda Tadeáš, apoštol a mučed

ník. Narodil se kolem Kristova naro
zení. Bratr Jakuba mladšího, Ježíšův 
příbuzný. Podle tradice spolu s Šimo
nem, zvaným Horlivec, hlásal Evange
lium v Arábii, Mezopotámii, Sýrii, 
Arménii a v Persii, kde spolu s Šimo
nem podstoupil mučednickou smrt. 
Nástrojem jeho smrti byl podle tradice 
kyj , se kterým je také nejčastěji vyob-

razován. Sv. Juda Tadeáš je také podle 
tradice autor posledního novozákonní
ho listu. Zemřel 28.1 O. v prvním stole
tí našeho letopočtu. 

Atributy se kterými se vyobrazuje: 
- kyj - nástroj jeho mučednické smrti 
- v ruce s deskou, na které je Ježíšova 
tvář (podle jedné z legend vzhledem 
ke svému příbuzenskému vztahu s Je
žíšem byl na něj tak podobný, že se li-

Činí 70% pořizovací ceny nebo ná
kladů na opravu auta, maximálně však 
100 000,-Kč. Poskytne se pěstounovi, 
který se stará o 4 či více svěřených dě
tí . Vozidlo nesmí využívat k výděleč
né činnosti. 

OD 1.10.1995 MŮŽETE ŽÁDAT: 
Porodné 

Nárok má žena, která porodila dítě. 

Výše porodného: 
- jedno dítě: 4920,-Kč 

- dvojčata : 12300,-Kč 

- trojčata: 33210,-Kč 

Příjem pro přiznání porodného se 
nezkoumá. Nárok má i otec dítěte, je
muž zemřela matka, nebo osoba, která 
převzala do péče dítě mladší I roku. 

Pohřebné 

Nárok má každý, kdo vypravil po
hřeb . Výše nároku činí 3000,-Kč a vý
še příjmu se pro jeho přiznání 

nezkoumá. 
phprmwje Věra Dvořáková 

ru. Vždy ráno, i když je to všechno v 
letu, udělám kříž, poděkuji Bohu za 
probuzení a poprosím ho. aby byl se 
mnou na všech cestách. Večer s vdě
kem k Pánu den uzavírám. 

Cíl Vašeho podnikání? 
Tvořím rád pěkné a účelné stavby, 

které přinášej í též radost a uspokojení 
mým zákazníkům . Dokud mi dá Bůh 
zdraví - nepolevím. 

ZP· 

dé, kteří chtěli po Ježíšově smrti vě
dět, jak Ježíš vypadal, chodili dívat na 
sv. Judu Tadeáše) 
- v dlouhém rouchu a s knihou nebo 
svitkem - atributy všech apoštolů 
Nejčastější vyobrazení: 
- většinou bývá vyobrazen s Šimonem 
Horlivcem, a to téměř vždy při pod
stoupení mučednické smrti 

Sv. Juda Tadeáš bývá vzýván jako 
pomocník v beznadějných situacích. 

,MM 
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Posvícení v Erlangenu 
Gera, Wiirzburg, Augsburg, Esten- hoštění je již připravené, a tak to pro

feld, Hochberg, Erlangen, Hochberg, bíhá v podstatě vždy stejně, přesto je 
Estenfeld, Erlangen. Rok 1977, 1990, to pokaždé jiné, jiná atmosféra. jiné 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995. město, jiní lidé, jiní hostitelé (majitel 

Skladby J. J. Ryby, J. N_ Škroupa, · papírnictví, středoškolský profesor. ja-
R. Fiihrera, F. X. Brixiho, V. E. Horá- dern}' fyzik v dúchodu. diákon, atd. 
ka, V. Říhovského, A. Dvořáka, atd.. atd., všichni vlídní. klidní. vyrovnaní, 
atd. nespěchají, trpělivě komunikuj{ s ná-

Ne, není to výčet a nebude to ani mi. ač nám naše němčina přisuzuje ro
hodnocení, k tomu se necítím být po- li přitroublých statistú, sprechen Sie 
volán či oprávněn. Je to pouze útržko- deutch, nur ein wenig, omlouvám se a 
vité vzpomínáni na některá hostování závidím výjimkám}, program ze strany 
našeho sboru v Německu. hostitelů pečlivě připravený, zájezdy 

Začalo to tuším Gerou, průmyslo- do okolí, nezapomenutelné zážitky 
vým městem v Durynsku, na území (celoněmecké setkání mentálně posti
bývalé NDR, ještě za totality. Jelo se žen:vch v Eisingem1, zkušenost na cežv 
tenkrát soukromými auty, nezávisle na :!ivot, strávili jsme tam celý den, kon
sobě, jako by to byla turistika. Sešli centrované neštěstí, děkujme Bohu, 
jsme se pak až za hranicemi. Naše všude pořádek, v domácnostech, na 
návštěvy do ciziny se staly pravidel- ulicích, na polích, v lesích i na hm
nými, když utajení přestalo být nut- kách. příroda jako z dílny Josefa La
ností a tak se sbor ne3prve pod dy, a měli jsme to taky - jak říkal náš 
vedením Jiřího Mindla, později se páter, prosme Boha, Volkach - poutní 
sbormistrem Ladislavem Pospíšilem, kostel P. Mm·ie na Vinici, benediktin
připravoval vedle pravidelných vy- ský klášter, kostel u Fahrbriicku stojící 
stoupení doma i na návštěvy v zahra- osamoceně v polích a mnoho dalších a 
ničí. Zkoušky, zkoušky a zase Ja/Jích). 
zkoušky, pak orchestrálky, generálky Poslední hostování v Erlangenu 7. a 
a konečně vystoupení_ Nebylo jich ně- 8. října, se mší A. Dvořáka: D dur, a s 
jak mnoho, ale přece jenom za ta léta motety od J. A. Koželuha, E. L. Mě
tvoří slušnou řádku. Před vystoupe- chury a K. Haranta, bylo naším pří

ním byly doprovázené vzrušenou at- spěvkem na slavnosti dávných přátel. 
mosférou, znásobenou ještě Bylo to ke 25 . výročí posvěcení jejich 
nezvyklým prostředím, případně kon- farního kostela sv_ Jindřicha. Archi
certním provedením (kam jsem jen dal tektura připomínající stan a se zcela 
noty, v=dy(_já skoro nevidím na diri- zvláštní akustikou, je skutečně neob
~enta, jen aby někdo zase nedupal do vyklým prostředím Bude se do něj 

taktu, stoupni si o kousek dál, nešusti hodit dárek naší farnosti, který jsme 
těmi notami, v.ve osvobozující potlesk, přivezli s sebou - kříž. 

napětí zvolna ustupuje, tak to máme Při návštěvě Erlangenu jsme měli 
za sebou, mohlo to dopadnout hilř, to také také možnost poznat jednu z mála 
Gloria bylo hrozné, chvílemi jsme se i v Německu zachovaných historických 
se.5/i, ještě že jakž takž vy.5el závěr, památek: středověké město Rothen
atd., atd.). A hudba zní dál , ač mše burg ob der Tauber, kde se zastavoval 
dávno skončila, v našich uších, v na- cestou na Říšské sněmy císař Karel i 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Farní úřad f>raha - Lhotka 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, 10:00, 18:30 
Po- 8:00 
Út - 8:00, 18:30 
St - 8:00 
Čt- 8:00 
Pá- 15:00, 18:30 
So - 16:00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 
Svátost křtu se zpravidla uděluje v 

sobotu odpoledne a neděli dopoledne, 
na přání kterýkoli den. Je třeba se včas 
ohlásit na farním úřadě. 

Svátost oltářní je možno přijímat 
jednou denně při mši svaté, na-požádá
ní i jindy. 

Svátost smíření - sv. zpověď - si 
lze vykonat před každou mší svatou v 
kapli sv Václava, na požádání kdyko
liv. 

Svátost pomazání nemocných 
spolu s pokáním a přijetím Těla Páně 
je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném 
případě telefonicky. To platí i o ústavu 
Domov důchodců i o nemocnici v Kr
či . 

Svátost manželství je třeba ohlásit 
duchovnímu správci alespoň 3 týdny 
předem_ 

Pohřby a zádušní mše svaté je nut
no vyjednat s duchovním správcem 
osobně. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: 
Probíhá ve středu od října do květ

na ve skupinách podle věku. 
šem nitru, se sklopenýma očima přijí- jeho syn Václav_ 
máme gratulace, ale přece jen šťastni. IAHí NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
pozvolna se dostaví žízeň i hlad, po- Každou neděli mimo prázdniny po 

1------- - --- - - - - - - - --------------____. večerní mši svaté. 

Nejbližší svátky 
1.11. SVÁTEK VŠECH SVATÝCH 
mše svatá ráno v 8:00 hod, večer v 
18 30 hod. 
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2.11. PAMÁTKA VŠECH VĚR
NÝCH ZEMŘELÝCH 
mše svatá ráno v 8 :00 hod, večer v 
18:00 hod a v 18:30 hod. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

Bohoslužba slova a možnost přijetí 
Těla Páně v kapli sv Václava je kaž
dou středu a neděli v 16:00 hodin. 



Věříte v Boha? 
Francouzská televize před časem 

uváděla interview s jednou mladou 
dívkou, soc. zdravotní asistentkou žijí
cí na vysokých planinách v Madagas
karu. Ptali se jí: „Věříte v Boha?" -
„Ne." - „A nemáte s tím žádné problé
my!" - „Ne." - „Proč děláte tedy tu 
svou práci?" - „Můj život je osprave
dlněn tím, co dělám. To mi stačí. Mám 
dojem, že žiji v pravdě, v dobru. To, 
co dělám, mne .duchovně živí . Jsem 
šťastna." 

Jind_x zase představili dívku, která 
odjela do Brazílie. Byla to dívka z bo
hatého prostředí, před kterou se otvíra
la skvělá kariéra a výhodný sňatek byl 
víc než pravděpodobný . Před tím vším 
dala přednost životu služby bližnímu v 
Brazílii. Bez Boha. Proč? Táž odpo
věď jako shora. Má svou práci ráda, je 
šťastna ve svém životě. Cítí, že pracu

v , 

VESTNIK 6/95 
společen~tví křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

K zapamatování 
Je jistou známkou mravní hodnoty, 

když se někdo znelíbí špatným lidem. 
Kdyby byl jimi milován 11ebo dopom
čován, bylo by to pro něj jen pohanou. 
Nic si z toho tedy nedělej, když o tobě 
mluví špatně ti, kteří sami nic dobrého 
nedělají. 

Rozhodně nelze pokládat za zlé to, 
čím se stáváme lepšími. To je zku.5eb-

nic - to znamená, nepřidává jim něja
kou novou realitu v životě lásky a da
rování. Bůh se nepřidává zevně. Je 
uvnitř. Žijí z Něho, aniž by to věděly . 
„Přidá-li se Bůh zvnějška, komplikuje 
věci ." 

Jestli se Bůh jen přidává, můžete 
Ho nechat padnout. V tom případě je 
jako okrasa. Dá se žít i bez okras. Tak 
jako se dá jezdit autem - má-li dobrý 
motor, aniž má krásný zevnějšek. Je-li 
Bůh jen okrasou, útěchou, pomocí.. . 
zbavme se přítěže! Ne, křesťanství ne
dodá ateistovi zvláštní ctnost. Dávno 
jsem hledal ctvnost, kterou by měl jen 
křesťan a ateista nikoliv. Například : 

Není láska k nepřátelům ctvností spe
cificky křesťanskou? Hledejme odpo
věď v Evangeliu: Milosrdný 
Samaritán. 

Kristus dává jasně najevo, že nábo
ženská ortodoxie nedělá člověka milo
srdnějším - podívejte se na kněze a 

ním kamenem ctnosti: když zlí lidé 
pronásledují dobré, velmi jim prospí
vají: cvičí je v trpělivosti, čímž zvětšují 
j enom jejich zásluhy. Proč se tedy bo
jíš? Ani svět, ani celé peklo nezmohou 
proti tobě nic! Kde je více překážek, 
tam je i milost Boží hojnější ... 

Gabriel Hevenesi 

levitu, kteří jdou kolem. To není proto, 
že jsme katolíky, že jsme lepší, ne pro
to, že máme dobré náboženství, že 
jsme milosrdní. Kristus dobře říká: Sa
maritán, to je heterik, ale je to on, kte
rý se správně zachoval. „Patent 
náboženské ortodoxie" nezaručuje 
nejlepší lidské vztahy. Člověk může 
být velmi milosrdný a nemusí mít 
mnoho náboženské ortodoxie a může 
ji mít a nebýt přitom milosrdný. To je 
lekce dobrého Samaritií.na. 

Pokusili jsme se říci : A co láska až 
k darování života? Dát svůj život za 
své přátele, není to specificky křesťan
ské? Vůbec ne. Není třeba věřit na 
svědky, kteří se dají zabít. V naší době 
se najdou lidé, kteří se dají zabít pro 
všechny možné důvody - i ty nejhorší. 
Kolik miliónů mladých nacistů zemře
lo pro své „ideály" I 

(pokračování na straně 4) 

je na solidní věci, která nesnese srov- .--------------------------- - - ----1 
nání s tím, co dělala před tím, je 
klidná, šťastná, jistá. Co by ji k tomu 
mohlo přidat náboženství? 

To je otázka. Pokusme se odpově
dět: Co dodává křesťanství k úplnému 
lidství? Moje odpověď bude rozdělena 
na dva body : 

První bod: Nic. - Druhý bod: Něco. 
Ale nehledejme v tom předčasně proti
klad. 

První bod: nic - žádnou novou sku
tečnost. - Druhý bod: něco - zjeverú, 
svědomí, vnitřní postoj . 

Vysvětlím to: Zaprvé nic. Těmto 
dvěma dívkám křesťanství nepřidává 

Ondřejov opět špičkový 
23 . září se sál Obecního domu v 

Ondřejově opět po roce zcela zaplnil, 
neboť sdružení „Setkárú" zde v rámci 
Festivalu hudby a slova pořádalo kon
cert písničkářů a skupin s křesťan
ským či příbuzným zaměřením . 

Pořadatelé letos pozvali Petra Lutku, 
Vladimíra Mertu, Karla Diepolta, 
Oboroh, Mišpachu, Pramínek a mnohé 
další a přestože se celé odpoledne mu
selo dramaturgicky improvizovat, od
cházela většina posluchačů spokojena. 

Protože jsme zaslechli od našich 
přátel z farnosti přárú, aby se Pramí
nek vrátil ze „světa" zpět tam, kde za
čínal, s radostí oznamujeme všem, že 
v neděli 3. prosince od 19:30 hod„ dá
li Bůh, vystoupí Pramínek v kapli 
Božského Srdce Páně našeho kostela. 
Ve čtvrtek 14. prosince pak můžete 
navštívit koncert skupiny s vánočním 
programem v KC Novodvorská. 

IHHI 
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Láska vypálená do hlíny 
D S manželi Kraftovými u hrnčířského kruhu 

, V keramic- řemeslo a na to musí být alespoň dva. 

ké dílně mla- Dnes už to jinak nejde. 

dých manželů Jak se volnost podnikání pronútá 

Veroniky a do pestrosti tvorby? 
Martina Kraf- Na zakázku uděláme cokoliv. k zá

tových se dob- kladnímu souboru patří čajové a kávo

ře rozjímá. vé soupravy, hrnky, tužkovníky, 

Hrnčířský kruh svícny, kasičky, aromatické lampy, 

tiše přede, v zvonečky, různé miniaturky. Teď jsou 

,}' peci je zatope- třeba žádané žížalky - holčička s mašlí 

no na 1120 stupňů Celsia, z regálů na a kluk s klouboukem, které se vsazují 

vás vesele pokukují vousaté hrníčky a do zeminy v květináčích. Ty také umí

jiná optimistická dílka, zkr~tk~ j~te v me. Při vymýšlení nových věcí si 

zajeti kladného náboje, ktery laka mt- představujeme naši osmiletou dceru 

moděk k opakovaným návratům.. . Dominiku, co by j í asi udělalo radost. 

Bylo to šťastné rozhodnutí postavit 
se v keramické tvorbě na vlastní no

hy? 
Zatím o tom nepochybujeme. Hned, 

jak to bylo po revoluci možné, založili 
jsme si živnost a tak podnikáne už pl
ných pět let. Před rokem jsme se do
konce přestěhovali do větší dílny _s 
lepší pecí, takže už nemusíme kerami
ku vypalovat mimo Prahu u rodičů . Je 
to paráda. 

Kde jste se řemeslu naučili? .. 
Maminka i tatínek byli keram1c1, to 

všechno předurčilo. Poprvé jsem sedě
la za kruhem asi v devíti letech. Moji 
první vlastnoručně vytočenou nádo
bku s hvězdičkami z té doby máme v 

dílně na památku. Vystudovala jsem 
Střední průmyslovou školu keramic
kou v J3echyni a nějaký čas pracovala 
ve státním podniku Keramo. Získala 

jsem tam určitou zručnos~, ale ve~ko
výroba, ta mě ubíjela. Při vzpommce 
na stovky litých Františků pro steJno
jmooné lázně se ještě dnes musím 

otřepat. Potřebovala jsem tvořit, reah
zovat vlastní nápady. 

Kdo je v di1ně pod pantoflem? . 
Jsem sice přísná šéfová, ale Martin 

se pořád lepší, takže vztahy jsou vy
rovnané. V práci nám to klape Jako v 
manželství. V týmu děláme od loňské
ho července. Martin vystudoval stroja
řinu, projektoval, jezdil po montážích, 

ale já mu stejně předp_ovídala, že je~
nou bude ty hrnce točit .se mnou. Va~ 

žím si , že vedle své profese mt 
pomáhá i s keramikou. Z našeho dří
vějšího nákladného koníčku se stalo 
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A to pak začneme dělat pro zákazníky. 

Keramiky na trhu je dnes velký ryí
běr. Čím se liší ta vaše? 

Neradi tvoříme negativní věci . Těší 

nás, když z nich čiší něco pozitivního, 
speciálně u hrníčků . Neděláme jich 
moc, ale každý je originální. Říkáme 
si, kdybychom v něm měli čaj ke sní
kani, jestli by nám chutnal. Naše kera
mika má výraz, něco se na vás musí z 
toho materiálu vesele dívat. Poznáte ji 

také podle kočičí babičky Betty, staré
ho dobrého inventáře naší domácnosti, 
která se jako téma v ní často objevuje. 
Vždycky usilujeme o vlastní rukopis. 

Úspěchy v práci, dobré jméno, po
pularita vyvolávají závist. Také se vás 
už nějak dotkla? 

Nám není co závidět kdo dělá 

opravdu poctivé řemeslo, má tak ako
rát na slušné živobytí. Řemeslníci ni
kdy nebyli příliš bohatí. Když vidíte 
co to všechno obnáší, závist vás na
prosto opustí . Podívejte se na obrouše
né nehty, loupající se kůži a sedřené 
prsty, to všechno patří sice k šťastné, 

ale často bolestné tvorbě nového díla. 
Ne, se závistí jsme se nepotkali, máme 
s lidmi dobré zkušenosti. 

Váš kladný vztah k životu a lidské 
porozumění prouazují dobré křes

ťanské srdce. 
Víra znamená pro nás opravdu hod

ně. Posiluje nás v těžkých životních si
tuacích, naplňuje klidem a mírem, 

vytváří řád. Všechno je provázané ví
rou, kterou intenzivně vnímáme ve 
farním společenství na Lhotce. Také 

Dominika ví, co pro nás znamená 
Bůh. Dovídá se to přesvědčivě při 

středeční katechezi v kostele a neděl
ních bohoslužbách, kdy se dílna zavírá 
a my jdeme společně meditovat. 

Dominika bude jistě pokračovat ve 
šlépějích rodičů? 

Pravda velice ráda kreslí a dokonce 
překonala' mámu, když si vytočila mis
tičku s otiskem prstíků už v necelých 

třech letech. Drželi jsme ji za kšandy a 
ona si počínala odpozorovaně jako do
spělec. Jenže Dominiku baví více věcí 
a kdo ví, jakou cestou se vydá. 

Čas ještě ukáže, Duch Svatý vane 
kam chce. Co chystáte pod strome
ček? 

Na letošní Vánoce jsme se připravi
li líp než vloni , kdy jsme ještě čtyři 
dny před Štědrým večerem točili a vy

palovali dárky. Miniaturek a zvo.neč~ 

ků, které jsme vystavovah a prodavah 
také v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježí
šova v našem kostele, budeme mít do
st pro každého. Naší keramiku 
dodáváme do malé galerie Profil v Ne
ratovicích, do krámku „Pro radost" v 
nedalekém sídlišti, ale dobře si zákaz
níci mohou vybrat přímo v dílně. Po
dívají se, jak to děláme a zároveň se 
dobře pobavíme. My jsme takové vr
bičky pro nejbližší okolí. Kdokoliv k 

nám přijde, my ho zahrnujeme do naší 
rodiny. Cítí, že nám může důvěřovat, 
svěřit se s různými problémy. A když 

si povídáme, někdy jsou to hodiny, 
přijdeme na nějaké řešení. Určitě ten 
klid a vyrovnanost dostává člověk skr
ze Boha a víru. Když o ni prosí, pře
skočí i na ty druhé. Malý tužkovník 

nebo hrnek vytažený z pece má pak v 
sobě dar této výpovědi . V tom mate

riále předáváte to, čemu věříte . A kdo 
si tu věc koupí, má doma připomínku, 

že něco takového existuje. 

Jaké je vaše novoroční předsevze
tí? 

Pořád při práci hledět víc na kvalitu 
než množství. Dělat takovou modelo
vanou točenou keramiku, která bude 

za pár korun vnášet do bytů radost ze 
života. Řemeslo vykonávat poctivě, 
protože jedině takové nás může pořád 

bavit. 

Ať vám v tom Bůh pomáhá. .. 
/ ZP/ 



INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY 
OD 15.11.1995 MŮŽETE ŽÁDAT: 
Přídavek na dítě 

Nárok vzniká tehdy, je-li příjem ro
diny nižší než trojnásobek životního 
minima. Výše je různá a odvozuje se 
od příjmu rodiny. Do příjmu se zapo
čítává také nemocenské, důchod, rodi
čovský příspěvek aj . dávky. Částka 
životního minima (ŽM) na dítě se vy
násobí příslušným koeficientem (0,32 
do 1,1 nás. ŽM; 0,28 do nás. 1,8 ŽM; 
0,14 do 3 nás. ŽM). Výsledek je přída
vek na dítě. Od 1.1.1996 do 30.6.1996 
budou podkladem pro výpočet příjmy 

Farní charita 
Dne 12.11 .1995 v odpoledních ho

dinách se opět sešla farní charita. 
MUDr. Třebícký nám podal zprávu o 
činnosti v minulém období a iformaci 
o plánech v následující roce. Seznámil 
nás s Nadací SUE RYDER, která vy
hrála výběrové řízení na rekonstrukci 
Michelského dvora v Praze 4, který 
bude sloužit jako hospic. V listopadu 
příštího roku by zde bylo 26 lůžek pro 
naše občany, plánovaný počet lůžek je 
50. K tomu je zapotřebí samozřejmě 
hodně práce, peněz, ale především 

modlitba, aby dílo bylo úspěšně do
končeno. Nesmíme však zapomenout, 
že je třeba ochotných lidí, kteří se za
pojí ke zdárnému průběhu celé akce. 

za rok I 994. Od 1. 7. 1996 do 
30.6.1997 budou podkladem pro vý
počet příjmy za rok 1995. 
Sociální příplatek 

Nárok vzniká tam, kde je v rodině 
dítě a příjem rodiny nepřesahuje 1,6 
násobek ŽM. Výše závisí na věku dí
těte, příjmu rodiny a jiných okolnos
tech (např. dlouhodobá . nemoc, 
studium ... ) Dávka se přiznává na jed
no kalendářní čtvrtletí, pak je třeba žá
dat znovu. V žádosti doložíte příjem 
za předcházející kalendářní čtvrtletí. 

Jednou ročně doložíte skutečný celo-

Především bychom se ale měli za
myslet a postarat se o naši farnost. Jak 
P. Rudolf řekl, je v naší farnosti dost 
lidí, kteří jsou ve velice tíživé finanční 
situaci, a nebo osamocení lidé, kteří 

by potřebovali pomoc. Na toto téma 
chceme hovořit 10.12.1995 v 16 hodin 
v našem kostele a hlavně začít důsled
ně s pomocí všem. kteří ji budou pot
řebovat. V kostele bude od 1. neděle 
adventní možno dát finanční obnos do 
pokladničky , umístěné za lavicemi 
vpravo, popřípadě P. Rudolfovi osob
ně. Záleží na každém z nás, jak se k 
tomu postavíme, samozřejmě dle 
svých finančních možností. 

Musím ovšem upozornit na skuteč-

Dvanáct rad, jak vychovat zločince: 
I) Dávejte dítěti odmalička všech

no, co chce. Tak poroste v přesvědče
ní, že má právo na všechno na světě. 

'.!) Když dítě říká ošklivá slova, 
smějte se mu. Bude s1 myslet, že 
správný chlapík tak mluví. 

3) Nesnažte se o žádnou mravní a 
náboženskou výchovu. Říkejte, že až 
mu bude osmnáct let, ať si vybere 
sám, čemu chce věřit. Vybere si, až 
Vám budou oči přecházet. 

4) Nikdy mu nic nezakazujte Až 
bude později zatčen pro krádež auto
mobilu, bude přesvědčen, že společ
nost mu ubližuje. 

S) Uklízejte po něm pilně, co nechá 
povalovat. Tak v něm vychováte jisto-

tu, že odpovědnost za vše je vždy jen 
na druhých. 

6) Nechte ho číst jen co chce. Pří
bor a talíř mu umyjete, ale za duševní 
potravu mu tak ponecháte kdejaké od
padky. 

7) Hádejte se před dětmi . Vyroste v 
nich přesvědčení, že ony za nic nemo
hou, vším jsou vinni ostatní kolem. 

8) Dávejte mu peněz kolik chce. Ať 
s1 Je nemusí sám vydělávat. Přece 

chcete, aby Vaše dítě mělo lepší život 
než jste měli Vy. Až mu jednou budou 
scházet, půjde si je vzít s pistolí v ru
ce. 

9) Obskakujte Je stále a plňte 

všechna jeho přání , v oblečení , hrač-

roční příjem rodiny pro vyúčtování 
přeplatků nebo nedoplatků . 

Příspěvek na dopravu 
Nárok má dítě, které dojíždí do zá

kladní školy mimo trvalé bydliště. Dí
tě studující na vysoké škole mimo 

. trvalé bydliště má nárok, jestliže pří
jem rodiny nepřesáhne 2 nás. ŽM. 
Příspěvek na bydlení 

Nárok vzniká nájemci nebo vlastní
ku bytu, přihlášenému v místě k trva
lému bydlišti, pakliže příjem rodiny 
nepřesahuje 1,4 násobek ŽM. 

Připravuje Věra Dvořáková 

nost, že průměrný věk, který by I na 
tomto setkání - 63 let, rozhodně není 
povzbuzující, ale je potěšitelné, že v 
tomto věku mají tito lidé velkou snahu 
druhým pomoct, 1 když zanedlouho 
budou možná pomoc potřebovat sami . 
Kam se poděli naši mladí, kteří se pra
videlně scházejí každou neděli večer v 
kapli sv. Václava? Nezdá se mi, že by 
byli natolik lhotejní ke svému okolí, 
nebo že by se raději zúčastňovali akcí 
v j iných farnostech? Domnívám se, že 
lhotejnost by neměla být ani u střední 
generace. Tak tedy připomínám -
I 0.12.1995 v 16 hodin. 

Ivana Davídková 

kách, pohodlí . Vychováte sobce, ne
schopného omezit se kvůli druhému. 
Zajistíte mu tak, že se jeho manželství 
brzy rozpadne. 

l O) Vždy ho proti všem obhajujte. 
Učitelé jsou proti němu zaujatí, spolu
žáci mu ubližují. naučí se nevidět a 
neznat svou chybu. Postaráte se tak, že 
s ním nikdo nevydrží na pracovišti ani 
v domácnosti . 

11) Až z Vašeho dítěte bude niče
ma, honem začněte prohlašovat, že si 
v ničem odmalička nedal říci . 

12) Připravte se na bolavý a těžký 
život. Vaše děti se Vám o něj spoleh
livě pos taraj í. 
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Věříte v Boha? 

(pokračování ze strany I) 

Zaprvé je spousta lidí, kteří se dají 
zabít pro zcela stupidní, nesmyslné 
důvody. Ale běda, na druhé straně 
jsou úžasné důvody, pro které se naj
dou mučedníci. 

Ne - vzdal jsem se, upustil jsem od 
hledání a nalezení ctvnosti, která by 
byla specificky křesťanská. Znáte 
křesťanskou ctvost, která by zároveň 
nebyla ctvností lidskou? A ctností lid
skou, která by nebyla současně ctností 
křesťanskou9 

Je veškerý lidský pokrok pokrokem 
křesťanským? - Ne, veškerý pokrok 
není křesťanským pokrokem' A znáte 
nějaký skutečný li&~ký pokrok který 
by nebyl pokrokem v lásce? Je možno 
nazvat lidským pokrokem, vybavíme
li každého člověka samopalem nebo 
autem? Nikoli, pokrok čistě technický 
není pravým pokrokem. 

Pravý pokrok je ten, který člověka 
činí více člověkem - pravý pokrok 
zlidšťuje. Souhlasíte? - Zlidšťovat, to 
je pokrok v lásce. Tedy, je-li pravý 
pokrok - pokrokem v lásce, znáte něja-

ký lidský pokrok, který by nebyl per 
krokem křesťanským? 

Láska k bližnímu je pravá láska, a 
to není vlastností jen katolíků. Jsou li
dé, kteří opravdu milují, aniž by byli 
katolíky a člověk by musil být naivní, 
kdyby tvrdil opak. 

Život služby, skutečné obětavosti , 
jako je ona služba těch dvou dívek se 
ospravedlňuje sám sebou, nezávisle na 
nějakém náboženském přesvědčení.. . 

Kdo tak pracuje, cítí, že je v Pravdě, 
že uchopil realitu, že jeho život spočí
vá na solidní bázi, že může pokračcr 
vat. To, co platí, nejsou teorie, které 
máte v hlavě, ale je to láska, kterou 
máte v srdci. 

Ale pozor. Jednou jsem se setkal se 
studentkou, která tvrdila, že ke svému 
„dobrému životu" nepotřebuje Boha. 
Když vystudovala vysokou školu, prcr 
vdala se za kolegu - výborného člově
ka. Do roka se rozvedla, rozbila 
rodinu jiného kolegy, který měl tři dě

ti, odvedla ho od rodiny a pokud vím, 
teprve nyní uvažuje, co to Je, být dob
rým. 

1ER/ 

OKÉNKO PODNIKATELE 
Ing. Petr Chaloupský 
počítačový projektant a varhaník 

Každý páteční večer přejíždí mistr
ně klávesy varhan našeho kostela prs
ty hudebního skladatele a odborníka 
na počítačové programy pro archi
tekty, otce tří dětí, 31 letého inženýra 
Petra Chaloupského. V malém okénku 
podnikatele, které tímto otevíráme, 
představujeme našeho farníka s vše
strannými znalosmi a ochotným srd
cem pomáhat druhým. 

Varhanní improvazace vystudoval 
soukromě u prof. Josefa Popelky, ap
robaci samostatného projektanta získal 
po absolvování pozemního stavitelství 
na ČVUT v Praze. Čtyři a půl roku se 
zabývá počítačovou grafikou, která v 
poslední době zaznamenala neobyčej.
ný rozmach. „Dnes již malování na 
počítači v oblasti stavebnictví, archi
tektury a strojírenství neni doménou 
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několika nadšenců v tomto oboru, ale 
patří pomalu k neodmyslitelnému způ
sobu současneho projekčního procesu 
Procházet se budoucím interiérem, dě
lat vizualizaci potřebného materiálu a 
zpracovat projekt v dokonalejší podcr 
bě je pak samozřejmostí," říká ing. 
Chaloupský. Ten jako jeden z prvních 
přeložil grafické systémy pro projek
tování - konkrétně německcramerický 

program SPIRIT pro firmu Soft Con
sult, s níž spolupracuje. Zabývá se me
todikou nejlepšího využiti tohoto 
programu v praxi, předává know-how 
a jako učitel počítačové grafiky je při
praven poradit, posloužit. 

Komu technika nic neříká, může si 
autora 2 symfonií poslechnout při du
chovní hudbě také v kostele sv. Jiljí, 
sv. Jakuba, sv. Salvátora nebo na něja
kém varhaním koncertu. na kterém se 
rád setká s vděčnými posluchači . 

!ZP/ 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Farní úřad Praha - Lhotka 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne- 8:00, 10:00,18:30 
Po - 8:00 
Út - 8:00, 18:30 
St- 8:00 
Čt - 8:00 
Pá - 15:00, 18:30 
So- 16 00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 
Svátost křtu se zpravidla uděluje v 

sobotu odpoledne a neděli dopoledne, 
na přání kterýkoli den. Je třeba se včas 
ohlásit na farním úřadě. 

Svátost oltářní je možno přijímat 
jednou denně při mši svaté, na požádá
ní i jindy. 

Svátost smířeqí - sv. zpověď - si 
lze Vykonat před každou mší svatou v 
kapli sv. Václava, ·na požádání kdykcr 
liv. 

Svátost pomazaní nemocných 
spolu s pokáním a přijetím Těla Páně 
je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném 
případě telefonicky To platí i o ústavu 
Domov důchodců i o nemocnici v Kr
či . 

Svátost manželství je třeba ohlásit 
duchovnímu správci alespoň 3 týdny 
předem . 

Pohřby a zádušní mše svaté je nut
no vyjednat s duchovním správcem 
osobně. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: 
Probíhá ve středu od října do květ

na ve skupinách podle věku. 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Každou neděli mimo prázdniny po 

večerní mši svaté 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

Bohoslužba slova a možnost přijetí 
Těla Páně v kapli sv. Václava je kaž
dou středu a neděli v 16:00 hodin. 



Bratři a sestry, drazí přátelé blíz
cí i vzdálení - věřící i nevěřící. 

Jest to pro mě ve lice krásná příleži

tost oslovit Vás v této posvátné noci -

zvěstovat radostnou zvěs t, že se vám 
dnes narodil Spasitel , Kristus Pán, v 

městě Davidově Lidé na celém světě 

si připom i naJ i událost, která rozdělila 

věky Ani my nemusíme j iž říkat 

. , před našim letopočtem" Také pro 

nás a pro naše děti opět platí „před 

Kristem a po Knstu" . Hned na počát

ku mého veřejného působeni jsem se 

právě o vánocíc h dostal do konfliktu 

se státni moci , když JSem při jednom 

kázáni řekl • že mnohým křesťanům 

zůstal v j es li čkách jen vl'il a osel - zřej

mě tehdejší mocipáni to vztahovali ta

ké na sebe - i když jen několik týdnů 

před tím se j akéhoko li vyznámi zřekl i 

Tehdy jsem nemohl však tušit. že za 

40 let našemu národu z vánoc zůstane 

j en pol ozbořený chlév A na nas teď 

fouká ze všech stran. Je nám zima, 

j sme Jako ztraceni. rodina se nám roz
padla Děti se toulaji bez domova - ne

maj í kde složit hlavu . Čl ověk má 

'V ' · 

VESTNIK 7/95 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Bohoslužby v našem kostele 
o vánocích a na Nový rok 
24.12. - 4. neděle adventní 

Štědrý den 
Mše svatá: 

dopoledne - v 8 00 a 10 00 hod . 
odpoledne - v 16:00 hod. „půlnoč

ní" pro rodiny s dětmi 

25.12 - Boží hod vánoční 
Mše svatá: 

dopoledne - v 8:00 a I 0:00 hod 
večer - v 18:30 hod. 

Kostel otevřený celý den. 

26.12. - sv. Štěpána 
Mše sva tá : 

dopoledne - v 8:00 a 10 00 hod 
Kostel otevřený celý den . 

31. l 2. - Svaté rodiny 
konec občanského roku 

Mše svatá: 
dopoledne - v 8:00 a 10:00 hod . 
večer - v 17 00 hod. - poděkováni 

za pří j atá dob rod i ní 

I. I. - Matky Boží, Panny Marie 
Mše svatá 

dopoledne - v 8 00 a I O 00 hod. 
(slavná) 

večer - v 18 30 hod. 
Koste l otevřený celý den. 

6. 1. - Zjevení Páně 
Mše svatá: 

dopoledne - v 8 00 hod. 

odpoledne - v 16 00 hod. 

7. I. Křest Páně 

Nfše svatá 
dopoledne - v 8 00 a I 0:00 hod. 

Program chrámové hudby 
- vánoce 1995 
24.12. - 16:00 hod. 

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční ,J leJ mistře" 
25.12. - 10:00 hod. 

Jakub Jan Ryba - Missa pastorali s Ill B 
l. l. - 10:00 hod. 

Antonín Dvořák - Mše D dur 

s trach před čl ověkem Není si j istý ži- '----- -------- - --- ___ _ 
vorem . Lidské slovo, lidská čest - ni c ztvrdnout, abychom neměli před tebou pomněli Liko!, který nám by sveren 

neznamenají . Stoj íme s bo lestí nad bázně? Hle, ty j si se rozhněval - my Těšte. těš te můj národ - mluvte k srdci 

zmčeným1 lesy. kraj inou Díváme se jsme však hřeši li , odedávna jsme žili Jeruzaléma. volej te k němu - neboť 

do kalné špinavé vody . l\fa co JSem nevěrně . Byli j sme všechní j ak po- jest s končena robota Dali j sme se cele 

ještě zapomněl - aby vykreslen}· obraz skvmění , j ak špinavý šat byl každ\· do služby těši tel e - Byl to náš každo

byl co nej temněj ší a nejsmutnější? Co náš dobrý skutek Zvadli jsme vesměs denni chléb - těši t tv. kteří klesali úna

jsem zapomněl - dopl ňte sami jak listí, nepravost nás unášela j ak vi tr. vou a vyčerpání m . , . beznaděj i , že se 

Křesťané se na vanoce při pravuj i v A přece, Hospodme, ty js i naš Otec ' .-\ J eště něco může změm t Bylo to baby

adventni době - Když tato doba zači- tak vytryskla z našeho srdce modl itba Ionské zajeti - dlouhé - dlouhé = tak 

nala, s lvšeli jsme slova proroka Izaiá- Bože obnov nas. rozjasni svou tvář a mnohé _1 smc připravovali na setkání s 

še . Ty, I lospod1ne. jsi náš Otec Proč budeme spaseni ' 

jsi nám da l ;:bloudit z cest tvý ch. srdci O druhé neděli adventn í JSme s1 při - (f i1>kr( f( 'o 1'li11í 11a str . .2; 
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Vánoce s kYětinou 
O ( jdpu ,·édi lf\'ité 11ošífarnicí Ivanou Davídkovou 

( 

i 

r refi t ,. 
é1n /aku k 
l );j \ 1dk ťi 111 

b, ·:o ,·e l1 ce 
Jcdnoduche 
Bvt prozradil 
advcntni vě
rlL•čá na 
(l\'eřich a po
t\Td1 I zvonek 
přatelsky vi
taJ ici melodii 
přaní všeho 

dobreht) Pa111 l\-ru1a štědře nastolovala, 
zapalila S\ 'ICI a ,. před\'clnOČ111 naladě Se 

z květč1 ,.Lpominek uviJela vonička živo
ta plneht1 krasy. laskv a neuna"11osti 

Přede mnou malokdo obstoj í, když 
řekne. /e nema čas Dělam na c1z111ec
kem oddělen i Všeobecké fakultní ne
mocn 1ce. ' ponděl í a středu němčina, v 
liter\' 1kou~ka ťarn iho sboru. \ 'el kou vaš
ní J~ '"v.ba b·ět1n . studené mísy. Ještě 
nt:da\'110 1,e111 1adrl a na ~outěže po cele 
republice. a obt.is do :;\ ·ěta. vedla vazač
sk~ kurz\' . přrpra\'Ovala tradiční vanočni 
,\·sta\\' . ..;1L1d0\·ala Lah radn i archi 
t~klllrL; Kdt) na lllC nema čas . roho ,, ý m 
zpús(lbem l'pravdu nechápu. 

Zust11ň111e " l'lÍno{níc/1 ' '.1-.stm·. 
Podte\tern každé bylo vnirnani 

křesťansk\ d1 svátků Pokud _1ste věří

ci. mělo b\ to z vas vvzařovat a měl o 

bv to b\'l '1dčt 1 na tom. co dělate . Ne
vi 111. J l'~tlr pani Hana Ha_1ko'a z Prahy 
kom en<n:ala - je 1111 lito. ž:e _1sem ji ni
kd v osobně nepoznala - ale určitě to 
rm;sela '' tušit. kdvž na výstavě před 
někoi 1 ka lety doslova napsala . .. Ruce 

r11okroÚJ\Úlli ::I! Sir. I ; 

Bohem uprostřed černvch bezna
dě1 nvch nc1c1 nes rnbody Zde snad by 
bv.lo. nam1stě poděkovat všem. kteří 
n~vzdalr poslaní - těšit národ. znovu 
vléva t 11 adě_1 1 . dlivěru Ale to _1 est úkol 
hl asatele evangel 1a 1 dnes Dnešni č l o

věk není moc l\ědan· na dlouhé vě
roučné traktat\' - d ice slvšet .1asnč. co 
řika Bl'1h - 1e'> tl1 i:e je - co řika k té mi-
1enr souča~ného 7.1 \'Ota Co ři ká mému 
osamnce111 - .1 ak 111a 111 dnes po ~ono le
tech ro1umčt _1eho slnni. 

() třeu rll'dě l1 ad\enrn1 .i sme přr_1a l 1 

rozka:r pi·enest radostnou zpra\'Lr ubo
h\·111. llbv<11.at t:v . _11111ž puka srdce. 
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lze vvc\'1č1t. estetickému c1tě11 1 ~c ltc 

nauč i t . ale ťanture. která \e!1 1ednodu
ché \'ěc1 uspořadat tak. aby '\ skdek 
bral dech svou krasou, ta JC darl'1 11 od 

Boha. A nám. kterým byla otkpi·cna 
nezbývá než tiše a krasně z.<ivrlkl · 

Takol'lÍ slol'lt Vásji:.·tě pm·:.hu :.111·11-

la. 
často .1sem to moc potřebo,· a l a l.1 -

dé psalt také. u vás bychom chtel1 stra
vit vanoce Ale to nevěděli . že .1a JCŠtě 
v předvečer Štědrého dne 1I kv1dmala 
vystavu a ke klidu měla moc daleko 
To byl hlavni důvod, proč _1 sem sr dala 
od těchto akci nucený odpoč111ek I 
soutěže potřebovaly hodně času 

Která z mnoha :;a těclt I 7 let. při 
nichž jste se setkál'l1la s ncjlep.frmi 
mistry 1•e 1•azhě květin, J 'ám nei1·íce 
lttk1•ěla 1· paměti? 

Letošní v Olomouci. při na v'. tě' ě 

Svatého otce u přiležitosti svatořečeni 

bl. Sarkandra Losem mi při padl kapu
cínský kostel, kte~ jsem měla nazdo
bit podle vlastního scénaře Soutěžil a 

jsem s gigant\' - Rakušané n apři klad 
do květ111 v katedrale 1nvestcwal1 pks 
čtvrt milionu korun - přesto _1 se111 pil 
mnohem skromnějších poměrech 

(všechny náklady hradí soutěžící ze 
svého) obstala. Pozadí oltaře t\ ořl l \ 

žluté metlice, obětni stůl zdobrl v hil c a 
žluté hledíky - papežské ban·y a čer
vené gladioly symbohzu.1ici utrpen1 
světce. Fialy a lilie dotvařely celko,·ou 
kompozici . Neměla jsem na 111 v~l1 lw-

oznarni t zajatým propuštěni. $\Obodu 
uvězněným - hlásat Hospodino" t' n11-
lostivé léto - Snad to ješ tě , ·š1ch111 ne
slyšeli, snad jsme ještě tento rozkaz 
nesplnil i. Snad s1 naš národ .1eště zcela 
neuvědomi l - co úžasného se sta lo -
jsme jako ve snách - .1ako za.1 atc1. ktctl 
j eš tě nevěří docela. co se stal o .-\ pře

ce to jest již vic než 5 let :Vfvsieme na 
to, co to bylo za robotu - učme se iít 
život ve svobodě. Ta nemoc. ktera nas 
zachvátila, .1 cst vážnější ne ž: .1 sme se 
domníva li . Vrac1 se horečné sta\ '\ Sli.· 
bcctví na tepl oměru vvstupu.1e ' y;;oko 
Zjišťujeme. jak mame k sobě daleko 
ěkteři by ch těli začmat tam, kde , . ~(l 

letech přestali a dr ví se. ze JC ostatn1 

nosnou ,., ·zdobu. aie takO\'Oll, kterou 
~1 ,ěf'IC1 111ohou sa1111 udělat k ne.1 akc 
~ 1 a rnost111 ph lel'.1 tosu Okazalou ,·~· -
1.dobu dnes 11errn'1žc farnost zaplatt t, t0 

_1 e vyl oučeno '-ia, ic odvadí pozornlist 
lid toho hla"nilw. setkaní s Bohem ph 
111š1 svaté 

./cdnoduclwst " krása k1•ětinon' 

1~1··zt/ohy je patrná i " na.'iem kostele. 
je to také I 'á." rukopis'! 

Snažirn se. abv tomu tak hvlo O 
větších svatcich v roce zdobím obětn í 

s tůl a adventní věnec už je samozřej 

mosti. Libí se m1 lilozofícké vyj ádř·eni 
krás v. ktera Je 1asem dokonalého z1evu 
vni třní pravdy b,·ti . .1 e druhem dobra. 

/Jarcwat k1•ěti11y znamená postm•it 
most od srdce k srdci. Které z nich 
múte nejrad~ii :> 

Květiny člověka povznašej i, mam 
rada všechnv I bodlák V cdle růže. 

kralovny 111 ez1 os tatními. nejvíce 1111 
pnrostlv k srdci konvalinky a kopreti
m· . .\ to obdarova\ ani·) Naše děti mu
s~l y mil k narozenrnam a svatkt'.1111 
, ·zdycky alcspoii .1eden květ. Snad k 
tomu povedou 1 svoje potomky. 

.Jaké je při VaJí l'.iiestrannosti po
řadí f.ii•otníc lt hodnot? 

Na prvním mí stě manželství - s 
květinami S manželem oslavíme 25 
let spol ečneho a šťastného života 
Č tvrt stol etí lasky a Boží milosti . Je za 
co děkovat 

7-1' 

- ------------~ 
nechapou Zapomněl i 40 let žit To u 
nás u křesťanů je zvlašť nebezpečné 
C'hl)\'aJi se jako bv nebyl koncil . nebe
rou konCII na 'ědomi Nejednají v 
souladu s koncilem a di ví se. že sou
časn~· svět j 1m nerozumí . 

,.\ k onečně v čera . Slyšeli jsme slo'a 
i:al mu ~a ' ěky zaj istím tvůj rod a 
t' LIJ tn'.111 Lbudu11 na všechna pokolení 
\;ovy počátek - slib. že místo přijate 
na počatku druheho t1citileti pro nas 
1usta \a zaclwvane - Bůh je \'ěmý -
mui.eme opět 1.ač 1 t - dal jít v brázdě 
' ' \'o.1těcha - kořen revv zasazené S v 

Ludmilou, Vacla,·cm ncuschl - jen ze
-;labl naši vinou - nasi nevěrou - s la-

f11okrat:IJ\irni 11a sir . -iJ 



I O hudbě českých vánoc 
j \ arwcc patnh "nas1 zemi .po stale- hasr11ctv1 a hudh\' / dah!L: .;c ' POJUJÍ' 
j 11 k ne.11ntens1'111~11 prož1 vanvm s va t~ domácí tradicí - n<hta\ a doba barok-
! "um \laloktťr\ ť\TOpsk y narod ma r11ch kancionálu. l1dm\c·li 1Stcver. Ko-

tlll1!.; llhvče_1 ť;. zpc,11 a hudby. spojené nr áš) 1 vícehl asých t \l 1c!111a. Holan) 
pra\ě a .ienom s té1111w S\'átky liturgie- \1noho koled t 111cli 1 l 1dově l o a Li_1e 
keho roku Velice bohatá. dlouhá a dodnes (Michnm·a .. Ch t1c abv spa1·· . 
ro1rna111ta tradice našich koled a vá-
11oč111 hudby nam může mnoho řic1 

Právě v ni můžeme snad nejdokonale.ll 
a nejdobrodružně.11 čist a poznávat. jak 
prožívali tytéž svatky naši předkové a 
1ak phspěla každa doba k vytvořeni at
mosťery českých Vánoc. která působí 
na nas 

Stopa českých koled vede až do 
středověku a Jef10 duchovních písni. 
tvaných cantiones Dodnes nám po 
nrch zůstal název pro _1ejich sborník -
cant1onale, kancionál Řadu z ni ch, 
rreložených do češtrny . oživily barok
ní kanc1onalv a díky nim je zpíváme 
dodnes Patři k r11 m 1 jedna z nejstaro
byle_1šich „Chn stus nob1s natus esr' -
„\'arodil se Kri stus Pán'· 

S husitství m při šl o sice několik sta
letí kulturní r<;olace. na druhé straně 
O\šern 1 velké peče o lidovou duchov-
111 p1seri Jak , ·v padaly vánoční zpěvy, 

které zaznamenava množství renesan
(;n ich kanc1 onálú'> Duchem svých tex
tú 1 nápěvů se veli ce podobají svým 
adventním protějškům, které zpíváme 
dodnes v .1 eJ1ch původní kráse - rorát
ním zpěvl'1m Zůstal v nich zachován 
středověk\> rozměr Adventu a Vánoc -
atmosťera očekáváni příchodu Mesiáše 
a 1a_1emství Vtělen i 

Velkou změnu v pojetí vanoční ch 
svatkú přines l o 17 století . Spolu s re
katoli saci a obnovením kulturních sty
kl1 s Evropou se k nám rychle 
dos ta va.11 ne.1 nové1 ši proudy barokní ho 

.J:\~ POZNAT SV. ŠTĚPÁNA 
1 T .:i.r, 12 kolem roku:;:;) 
- 1áhcn . pn·ni mučedník NoYého zákona 

S1 al\ Stčpún h' I pm odcm hclémsh 
1řcck' mlu, ici). Hdělan~ a ,~·mlurn~ i.íd 
Podle Skutku apoštolsk' ch patřil mc;:i se
dm ,1ah11u. ktcri h' 11 1' S\ ěccn i apoštol,· 
11-.liidiinim rukou k11ch prrnřad\-n1 úko
lem b' IP ro1děl01 áni almuinv a péče o 
chudé StěpiinO\ a 1 \řečnost se ' šak br I'.~ 
prn1c1 ila ' ,1cho ka1cí111ch. ktcr:"·mi úspěšně 
~iřil Kristcno uče 111 111c1.i i.1dy . To ,·sak po
pudil(\ 1' ma,·ače Stare ho 1ákona natol!k. 

Steyerova „ Vesele -,anPčn1 hody" ) 
Barokní člověk už ' n1ma S\atky Naro
zeni pohledem plnrni kontrastl'1 V ko
ledách se oh3evu1e n1dost nad 
narozením Děťátka 1 pohnuti nad _1eho 
bídou, vidí zánweň spl něni piisl1bu o 
seslání toho, „je_1ž nebesa po1 mout ne
postačí", I nezaJ em Oi-:Ol i ( ) di tě. které 
.,mezi hovady leželo·· ph .1eho skuteč
ném pfichodu 

Klasicismus přines l do českých Vá
noc noyY· moment postavy pastýřů 

Latmské pastý řské hry a 1talske pasto
relly, stv lrsujicí lidornu „ pastýřskou„ 
hudbu, se snad nr!.:de .llnde nesetkalv s 
takovým přijetím a S\ rn pat11 1ako na 
českém venkově Vergil 1 LI\ (' ondon a 
Menalca se okamž.ně mění " Kubu a 
Ferdu, neapolska Pastornlc a S1ciliana 
v dudáckou hudbu a past\ řské ' vtru
bováni. Latinské a pozdé11 české pas
torely začina,11 korn pono\at pražštr 
skladatelé (J A Sehl1ng. f X Brixi) 
a po nich venkovšti kantoři , kteří měli 

často solidní hudeb111 vtděl ani (l I 
Linek. J. J Ryba ) Sor ,·a dnes odhad
neme, kolik nam už nezná rnÝc h koled 
v mch kantoři zpracovali , nebo kolik 
pastrel naopak zlidon:·lo ( _1ako napří
klad .Já bych rád k Betlému„ J J Ry
by) . 

S I talskÝmÍ pastore Jam I U naS zdo
mácňuj i i pastoralnr mše. Počatkern 
18 století _1e poznala Praha a rychle se 
rozšíři ly nejen na česk\· venkov. ale i 
do sousedniho Rakouska a Bavorsh 

ie Štěpána od\ lekli před ' clcradu. k(k JCJ 
ob\·inili / rouhačst' í. Tam proti ncmu '' -
stoupili ktili S\ čdk01 é Jeho řeč misto ob
hajoby (S i.; 7. 1-7.Wi 1clcradu natolik 
rouuřila. doslO\ a· „Kd' i to sh šel!. ,·c lmí 
se ro11.uřili a skřípali 1.ub' proll nčmu.„ 

(Sk 7.:'i-i). ic Stčpána bc; ,1 akd10J..ol11 dal
šiho soudu od\ let.; li 1a měs to. "de b' I ne
dalek') Damašsl-.é bnin' uk:imc;w' ún. 

Atributy se kterými se 'Yobrazuje: 
palma. kt11ha c' a11gcli1 . -,<1kra ln1 přcd

illČl\ ,1úl111a ncbo kamcm 

\ ge l)~ané pro vánočn í dobu. l'.áměrně 
přq 1m alv a zpracovávalv často na vv
sokc "ompos1čni úrovni. lido\'OU hud
bu 1 JéJ Í nástroje _1ednrm z 
nc1oh li beně_1 š i ch se stala past~1 řská 

trouba, „Tuba paston tra„ Vanoční 

S\atkv by ly zároveň r Jedmou dobou v 
roce (spolu se svátkem sv Jana Nepo
muckého), kdy byl do lnurgi e připuš
těn I 1 dov~· Jazyk. Známe latinsko -
českou mši K Kopřivy a J J Ryby, 
kter)· kromě ni a 25 latinských vánoč
nich mši vytvořil i českou. „Hej mr s
tře„ . která se JÍŽ stala sy mbolem 
českvch vanoc v duchu písňových 

mši v ni spojuje text mešního ordtna
ria s venkovskou pastyřskou hrou 
T rad1ce latinských pastora! nich mši 
pak zahrnuje často nai vně roztomilou 
hudbu „kantorských pastoralek" . 1 
m1 strovka díla předních českVch skl a
datelů klas1c1smu (F X Brixi , V Ma
šek), romantismu (R Fuhrer. J 1'.,, 

Škroup) 1 současnosti (l Hanuš) 
'\eni divu, že když se začal probou

zet za.1em o starou hudbu. snad jako 
první bylo u nás vyneseno na světl o 

zapomenuté kouzlo českých Vánoc. 
Jej ich hudba nás dnes JÍŽ oslovu_1e ne
.i en na koncertech a nahrávkách. ale 
především tam, kde je _1e,1i domov, na 
kůrech našich kostelů . Mnoho z ní na 
S\é oži vení doposud čeka Č'ím více j i 
poznávame, tím lépe známe Vánoce, 
jak _1 e prožívaly generace našich před

kt'.'1 - oč chudší matenálně. o to kolikrát 
bohatší duchovně. Staré i nové koledy 
a vanoční zpěvy nás během těchto 

svá tků spojuji se všemi . kteři nam ten
to poklad přenechali i s těmi , kter}rm 
bvchom jej měli zachovat my 

7 (J má í. .\km d : 1·· 

Nejčastější vyobrazení: 
s,. Štěpán b\·vá \-vobra1.cn nejčastěji 

1ako mlad\ jáhen při jeho mučednické 
smrti karncnoYánim, často 1 s jin\ mi S\ ě l

c 1. přede' šim se sv. Vadincem a S\ . V m
ccnccm 1c Zarago1.Y 

V dii1č_1 š ich dobúch b\'I \1\1 án 1ako 
paLron kerní. téi: 1· prosbúch ;a šťi!stnou ho
dinu smrti 

Ve S těp<inské ulici na Pra;c 21c tu111uto 
S\ etc1 1as\ ěccn kostel S\ Stěpcína 

,, /.\ ( 
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rí)()kraó1Fá11í =e str. :!) lasce volá - člověk se má ve svém ži

bou vírou. Záleží Jen na nás' Narodí se 
syn a dostane jméno Emanuel - Bt°1h s 
námi . - Slova plna naděje - pstotv -
černé obrazy, čcrnc zprávy s~ rozplv
vají - jako zlý sen, _1ako zlé pokušení 
Ale jak tomu máme rozumět - nejsou 
celé vánoce jen pro děti - není v)·sled
kern jen hromada uschlých opadaných 
vánočních stromečků u paneláků·) Če
ho se nám vlastně dnes především ne
dostává? Spravedlnosti, sociálních 
jistot, dobrých zákonů·7 Zdravotni c
kých zařízení , č1 sté vody, vzduchu, 
zdravých lesů7 Dejme tomu, že se 
nám podaří všechno vytvořit - budeme 
pak šťastni? Nikdo neudělá z této ze
mě pozemský ráJ svým politickým 
programem. Jednu bolestnou zkuše
nost jsme udělali všichni . Člověk ne
stačí na všechnu lidskou bolest, na 
všechny nesrovnalosti . Stále se bude 
ozývat pláč nešťastnvch , přes všechnv 
sociální a kulturní ~ymožeností ne~í 
člověk šťastný a znavené lidské srdce 
stále pláče a po něčem touži . Touži po 
něčem více, než .1est denní chléb, po 
něčem, co žádný zákon světa nemůže 
přikázat, nařídit ani dát a čeho však 
nejvíce potřebujeme Lidské srdce žíz
ní po lásce. Od kolébky až do hrobu 
vášnivě, šíleně žízníme a hladovíme 
po dobrém slově, po tom, aby nás měl 
někdo rád, po tom, aby naše srdce by
lo někým pohlazeno. proto jsme t~k 
přilnuli ke své matce, prot~že nám 
představovala nejčistší lidskou lásku, 
protože u ní si naše srdce vždycky od
počinul o. Ale mezi námi dnes bloudi 
tolik lidí, k"teří nikoho nemaj i, které 
žádná matka nepřlvinula k srdci, tolik 
lidí jde světem bez lásky l naš svět 
jest dnes plný nenavisti . Bratr bratru 
nevěří a nepřeje lepšího sousta. Čim 
více postupuje technika, pokrok. tím 
více srdce pustnou a suroví . Jak jmak 
rozumět té hrůze, o které denně čteme 
v denním ti sku . Surové vraždy, znásil
nění , loupeže. Třídní boj vvkonal své 
dílo Je zdevastovaná ~eJ~n krajina, 
ale í lidské srdce A proto potřebujeme 
všichni vánoce - tuto noc - která svěd
či . že existuje láska - laska věčná, lás
ka silná, láska věrná Slyšíme tu 
úžasnou větu - tak Bůh mi loval svět, 

že dal svého jediného Syna . Ptáš se, 
kdo jest Bůh - Jest láska - č lověka k 
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votě lásce učit Jen láska je život. Chá
pete proč my křesťané se tak radujeme 
o vánocích - protože Boží láska se 
ukázala v lidském těle - tak Bůh milo
val svět - to jest to úžasné svědectvi 
živého Boha, a tato láska nás stále in
spiruje, neboť naše láska lidská jest 
slabá, umdlévá a potřebuje stále nové 
povzbuzení , a tou stále se opakující i
niciativou jest láska Ježíše Krista. Vá
noce j sou tedy svátky lásky Světem 
jde tolik nalomených lidí ~ kolik je 
j ich ve vězení, kolik jich je na svobo
dě jako v pasti . Náš národ není počet
ný - a když budeme rozděleni 

neláskou, budeme ztraceni. Jak dlouho 
bude kádrovat jeden druhého, vyhro
žovat. Mysleme na Svatoplukovy pru
ty. Jak nás to ve škole dojímalo = to 
vyprávění - byl to čas pohnutý = před 
2. světovou válkou - jak jsme se jako 
děti báli, abychom nebyli nejednotní -
jest nám to dnes jedno? Nezavoláme 
všechny do práce, ať už se v minulosti 
stalo cokoli7 Budeme ztrácet čas a 
energii . Vstoupíme do Nového roku -
nesvorní, rozdělení, bez vzájemné lás
ky, bez respektu k autoritě . Do roku 
který od každého z nás bude vyžad; 
vat plné soustředění, ohleduplnost, po
chopení a vzájemnou pomoc? 
Každého z nás se vánoční svátky ně
jak dotknou. Snad jako z dálky uslyší
me to volání - tvé srdce potřebuje 
lásku. Nezdráhej se. Usmiř se, odpusť, 
dodej odvahy, měj pochopení. Ať náš 
život je plně lidský . Přestaňme být za
pálenou patronou nahromaděných 
blesků v naší národní společnosti Nad 
spravedlnost klaďte lásku. Není vždy 
radno hnát spravedlnost až na okraj 
nože. Myslete na to, že více míru, po
koje a štěstí by bylo, kdybychom do
vedli odpouštět. To jest veliké umění 

lásky - k-terému se také my křesťané 
musíme denně učit. Bylo by nám všem 
lépe, kdybychom byli světu více srd
cem. Začít musíme každý sám u sebe. 

A co vám přeji k vánocům·7 Dětem 
lásku rodičů, rodičům lásku dětí a lás
ku vzájemnou, všem křesťanům lásku 
ke všem lidem - nevěřícím trochu lás
ky k věřícím a Vám všem ostatním 
lásku Boži a totéž do Nového roku. 

P. I 'fadimír Rrulolf 

Kostel Panny 
Královny Míru 

ADRESA: 
Římsko katolická farnost 

Marie 

u kostela Panny Mane Královny rniru 
Ve Lhotce 36 · 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFOl\/ 0214 710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne -800, 1000,18.30 
Po - 8:00 
Út - 8 00, 18 30 
St - 8 00 
Čt - 8 00 
Pá - 15 00, 18 30 
So- 16:00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 
Svátost křtu se zpravidla uděluje v 

sobotu odpoledne a neděli dopoledne, 
na přání kterýkoli den Je třeba se včas 
ohlásit na farním úřadě . 

Svátost oltářní Je možno přij ímat 

jednou denně při mši svaté. na požádá
ni 1 Jindy 

Svátost smíření - sv zpověcť - si 
lze vykonat před každou mší svatou v 
kaplí sv Václava, na požádání kdyko
li v 

Svátost pomazání nemocných 
spolu s pokáním a přijetím Těla Páně 
je třeba ohlásit v sakristii . ve spěšném 
případě telefon icky To platí i o ústavu 
Domov důchodců 1 o nemocnici v Kr
či . 

Svátost manželství je třeba ohlásit 
duchovní mu správci alespoň 3 týdny 
předem . 

Pohřby a zádušní mše svaté je nut
no vyjednat s duchovním správcem 
osobně. 

VÝUKA N • .\BOŽENSTVÍ: 
Probíhá ve středu od ři j na do květ

na ve skupinach podle věku . 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Každou neděli mimo prázdniny po 

večerní mši svaté. 

FAKULT'.'IÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

Bohoslužba slova a možnost přij eti 
Těla Páně ,. kapli sv. Vaclava je kaž
dou středu a neděl i v 16.00 hodrn 
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