
V jakém autobuse? 
Věříte ve vzkříšení a v život věčný? A 

co peklo? Říká se, že moderní křesťan již 
stěží myslí na peklo, anebo tak málo, že 
prakticky to je tak, jako by na ně už nevěřil 
vůbec. Říká se dokonce, že kněží o pekle 
již nekáží, protože vědí, že by je nikdo ne
poslouchal. A přece je peklo článkem víry: 
nemůžeme být křesťany. zdráháme-li se 
věřit v peklo, a nemáme právo tuto pravdu 
Zjevení odmítnout prostě proto, že je ne
příjemná. Stačí otevřít Evangelium, aby
chom viděli , s jak-ým důrazem k nám Ježíš 
mluví o pekle a věčných následcích našeho 
rozhodnutí. Kazatelé s tímto tématem tak 
špatně nakládali, že nám často brali chuť v 
peklo věřit. Chtěli totiž vylíčit peklo ještě 
děsivější, ale docílili leda toho, že bylo 
uvedeno v pochybnost. Zdálo se nemožné 
uvést v soulad jejich dětinské a zároveň 
hrůzné líč.ení s tím, co na druhé straně ví
me o dobrotě a lásce Boží. 

Abychom v peklo věřili , snad by stačilo 
nčco vědět o tom, jak-ý je tento předmět 
naší víry. 

A zde musí b~·t především jasně řečno 
toto: Bůh peklo nestvořil , Bůh nestvořil 

nějaké místo pro mučení, pro trestání, dé
monick) · vesmír, v němž by se mstil na 
svých nepřátelích. Podle křesťanské filoso
fie je zlo nedostatek dobra. Bůh nestvořil 
zlo. Vše, co Buh stvořil, je dobré, velmi 
dobré /Genese I/, a peklo - vrchol zla - je 
nestvořeno. 

Peklo především není nějaké místo. ný
brž je to stav duše. Peklo je právě tak du
chovní říše jako nebe, je stavem duše, 
stvořené pro Boha, která Boha potřebuje, 
jako my potřebujeme vzduch k d~·chání , 
ale ta ho odmítá, a tím se zalkne. 

Neboť, a to je druh)· omyl, kterého se 
kazatelé dopouštějí - není to Bůh, kte~· za-
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K zapamatování 
Naděje, která se neopírá o pilné ru

ce, je slabá, stojí na slabých nohcm. 
Búh, který tě stvořil bez tebe, nespasí 
tě ani ti nepomůže bez tebe. 

Ty musíš rozkřesat aspoi'1 jiskru, 
B1ih ro=dm}'chá Ji= ohell. Ty musíš =a
sít semínko, Bůh mu pak dá v=riist. Jen 

tracuje lidi, nýbrž lidé se zatracují sami. 
Búh miluje vše, co stvořil. Bůh miluje i za
vrženého, miluje ho jako tvora. Zavržen~' 
je ten, který odmítá lásku Boží, jí se vyhý
bá a tím se trestá sám. Jako kdyby nějaký 
dům v horách, zatopený sluncem, měl peč
livě uzavřené dvěře a okenice proto, aby 
zůstal v temnotě. I v pekle svítí světlo v 
temnotách, ale temnoty je nechtějí přij
mout. 

Nesmíme si tedy představovat, že Bůh 
žene lidi do pekla a tam je drží. Tato před
stava je falešná a nebezpečná pro předsta
vu, kterou o Bohu máme. Nedělejme přece 
z Boha násilníka. Právě naopak: peklo je 
výrazem respektu. který má Bůh pro naši 
svobodu. Bůh nikdy nebude nikoho nutit, 
aby ho miloval, každý pro celou věčnost 
půjde tam, kam si přeje jít. Tam, kde bude 
váš poklad - tam bude také vaše srdce, tělo 
a duše. Ve skutečnosti nebe a peklo pro 
nás již začaly, nebe a peklo jsou v našich 
duších, a jedině tam budou vždy přítomny . 

Ti, jimž dobrota, láska a přítomnost Boží 
zde na zemi nikdy nepřinesla radost, ne
najdou ji ani tam ,,nahoře". Bůh, bližní, 
přátelství, věrná a ušlechtilá láska jim bu
dou fádní chuti jak na zemi tak v nebi . 
Kdyby byli v nebi, byli by tam právě tak 
omy lem na svém místě, právě tak cizí, jako 
hluch)· na koncertě, kter)• se marně táže, co 
ty lidi tam může bavit. 

Ano již nyní v naději, důvěře, v lásce, 
ve vroucí modlitbě, v radosti šlechetného 
rozhodnutí ochutnáváme něco z nebe. Jak
mile jsme pro sebe a druhé nesnesitelní. 
jsme-li nespokojeni, pomstychtiví, tvrdo
šíjní ve zlu a neplodní v lásce - tu pocítíme 
něco z pekla. 

Tak se zatracuje šlověk sám, re svo
bodného ro1.hodnutí. Bůh nikdy - ani na 

tak poroste vše podle přání, jinak by 
zťtstalo vše neplodné. 

I kdybys chtěl, bez Boha nedokážeš 
nic. On zase, i když může všechno, ne
chce nic dělat be= tebe. Spojíš-li se s 
Bohem, dokéčeš vše. 

Gabriel HeveneS"i 

věčnosti - nebude potlačovat svobodu člo
věka. Nikdy nebude nikoho nutit, aby ho 
miloval a neodstrčí nikoho, kdo po něm 
touží. Stačilo by hnutí lásky, hnutí lítosti, 
volání po smilování a peklo by pro nás 
přestalo existovat. 

Ted' asi řeknete: to jsem klidný ... Pak 
musí být peklo prázdné. neboť není lidí, 
kteří by ve zlu mohli tak tvrdošíjně setrvá
vat. Nikdo by přece nechtěl být navždy ne
šťasten. 

Asi ještě nevíte, jak člověk dovede· být 
zlý. Jak dovedeme být zlí, nešťastni, pali
čatí , jak svým zlem můžeme trpět a přece 
je milujeme. Naše chyby w slabosti se stá
vají často chybami ze zloby. Co se přiho
dilo z křehkosti, obhajujeme z pýchy. 
Zdráháme se chybu přiznat a i když už ne
máme chuť dále chybovat, zůstáváme dále 
ve spojení se zlem, buď z falešného studu, 
z lenosti i re špatné nálady, místo aby
chom se vrátili k pokoji a k odpuštění Bo
žímu. Polepšení odsunujeme na pozdější 
dobu, a tvrdošíjně se zabarikádujeme v 
léčce, do které jsme upadli. 

Nikdy se vám nestalo - tak mezi 14-15 
lety - že jste se ztratili v autobusu? Tehdy 
jste byli současně příliš bojácní a příliš se
bejistí, než abyste se předem informovali, 
poradili s něk-ým, kdo to má, a tak jste leh
komyslně vstoupili do nepravého autobusu 
(do špatné společnosti, do unáhlené zná
mosti atd.) 

Ale brzo jste si všimli, 'ft jste se zmýli
li, že je to špatný směr, nebyli tam vaši 
dobří přátelé, kamarádi. Kdybyste byli 
prostí, byli byste se mohli, ještě i nyní, ze
ptat průvodčího. Ale při myšlence, že bys
te tím musili přimat veřejně svůj omyl a 

(pokračování na str. 3) 
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Zachovej Rád a Rád zachová tebe 
O S ředitelem firmy S/MACO ing. Antoninem Šimou 

Už logo fir
my SIMACOje 
čitelnou Jme
novkou - pocti
' ost. píle a 
služby pro dob
ro druh~·m. jak 
.1e to vlastní ne
únavn~·m včel

kám. Ze 
1a_iímavého roz
hovoru s ředite
lem této firmv 

ing. Antoninem Šímou vybíráme ty myš
lenky. které právě na začátku nového roku 
mohou naše farníky oslovit. 

Vším, čím jsem byl, tím jsem byl 
rátl.. Platí tohle Nerudovo vyznání 
také pro Váš život? 

Jako na míru. Lidé mč hodně naučili a 
měl jsem zájem vše zkusit. Byl jsem kon
struktérem, projektantem, přivydělával si 
jako topenář autogenem. ale především 

jsem stavěl. 
V roce 1968 jsem pracoval v ČKD a 

právě dokončil dálkové studium strojní fa
kulty ČVUT - pocházím z deseti dětí a 
denní studium jsem si nemohl dovolit. 
Pozděj i jsem našel podnikavější prostředí 
v družstvech PRJNS a STAVBA. Tady 
jsem poznal opravdové podnikatele z první 
republiky. V dalších letech jsme projekto
vali a rekonstruovali mnohé zajímavé ob
jekty v Praze. Zkrátka tohle všechno byla 
příprava na vlastní podnikání. 

Kdy jste založil vlastní firmu a s ja
kým posláním? 

V roce 1990. Původně jsem začal pod
nikat s cílem dělat v~·voj nové technologie 
a zavádět nové v~'robky . Hodně jsem po
znal v Kanadě. při projekci a realizaci pa
vilonu ČSR na Světové v~·stavě ve 
Vancouveru. Ale na vývoj je třeba znač
n~1ch prostředků . Abychom je získali, za
čali j sme se stavbami na klíč. 

A co váš prodejní stánek TERNO? 
Prototypy jsme postavili na Kačerově. 

Tato stavebnice patří k jednomu procentu 
možných realiz.ací vývoje. Zatím. Návrh 
jsem připravoval asi před pěti lety a dnes 
je součástí našeho dodavatelského progra
mu. Snažil jsem se, aby šetřil elektrickou 
energii, což naše země, v níž se strašně 

plýtvá. potřebuje. Majiteli se investice za
platí za ~ - 4 roky, jenom v úspoře energie. 

Stavební činnost j e tetly na pn>ním 
místě? 

Ano, dovoluje nám investovat do toho 
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ostatního. Před revolucí jsem pusobil jako 
vedoucí projekce a má firma má cíl projek
ty nejen vytvářet, ale také realizovat. V 
posledních letech jsme rekonstruovali ně
kolik budov včetně plynových kotelen, fa
sád i střech. V minulém roce jsme měli 
přílefoost rekonstruovat věž kostela sv. 
Václava v Nuslích. Většinu staveb nabízí
me v krátk~·ch priibčžných lhútách a ze
jména se zaměřujeme na fasády. opravy 
stropních konstrukcí, plynofikaci kotelen. 
ústřední a etážo,·á plynová vytápční, zdra
votní techniku, elektroinstalace a moderni
zace interiéru. Nabízíme mramorové 
obklady. podlahy i podhledy, které dobře 
ladí v rekonstruovan)·ch prodejnách. Ukáz
ky naší práce lze prakticky vidět v našem 
novém pražském sídle, v budovč krčského 
nádraží (ulice Před nádražím 2) 

Jak rozumět spojení této vaší prv<>
řa1/é podnikatelské aktb>ity se službou 
lidem, jak často zdůrazňujete? 

Nejde o bídnou levnou proklamaci. V 
poslední době jsme třeba dokončili vesta
vbu restaurace do haly krčského nádraží a 
zde máme i své kanceláře . Protože je z pat
ra krásn~' v~·hJed na dálniční provoz - a na
še společnost je teď celá v pohybu -
dokončujeme zde společenský sál pro 45 
lidí. Doufám, že hosté budou pěkné pros
tředí rádi navštěvovat. Chtěl bych, aby tyto 
prostory sloužily jen pro dobré účely. Jako 
restaurace, která nabízí jídla i těm, kteří 

mají hlouběji do kapsy. 

K té široké brázdě vašeho podniká
ní patří hospodaření na zemědělské 
farmě ... 

Po vrácení farmy ve Struhařovč na Be
nešovsku jsme vytvoňli Sdružení. Zatím 
nám ta 40 lety zdevastovaná farma přináší 
při novém rozjezdu hodně starostí a úkolú. 
Postupně rekonstruujeme budo\·y, chm·á
me dobytek. prasata a neustále potřebuje
me udělat spousty práce. Takže velmi 
vítáme sobotní pomoc brigádníků . Škoda, 
že ti mladí nám neustále. chybí. Pro naši 
generaci a z~jména tu, která vyrostla na 
vesnici. byla zemědělská práce běžná. Po
čínaje pracemi při žních, krmením zvířat. 

pořádkem na dvoře. Zejména při přípravě 
na neděli jsme do sebe vstřebávali řád v 
přírodě i hospodářsl\-L tu harmonii a krásu 
a lo bez ohledu na tě7..kou práci. Tam je již 
krůček k pomání té vyšší ham10nie BOŽÍ
HO ŘÁDU. 

Dnešní společnost je obětována záplavě 

informací. To nás rozpty luje a odvádí od 
činorodé práce a poznání krásy jej ich vý
sledků . Dřívější člověk se rozvíjel a stával 

osobností zev
nitř a tolik na 
něho nepůsobil 

dr~· tlak infor
mací z vnějšku -
měl čas přemýš

let. To dnes 
chybí. Musíme 
se vrátit také ke 
starému křes

_,--1l!; ® 
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ťanskému mudrosloví ,.modli se a pracuj"·. 
Proto chci přivést mladé lidi na farmu. 

V této filozofii jdete ještě dál a 
myslíte na Nadaci? 

Dopadnou-li naše záměry dobře - a já 
věřím v BožJ pomoc - vytvoříme Nadaci 
pro vzdělávání seniorů a junioru. V našich 
prostorách chceme nabídnout prostředí k 
setkávání, práci i odpočinku. Víme, že ge
nerace odcházející do penze s malou příle
žitostí k seberealizaci a při tom největšími 
zkušenostmi, je odsouzena žít na hranici 
existenčního minima. Podobné je tomu u 
začínající generace mladých. 

Máme možnost začít, musíme však na 
lo mít. hodně posta\"it, dokončit a přepra
vit. Zde bych uvítal kaž.dou pomoc. 

Od pudy není daleko k medu, kte
rým zásobujete stánek na Kačenwě? 

Včelařství je m~'m koníčkem. ale při 

podnikání ho poměrně zanedbávám. Před
nášel jsem pro učitele včelařství, ošetřo,·aii 

jsme více než 60 včelstev . O ,·íkendech 7.i
jeme s rodinou na včelínč. kter)' jsme před 
30 lety postavili ve starém lomu. 

Nu, a když byly potí/.c s distribucí me
du, tak se manželka ujala včelařské finny . 
Dnes produkujeme, exportujeme a prodá
\·áme med, včelí a přírodní produkty. Tím. 
věřím. přispíváme k rozšíření zdravé ,-~ :i.i-

\"\". 

.lak to všechno stačíte? 
Nestačím. Někdy si myslím, že je to 

nad naše síly. Musíme lépe organizovat a 
hledáme zapálené lidi_ Celé dlouhé rok: · s 
manželkou pracujeme s Boží pomocí 16 
hodin denně. Naším cílem není zbohat
nout. Já po majetku vtibcc netoužím_ Vím, 
že odvádí od toho nejduležitčjšího co č lo

věk má. od víry, od Boha. Vím však. í.e 
realizací hodnotného programu dobra ne
dáváme místo zlu! Firmu musíme dobudo
vat aby měla hlubší smysl. Je to náročné a 
věřím. že pro naše cíle zaujmeme mladé. 
poctivé a podnikavé lidi. 

(pokračování na daW straně) 



INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY 

Sociální příplatek 
Sociální příplatek nahradí od l. led

na dosud vyplácený SYP - státní vy
rovnávací příspěvek. Patří k těm 
dávkám, u nichž rozhoduje výše příj

mů v rodině. Vyplácí se tehdy, jestliže 
výše příjmů není vyšší než 1,6 náscr 
bek životního minima rodiny a jestliže 
v této rodině žije dítě. Dávka chce per 
máhat rodinám se zabezpečováním 

potřeb jejich dětí. 

Kdo má nárok? 
Osoba pečující o dítě, jestliže pří

jem rodiny nepřesahuje 1,6 násobek 
životního minima. 

(pokřaéování z předchozí strany) 

Takže se ničeho nebojíte? 
Věřím v Boha, ale obavy také jsou. Na

příklad z činnosti naší státní byrokracie. Za 
socialismu byla vydávána jedna kniha Sbí
rek zákonů za rok. Dnes se vydávají knihy 
tfi. Státních úředníků pňbylo a už je tolik 

V jakém autobuse 
(pokračováni ze str. I) 

pak před posměšnými pohledy ostatních 
cestujících, celí ruměnní, musili projít vo
zem, raději jste kapitulovali. Zaboňli jste 
se do svého koutku a pokoušeli se zastfit 
rozpaky a nevolnost Dávali jste si lhůtu: 

„až o kousek dál", „až tu bude méně lidí", 
nebo „až za pár minut, trochu později". 

čas však plynul, nastupovali stále další 
pasažéň. Bylo pozdě. Už je to nemožné, 
abych přišel včas k přátelům, kteří čekají. 

,,A co - tak zalžu, že jsem zapomněl". Ne
bo ,jednoduše už k ním nepůjdu," budu si 
hrát na mrtvého. „Ostatně, ani mě příliš ne
z:ajímají, mohu se klidně bez nich obejít" 

Ach, kdyby byl měl odvahu vystoupit a 
počkat si na správný autobus, byl by k přá

. telům přišel ještě včas. Byli by se uklidníli 
a jeho návštěvou se potěšili. A jaká by to 
byla radost, kdyby byl mohl popravdě říci : 

„Představte si, málem bych byl nepřišel. 
Popletl jsem si číslo autobusu ... " 

A pro přátele by to byla radost odpově
dět: ,,Jaké štěstí, žes na to přišel včas. Ještě 

dobře, žes měl odvahu vystoupit včas." 
Ale jak často nemáte odvahu ... Autobus 

pokračuje v jízdě: nyní jede přes předměs
tí, stmívá se ... Krajina v šeru se zdá být po
nurá. Jedeme krajinou zcela pustou, kolem 

Zvýšený sociální příplatek.„ 
je určen těm rodinám, v nichž se 

vyskytne dlouhodobá nemoc nebo 
zdravotní postižení u dítěte nebo u rcr 

dičů, dále je vyplácen osamělým rodi
čům, rodičům dvojčat a trojčat do tří 
let věku dětí a při studiu dítěte na 

střední nebo vysoké škole mimo trvalé 
bydliště. 

Žádosti, termíny, vyúčtování 
Žádat o tuto dávku musíte již nyní a 

pak znovu na každé další čtvrtletí. Jed
nou ročně doložíte - vždy do l O. čer
vence - skutečné příjmy rodiny za celý 
uplynulý kalendářní rok, bude vám 

vyúčtován přeplatek nebo nedoplatek, 
protože dávka se vyplácí zálohově. 
Rozhodující je příjem 

předpisů a hlídačů úniku daní, že nevím, 
jestli podnikatelé jako ti zajíci po honuješ
tě přežijí. 

Dále si nedělám iluze, že dělný člověk 
je spokojený a bude za tyto výkony volit 
pravici. Je mí líto, že jsem se nemohl ak
tivněji z:apojit v pomoci Lidové straně, kte
rá zbyla jako jediná obhájkyně 

hřbitovů, kolem smrtelně studených tová
ren. A pasažéři, kteří teď pňstupují, mají 
šibeniční tváře, něco si mezi sebou šuškají, 
člověk by myslel, že vědí, že jste se zmýli
li. Ušklíbají se mezi sebou a z vaší zbabě
losti se radují... 

A to je PEKLO: VYTRVÁVAT VE 
ZLU. KTERÉ VIDÍME. KTERÝM TRPÍ
ME A PŘECE ODMÍÍ ÁME LITO V A TI 
Budeme to svádět na celý svět, ale tak da
leko se nepokoříme, abychom přiznali vinu 
a prosili za odpuštění. Raději zůstaneme 
nešťastni, zcela sami ve své pýše a nená
visti, osobní soběstačnosti, než abychom 
byli šťastni díky Druhému, s Druhým, s 
bližními. Peklo se vytváří samo. Je to pro
dukt výhradně osobní výrobv. V nebi se . . ' 
žije se všemi ostatními. Peklo: posíláte 
všechny k čertu a sami tam jste' 

V pekle existuje jedna rozkoš. Jinak by 
tam nikdo nešel, a to: temná radost ze se
bezničení, rozkoš zařídit se na nějakém 
místě, kde nás nikdo nedostihne, kde bude
me navždy odříznuti a vyloučení, odsouze
ni do jakéhosi druhu strašného klidu. 

Člověk má nejen schopnost se zatratit, 
má k tomu dokonce chuť! Volí a ochutná
vá peklo v plném vědomí stavu věcí. Ze
mřít znamená: otevřít se tomu, z čeho jsme 
žili na zemi. Z čeho žijete? Z peněz? Bu
dete je míti Z těla? Budete žít z těla. Ze se-

Rozhodují příjmy za uplynulé čtvrt
letí, a to součet příjmů ze zaměstnání, 
z podnikání, z pronájmu. Započítávají 
se dávky nemocenského pojištění , dů
chodového zabezpečení, zaopatřovací 
příspěvek, přídavek na dítě, rodičov
ský příspěvek. 

A jako vždycky ... 
i u této dávky jste povinni nahlásit 

všechny rozhodné změny do 8 dnů, 

žádost vám samozřejmě pomohou vy
plnit na okresním úřadě nebo kontakt
ním místě odborní pracovníci . 

IVDI 

křesťanských zásad i smysluplného řádu. 
Bojím se, aby proti populisticlqím politic
kým dravcům nevypadla skromností svého 
programu ze hry. Zde by měli opět pomoci 
mladí lidé, kteří bytostně hledají řád a 
spravedlnost. 

IZP! 

be? Budete se mít' 
Peklo by mohlo být pokračováním jis

tých zábav, které hledáme, aniž bychom je 
milovali: Nesčetné styk-y bez lásky! Horeč
ky, zmítání se v prázdnotě! Hrozný strach 
ze samoty a současná neschopnost žít ve 
společnosti. Snad budeme mít vždy jen to, 
co nyní tak dychtivě žádáme: úspěchy, zá
bavy, peníze, svobodu, vzrušení, hluk ... 
Pekelný charakter těchto věcí jsme si již 
často uvědomili, ale přece se vroy k nim 
vracíme se zvrácenou svéhlavostí. Jak je 
vidět - peklo nebude prázdné' 

Hrůza z pekla, naše nesmírná zodpo
vědnost a všeobecná solidarita ve spáse by 
nás měly pobídnout k modlitbě. Jestliže Je
žíš se chtěl vtělit, přišel-li mluvit, učit, tr
pět, modlit se a zemřít, to proto, že znal 
peklo. Ne to směšné, burleskní peklo, nebo 
to mytologické peklo Dantovo a Virgilovo, 
ale peklo, které již hryž.e v duši mnohých z 
nás, které je nechá prchat do zapomnění, 
do ubohých zábav a rozptýlení ... do bez
vědomí a k smrti. 

Církev denně prosí pří mši sv. za spásu 
celého světa. Co je předmětem modlitby, 
je také předmětem naděje. Pokud jsme ješ
tě naživu, zde na zemi, nemůže nám b}·t 
lhostejno, aby - byť jediný člověk byl za
tracen, je stále možné, aby - dík vaší po-
moci - všichni byli spaseni. :ER 
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Náš rodinný lékař 
D K nedělnímu křest'anskému magazínu 

V přemíře neutěšených zpráv z domova 
a ze světa, deprimujících bemadějí a obra
zů krutého násilí bylo příjemným pohlaze
ním televizní zastavení nedávného 
křesťanského magazínu v kostele Panny 
Marie Královny Míru ve Lhotce. Věrní po
sluchači nedělních rozhlaso"ý ch promluv 
našeho Otce Vladimíra Rudolfa, který umí 
přesvědčivě rozdávat hojivý balzám na ne
mocné duše, si mohli důvěrně mámá a po
vzbudivá slova zarámovat do skutečného 
obrazu relativně malé, ale velmi živé far
nosti uprostřed velkého pražského sídliště. 
Pojednou slovům na vlnách éteru narostla 
křídla, protož.e je posílila jejich pravdivost. 
Na obrazovce bylo všechno černé na bí
lém... Promodlený kostel s dnes už má
mou křífovou cestou Karla Stádníka, plno 
pozorných dětí u oltáře a za ním děkan 
Vladimír Rudolf, starostlivý vikář, oprav
dový duchovní pastýř a citlivý otec všech 
věřících, kteří svůj vřelý vztah k němu 
před kamerou netajili. ,Je velmi dobrým 
rádcem v těžkých životních situacích, jako 
výjimečný zpovědník vnímavým psycho
analytikem, kterého máme denně po ruce. 
Kromě slov dobré rady dovede kajícníka 
napojit na ty, kteří by mu mohli pomoci. 
Jeho vitalita se projevuje i ve svátosti smí
ření.'' 

Neméně upřímné bylo "y mání pátera 
Rudolfa, když hovořil o své spiritualitě: 
„Farář by měl být rodinným lékařem 

všech, kteří přicházejí a potřebují první po
moc. Nikdo neodchází do nemocnice, aby 
se u mě nezastavil pro požehnání a ujiště
ní, že na něho budeme myslet. My nemá-

me žádná zvláštní hesla, ale my tu skuteč
nost té křesťanské lásky realizujeme." 

Kolik krásných myšlenek, které vytvo
řily ucelený televizní pořad. Výpověď o 
činorodosti a statečném postoji kněze i v 
dobách totality, kdy se zdánlivě nedalo nic 
dělat. „Pro mě jsou farníci rodinou, kterou 
jsem za žádných okolností neopustil. Ne
bylo to lehké, ale bylo to možné ... " 

A tak se diváci mohli podívat do Krá
lovce, kde právě v letech pronásledování 
pouhých myšlenek vyrůstal rekreační dům 
pro odpočinek děti, starších a potřebných z 
lhotecké farnosti a zbořený místní kostel se 
dočkal nového vzkříšení a vysvěcení. že 
na všechno si musela farnost vydělat a do
kázala to bez jakýchkoliv státních dotací -
jak jinak, když lhotecký farář se nedal oh
nout po dobrém ani po zlém - se rovná té
měř zázraku. 

Magazín o celé farnosti, jak to poma
menal také reportér pořadu, byl vlastně 
portrétem pátera Vladimíra Rudolfa, který 
po těžké srdeční operaci a s tíhou sedmi 
křížků na svých bedrech má stále charisma 
štědrého rozdávání a účinné pomoci. Dos
talo se mu mnoha hřiven. Je překladate
lem, novinářským mistrem pera, ale 
především moudrým kazatelem. Boží dary 
dobře zúročí. Život farnosti se pozná podle 
návštěvy kostela - ten i přes přístavbu další 
kaple často praská ve švech a také podle 
dveří. Do toho lhoteckého chrámu se vchá
zí pravými dubovými, které ještě voní no-
votou ... 

IZP/ 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Římsko katolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, 10:00, 18:30 
Po - není mše svatá 
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-

1---- ------------- ---------- - - ------1 či . 

Na světě by bylo lépe, kdyby ... 
D Jeden z hromádky dopisů televizních diváků 

Dívala jsem se na televimí pořad o Vás 
a Vaší farnosti . Potěšil mě tak, že jsem by
la k slzám dojatá. Obdivovala jsem vždy 
anglické a americké faráře , stojící po boho
službách před kostelem a loučící se s farní
k-y, které důvěrně mali. Jsem po rodičích i 
prarodičích katolička, ale katolická církev 
se mi zdála vždy velmi studená a málo se 
starající o své ovečky. 

Za totality jsem posílala, dokud to šlo, 
své děti na náboženství. Pak to nešlo a náš 
kostel se o ně nestaral. Posílala jsem je do 
nedělní školy církve evangelické, kde můj 
syn tak vynikal, že k nám přišli, abychom 
přestoupili na jejich víru, že syn by mohl 
pokračovat ve vzdělávání. Odmítla jsem to 
s poukazem, že zůstanu věrna církvi svých 
otců a po7.ádala jsem, aby děti mohly dále 
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navštěvovat nedělní školu. Stalo se. Poz
ději syn chtěl studovat na kněze, ale nešlo 
to. Dodnes jsme věřící rodina, ale to, o 
čem jste mluvil v televizi, v naší farnosti 
neexistuje. 

Ani nevíte, jak závidím Vašim farní
kům, kde farář je ten, ke komu možno při
jít o radu. Já to jednou zk.-usila, ale to, co 
jsem slyšela, bylo velké zklamání a tak, ač 
věřící, nechodím do kostela. Poslouchám 
nedělní bohoslužby v rozhlase a mohu 
Vám říci, ž.e jsem dnes schopna posoudit 
dobrou bohoslužbu, která mi mnoho dá a 
nemusí být vždy z katolického kostela. Na
še církev ještě mnoho dluží svým ovečkám 
a bylo by lépe na světě, kdyby existovaly 
farnosti jako je Vaše. Děkuji Vám. 

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. 

NEDĚLNÍSETKÁNÍMLÁDEŽE 
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. 
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VESTNIK 2/96 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Svatý týden a velikonoční svátky 
v našem kostele 

Pondělí 1.4. 
Úterý 2.4. 
Středa 3.4. 
Zelený čtvrtek 4.4. 

Velký pátek 5.4. 

mše svatá v 8:00 

1-----------------1 Bílá sobota 6.4. 

mše svatá v 8:00 a 18:30 
mše svatá v 8:00 a 1~ :30 
mše svatá v 16:00 a 19:00 
den přísného postu 
obřady v 1 S :00 a 19 00 
obřady v 18:30 

Rozhlasový přenos 
24.3.1996 

Bratři a sestry, drazí přátelé, 
dnes se setkáváme v bohoslužbě slova s 

mrtvým Lazarem. „Pojď ven", volá Kris
tus u hrobu. A zemřelý vyšel. Racionalisté, 
kteří posuzují tento zázrak jako nemožný a 
toto vyprávění jako legendární, v to věří 
pravděpodobně více než ti nezčetní křesťa
né, kteří o tom čtou bez nejmenšího vzru
šení. 

Tato událost otřásla životem těch, kteří 

pl'i tom byli. Ztratili své rozumové jistoty, 
nonnální předpoklady a hranice, kterým se 
podrobili. Nyní bylo vše možné, vše se 
mohlo stát, vše bylo možno požadovat. 

Víra je strašně zneklidňující a zůstali-li 
jsme při čtení dnešního evangelia o vzkří
šení Lazara klidní a indiferentní, je to dů
kaz toho, že také naši víru by bylo třeba 
probudit k životu. 

Všichni jsme již měli nějaké mrtvé me
zi svými příbuznými nebo svými přáteli a 
jistě není mezi námi jediný, kdo by byl do
sud neviděl mrtvého, kdo by ani na pár 
vteřin nestál u lože zemřelého. Prosili jste 
při tom o zázrak? Modlili jste se za to, aby 
zemřelý vstal k novému životu? Já ano, 
bylo to u otevřené rakve mladé matky, kde 
stály dvě malé děti. Snad se vám bude zdát 
tato otázka naivní. A přece myslím, že ta
ková modlitba je přirozená, je to první a 
nejprostší krok víry. 

O mrtvém všichni víme, že není oprav
du mrtev, že jeho duše žije, myslí, milµje a 
nás vidí. Všichni víme, že i jeho tělo jed
nou bude proměněno a bude znovu žít. 

Především však víme, že existuje Bůh, 

který křísí mrtvé, který přemohl smrt a kte
rý při každém našem svatém přijímání 
vnáší do našeho života kvas nesmrtelnosti. 

(pokračování na str. 3) 

Boží hod velikonoční 7.4. 

Pondělí velikonoční 8.4. 

mše svatá v 8:00 s lidovým zpěvem 
mše svatá v 10:00 - slavná - sbor 
mše svatá v 18:30 s lidovým zpěvem 
mše svatá v 8:00 a 10:00 
večer není mše svatá 

PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ VE SVATÉM TÝDNU 
1 hodinu před začátkem bohoslužeb nebo liturgických obřadů . Na požádání kdy
koli během dne. Je třeba myslet také na nemocné - doma, v nemocnici a dát jim 
příležitost přijmout svaté svátosti. V kapli sv. Václava v nemocnici je mše sv. 
vždy v neděli v 16 hodin a ve středu rovněž v 16 hodin. 

Úterý 9.4. 
Středa 10.4. 

mše svatá v 8:00 a 18:30 
mše svatá v 8:00 

Čtvrtek 11.4. 
Pátek 12.4. 

v 17:00 příprava všech dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání 
mše svatá v 8:00 
mše svatá v 15:00 a 18:30 

Sobota 13.4. mše svatá v 8:00 a 16:00 
Neděle 14.4. mše svatá v 8:00 

mše svatá v 10:00 - 1. sv. přijímání 
mše sv. v 18:30 

Nikdy nebudu věřit v Boha, který by nestál o člověka a neměl v něm zalíbení, 
v Boha, kt~rý by si přál, abych se ho bál, a který by číhal na člověka jak ho na
chytat při hříchu, 
v Boha, který by vyžadoval, abychom každou zkoušku složili jen na výbornou, 
v Boha, který by hrozbou ohně stíhal každou lidskou slabost a radost, 
v Boha, v kterého bych mohl doufat proti vší naději . 

Kardinál Max:imos IV 

Přeji Vám všem požehnané a radosté velikonoční svátky. 
Váš duchovní .~právce 
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Služba z kůru 
D S dirigentem našeho sboru Ladislavem Pospíšilem 

V České 
filharmonii je 
náš sbormistr 
Ladislav Po
spíšil violon
cellistou, 
zástupcem 
koncertního 
mistra. Čle
nem filharmo

nie je od roku 1961 a projel prakticky 

všemi světadíly. Mezihrou bylo dvou

apůlleté působení ve funkci sólocellis
ty ve švýcarské Basileji v 

sedmdesátých letech. V těchto dnech 

ho dělí už jen pár hodin od třítýdenní
ho turné České filharmonie po Japon

sku, takže jsme se sešli v pravý čas. 

Raději hrajete nebo zpíváte? 
Od mládí jsem zpíval. Třeba ve 

sboru Beseda brněnská, který měl tra

dici už od minulého století. Když na 

brněnské konzervatoři převzal vedení 

sborového zpěvu prof Josef Veselka, 

byl to pro mě nejoblíbenější předmět. 

Hodně jsem se naučil. Ale jak to bývá, 

život běžel jiným směrem a já jsem se 

stal violoncellistou. Přesto mě nikdy 

neopustila dávná touha jednou dirigo

vat sbor. Když mi byla tato příležitost 

nabídnuta před třemi lety - dva roky 

před šedesátkou, navíc v našem lho

teckém kostele, rád jsem to přijal 

Jaká je na Lhotce tradice sborové
ho zpěvu? 

Leckterý chrám by mohl závidět 

bohatý archív notového materiálu. Je

den život by nestačil na jeho uvedení. 

To vypovídá mnohé o tradici. Přede 

mnou vedl sbor nejméně 15 let hous

lista z Filmového symfonického or
chestru pan Mindl. Já jsem hrával 

tehdy na kůru v orchestru violoncello 

a někdy o vánocích zaskakoval v diri

gování . Přejal jsem repertoár svého 

předchůdce. Naší novou skladbou, 
kromě drobnějších věcí, je Dvořákova 

Mše D dur. Sbor má bezmála 60 zpě

váků, kteří obětavě a s chutí chodí pra
videlně jednou v týdnu na 

dvouhodinovou zkoušku a svůj zpěv 

chápou nejen jako ušlechtilé vyplnění 

volného času, ale jako chrámovou 

službu. 
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Jsou to profesionálové nebo mna-
t ' ~"? en. 

Samozřejmě ryzí amatéři, ale mno

zí velmi zdatní. U nás nemusí projít 
žádným konkurzem.. Podle rozsahu 

hlasu zaujmou své místo ve sboru. 

Avšak sólové party si s námi zazpívají 

profesionálové. Například při nedávné 

Mozartově mši Missa Brevis sopra

nistka Jarmila Žilková a její manžel 

tenorista Petr Frýbert z Pr~ského ko

morního sboru, naše stálá altistka a 
farnice, bývalá členka Pražského fil

harmonického sboru Drahoslava Mar

ková a zkušený chrámový basista, člen 

Pražského filharmonického sboru Jan 

Verner. Dlouhá léta zpívá obvykle ba
sové sólo pan Karel Černý z Národní

ho divadla. Lze však vzpomenout i 

vystoupení Eduarda Hakena při vá
noční Brixiho mši Missa Pastoralis, te

noristy Národního divadla Alfréda 

Hampla, znamenité sopranistky Lud

mily Vernerové, tenoristy Rudolfa Bu
ryho a mnoha dalších umělců, kteří 

přicházejí na Lhotku potěšit srdce far

níků. Mým nejdůležitějším a nejoběta

vějším spolupracovníkem je varhaník 

Petr Fanta. 

Takže sbormistr musí být i dobrým 
manažerem? 

Je opravdu velmi náročné najít v 

koncertním kalendáři hostů volné 

okénko. Platí to zejména o složení or

chestru. Při poslední Mozartově mši 

doprovázeli sbor členové České filhar
monie, Pražské komorní filharmonie, 

také Angličanka a Australan. Je chvá

lyhodné, že se mezi mistry v orchestru 

neztratili znamenití amatérští hudební

ci, houslista a violoncellista bratři Hu
čínové, kteří mají vlastní kvarteto a 

výborně se orientují ve vážné hudbě. 

Můžete vedle těchto dvou našich 
talentovaných farníků ocenit umění 
dalších muzikantů? 

O vánocích hrál v orchestru v Ry

bově mši Hej mistře devítiletý houslis

ta Pepík Špaček. Uslyšíme ho brzy v 

sólovém doprovodu naší sopranistky 

Silvy Hradcové ve známé Mozartově 

skladbě A ve verum corpus a tak se při 

některé z příštích bohoslužeb máme 

opravdu na co těšit. 

Známe již z Vašeho provedení 
Dvořáka, Mozarta, Handla, Schuber
ta, Jakuba Jana Rybu a jiné klasiky. 
Nemáte pro letošní rok nějaké pře
kvapení? 

Málokdo ví, že na Lhotce působil 
také skladatel duchovní hudby Voj

těch Říhovský, který má letos životní 

výročí. Podstatná část jeho díla je v 

našem archívu. Také mše Královna 

Míru, kterou bych rád letos nastudo

val. Pokládám to přímo za povinnost. 

Na Lhotce se hudbě zřejmě daří? 
Dnes je to dáno vnímavým pocho

pením našeho Otce Vladimíra Rudolfa 

pro jakoukoliv kvalitní hudební pro

dukci. Ten naší činnosti ze srdce přeje. 

Vždyť u nich doma byla muzika dru

hým povoláním. Sestra, vynikající só
listka brněnské opery, ·zahynula v roce 

1945. 

Jak jsme na tom ve srovnání s 
chrámovou hudbou ve světě? 

Na cestách s filharmonií nevyne
chávám jedinou příležitost k návštěvě 
kostela, nejčastěji při ttlavních mších 

Mohu tedy srovnávat. Bezkonkurenční 

je chrámová hudba v Německu, má 

dlouholetou tradici . S ostatními státy 

se však můžeme směle poměřovat. 

Jste šťastný . .. ? 
Díky Bohu' Všeho se mi dostalo 

vrchovatě. Celý život v tónech, pozná

vání cizích zemí a jablka nepadla dale

ko od stromu. Dcera Marie je 

klavíristkou (někdy vypomůže u var

han při Rybově mši), syn Lukáš, vio

loncellista Pražské komorní 

filharmonie, mě už zastoupil také jako 

dirigent (televizní Křesťanský maga
zín ze Lhotky). 

Vracíte se domů rád? 
Čím jsem starší, tím vroucnější bý

vá každý návrat z ciziny. Vždy mě ba

vilo cestování, ale bez rodiny, vlasti a 

bez farního společenství si život ne

umím představit. Spěchám nejen do

mů, ale i do kostela poděkovat, že 
j sem živ a zdráv. 

Tak šťastnou už desátou cestu do 

země sakur, abyste se zase brzy měl 

na co těšit... 
/ZPI 



Rozhlasový přenos 24. 3. 1996 
(pokračování ze str. 1) 

Proč tedy menáme v to věřit hned? Proč 
si nemáme vyprosit hned to v co věříme, v 
co jsme povinni věřit za nějaký čas? Ten, 
kdo před mrtvým, který mu byl drahý, ne
byl pokoušen, aby prosil za jeho navrácení 
k životu, ten má již víru opotřebovanou 
malomyslností. Když o tom přemýšlíme, 
chápeme, že tato naděje a taková prosba 
jsou příliš všeobecné. Nejde o to vrátit na
še mrtvé do našeho života. Co by to bylo 
pomohlo synovi té vdovy, že byl vrácen 
své matce? Později by se stejně musel roz
loučit. Dcera Jairova byla povolána k živo
tu, ale jednou by svět stejně opustila. Lazar 
vyšel živ ze svého hrobu - dříve nebo poz
ději se tam opět vrátil. 

V plánu Božím není: již nyní potlačit 
smrt. Existují daleko lepší a krásnější 

vzkříšení, než je vzkříšení těla. K čemu nás 
Církev vyzývá, abychom vyprosili pro 
druhé a pro sebe, to je vzkříšení duchovní: 
aby Bůh nám dal svůj život, aby Bůh nám 
vrátil život, abychom opravdu žili život 
Boží. Vzkříšení, které Bůh je stavu v nás 
způsobit, je jisté a bezprostřední: On je sta
vu nás proměnit. My všichni jsme v jisté 
části sebe samých - mrtvi: jsme leniví, in
diferentní, ledoví. Jsme všichni mrtvi pro 
živou víru, pro radostnou naději a účinnou, 
šlechetnou, velkodušnou lásku. 

Existují ještě další části naší bytosti, 
kam nikdy nesestupujeme a to ze strachu z 
pohledu, z beznaděje, která by se nás 
zmocnila. Ano, i duše svým způsobem 
umírají. Existují mrtvé duše a nejbídnější · 
mrtvola je méně odpuzující, než mnohý 
duševní rozklad. 

Ale Bůh je v stavu probudit mrtvé, i 
ony velmi t\·Tdošijné mrtvé, kteří však 
myslí, že jsou živí, Bůh je schopen nás 
proměnit. Víra, to je: věřit, že Bůh z nás 
může udělat člověka nového, bytost no
vou, jako je novorozené dítě. Jak to řekl 
Nikodém, „že bych se mohl ve svém po
kročilém věku znovu narodit?" Ale Ježíš 
mu dal důrazně na srozuměnou, že nikdo 
nemůže vejít do království Božího, není-li 
znovuzrozen. Opravdový ateista není ten, 
kdo říká, že Bůh neexistuje - takový případ 
je ostatně vzácný a možno se ptát, zda je 
upřímný . Bez Boha je spíše ten, kdo tvrdí, 
že Bůh není schopen jej změnit, kdo říká, 
že se nikdy nezmění, že je pozdě, že je pří
liš starý - a to vše říká v patnácti jako v še
desáti letech! Skutečným ateistou je ten, 
kdo potírá - neguje nekonečnou moc a sílu 
vzkříšení, která je v milosti Boží. Jen ti 
mezi námi jsou věřícúni, kteří věří, že jim 
stačí opravdová modlitba, že jim stačí 

upřímná zpověď a i jediné slovo Boží, aby 

byli obnoveni a aby obživli pro to, co ztra
tili. 

A konečně existuje ještě třetí stupeň ví
ry: víra a touha po vzkříšení, po proměně 
celého světa. Tento vesmír, který nás ob
klopuje, ty hory, naše nebe, zvířata, stromy 
- nejsou určeny k zániku, zničení. Bylo by 
to znamením nevděku, by I by to důkaz to
ho, že jsme málo ocenili dary Boží, kdyby
chom se smířili s jejich zničením. 

Především naše lidská společnost, včet
ně všeho co je v ní smyslového a tělesné
ho, naše rodiny, naše přátelství, naše city -
víra nežádá abychom se toho navždy od
řekli, nýbrž abychom to tak milovali a 
chtěli, aby to trvalo věčně. Kristus nám ne
slibuje duchovní ráj. Jeho první starostí, 
když vstal z mrtvých, bylo přesvědčit své 
učedníky, že není jen duch, jak si ho před
stavovali: „Dotkněte se mne a uvidíte -
duch nemá tělo ani kosti - jak vidíte, že já 
je mám." A jedl a pil s nimi v tom novém 
životě, do kterého je uvedl. Musíte milovat 
svět a své bližní natolik, abyste je uvedli 
do věčnosti. 

Možná, že dojde ke konci světa tak, jak 
to dnešru evangelium prorokuje. Co se teh
dy stalo? Kristus byl dojat soucitem, když 
viděl své přátelé jak trpí smrtí Lazara, sám 
u hrobu zaplakal. Silná víra Marty vyvola
la jeho slova: ,)á jsem vzkříšení a život. 
Kdo věří ve mne, neumře na věky'·. Věříš 

tomu? Ježíš nemohl odolat zármutku a bo
lesti svých přátel. Snad přijde konec světa, 
konec tohoto světa smrti, rozloučení skrze 
ten den, kdy se všichni budeme tak milo
vat, kdy budeme tak jednotní, tak solidární 
a tak pozorní jeden k druhému, re Pán už 
nebude moci snést ten pohled na naše lou
čení a naše smutky a daruje nám věčnost. 
A proto si pospěšme, abychom se tak milo
vali, abychom sl. zasloužili Jeho příchod. 
Pospěšme si, abychom se tak milovali, že 
se už nikdy nebudeme muset rozlou
čit.Abychom dokončili toto prorokování: S 
důvěrou mysleme na to, že v nebi již má
me svou Matku, která miluje všechny své 
děti, Matku, která trpí a pláče jsme-li v ne
bezpečí, doufejme ve své vzkříšení pro 
všechny. 

Ano, konečné gesto Krista Vykupitele, 
až se zjeví v nebeských oblacích, je před
pověděno prostým, skromným zázrakem 
Lazara. Jednoho dne uslyšíme hlas Syna 
člověka, který s neodolatelnou autoritou dá 
každému z nás příkaz, který dal tehdy La
zarovi - Lazare pojď ven! A on nás vrátí 
našemu společenství lásky. 

P. Vladimir Rudolf 

Bůh, v kterého 
yy, 

never1m 
Nikdy nebudu věřit v Boha, který by 

nestál o člověka a neměl v něm zalíbení, 
v Boha, který by si přál, abych se ho 

' bál, a který by číhal na člověka, jak ho 
,,nachytat" při hříchu, 

v Boha, který by vyžadoval, abychom 
každou zkoušku složili jen na výbornou, 

v Boha, který by hrozbou ohně stíhal 
každou lidskou radost, 

v Boha neschopného pochopit, že dě
ti se někdy toulají a že zaporrúnají, 

v Boha, který by nenabízel nové set
kání tomu, kdo ho opustil, 

v Boha, který neměl pro každého člo
věka zvfáštní, osobní a jen jemu určené 
slovo, 

v Boha, který by překážel člověku 
růst, měnit sebe a svět k lepšímu, 

v Boha, který by odsuz.oval hmotu, 
v Boha, který by odsuzoval sexualitu, 
v Boha, který by nebyl láska a nedo-

vedl proměnit v lásku všechno, čeho se 
dotkne, 

v Boha, který by navždy míči! tělo, 
rrústo aby je vzkřísil, 

v Boha, který by se staral o duše a ne 
o lidi, 

v Boha. kterého by se nemuseli bát 
bohatí, před jejichž dveřmi je bída a 
hlad, 

v Boha, který by si liboval v bolesti, 
v Boha lidí, kteří si myslí, že milují 

Boha, když nemilují nikoho, 
v Boha lidí, kteří chodí do kostela a 

přitom nepřestávají lhát, krást a donášet, 
v Boha těch , kteří si nikdy nezašpiní 

ruce a nic neriskují, 
v Boha, který by ve jménu naděje na 

věčný život bránil úsilí o přetváření svě
ta, 

v Boha kazatelů, kteří mají hotovou 
odpověď na všechny otázk-y, 

v Boha, který by byl monopolem jen 
jedné církve, rasy či kultury, 

v Boha, který by nebyl přítomen všu
de, kde se lidé milují, 

v Boha, kterého by bylo možné pot
kat jen v kostele, 

v Boha - naivního stařečka, kterého 
můžeme využivat dle libosti, 

v Boha, kterého by mohli pochopit 
jen lidé moudří a zralí, 

v Boha bez tajemství, v Boha, v kte
rého bych nemohl doufat proti vší nadě

JL 
Ano, můj Bůh je ten jiný Bůh. 

Kardinál Maximos IV. 
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Cesta ke světlu 
Prezentace dobrého umění v kapli 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova také le
tos pokračuje. Jako první se představil 
citlivý malíř z Veselí nad Moravou Ja
roslav Kolařík, jehož, na první pohled 
smutné vidění světa, nese jistotu světlé 
naděje, což je výpověď jeho vnitřní ži
votní filozofie. Ač teprve 38 Jetý, již 

.se zralým rukopisem, dávno opustil od 
popisnosti a srozumitelnou, nadsázkou 
vyjadřuje vše, co ho obklopuje. Ne
chce, aby jeho obrazy byly hned pře
čtené, ale vdechuje jim duši s 
proměnlivým odrazem. 

Jaroslav Kolařík dostal do vínku ta
lent o svého dědy, který maloval krás
nou přírodu kolem Hostýnských 
vrchů. Na další cestě, potkal - je pře
svědčen, že i tohle bylo řízení Boží -
veselského malíře Josefa Kozumplíka 
a po přijetí k Uměleckým řemeslům 
profesora Skřivánka, který výrazně 

přispěl k mistrovskému ztvárnění 

hmoty, vedení špachtle a štětce a uvol
nění myšlenek, zanechávajících otisk 
na často velkých olejových obrazech. 

Výmluvný je třeba „Strom života", 
vzpomínka na dub v parku jeho rodiš
tě, který býval mlčenlivým zpovědní
kem malířových snů a myšlenek 
Zachycuje peripetie od narození až po 
zralý věk, klikaté cesty života, které 
zná jen Bůh sám. Hluboce dokáže os
lovit „Snímání masek", konfrontace 
zbytečných marnivostí, zlatých tretek 

a jiných světských pokušení, které při 
konečném účtování leží bezcenné u 
nohou odcházejícího. Ten bez ničeho, 

stejně jako na svět přišel, míří do svět
la. Snad nejpodmapivěji působí obraz 
„Ikarův dotek" . První pilot se zaváza
nýma očima má rozepjaté ruce. Nad 
kamenným mostem bez začátku a kon
ce. Všichni chceme vzlétnout, ale jak 
často jsme slepí, ztrácejíce stopµ 
správného směru. Opět dominuje svět
lo, východisko ze situace po procitnu
tí. 

Nejšťastnější okamžik v životě 

mladého malíře? V nemocničním po
koji se stal kdysi svědkem loučení ro
diny s umírající babičkou, které kněz 
podával svatou hostii. Jas uprostřed tr- . 
nové koruny. Prchavý okamžik tohoto 
silného okamžiku dokázal zachytit 
štětcem. Maminka, která malování z 
obavy nejisté existence dodnes moc 
nepřeje, při pohledu na obraz svého 
syna zaslzela. Jako by pochopila, že 
naše děti jsou vystřeleným šípem a my 
jen můžeme sledovat jeho dráhu a přát 
jim ten nejlepší let. 

Výstava v kapli je po Veselí nad 
Moravou, Hodoníně, Vodňanech (pu
tovní výstava obrazů proti AIDS) a 
pražském Kamzíku čtvrtá v pořadí. A 
pro Jaroslava Kolaříka možná nejdůle
žitější. Je totiž doma ... 

/ZP/ 

Ikarův dotek (olej 1994) 145xl22 
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Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Římsko katolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, 10:00, 18:30 
Po - není mše svatá 
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 středu a neděli v 16:00 hodin. 



Dělat POKÁNÍ? 
ANO! Ale JAK? 

Vždycky je mi vás líto, vás všech 
od 15 do 20 let, když vidím, jak těžko 
se rozhodujete jít ke zpovědi. Co je to 
pokání? Není svátosti více diskredito
vané, není hrozivějšího slova' Pokání 
- čiňte pokání' To znamená: umrtvujte 
se, bijte se v prsa, mčte se, pykejte1 

Pro 90% křesťanů je kajícník bytosti, 
která žije přísně, špatně se obléká, 
umrtvuje se, bije se v prsa a odříkává 
své hříchy. A jaký je obraz kajícníka 
podle Evangelia'1 Je to ten, který je 
nejlépe oblečen, dají mu ty nejlepší 
šaty, nejlepší plášť, na prstě má nmý 
prsten, na nohou nejhezčí střevíce - a 
oslaví se to, dají mu ten nejlepší kou
sek jídla. Kajícník v Evangeliu je osla
vován, hýčkán, zahrnut pozornosti 
Proč se to tak změnilo? Pohleďte na 

v , 

VESTNIK 3/96 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

v 

Stěstí v sobě 
„Ne.spoléhejme se na to. =e na.~e .\1ésti potrvá. Právě tehdy, kdy= se nám daři 

tak. jak si přejeme. měli hychom se vlastně nejvíc ohámt. 
Moře. kdy= je nejklidněj.\:i, pfiprarnje se k houfi. Nepřítel, který se chystá ::a

útočit, připravuje se ::a v.frohec:11ého klidu, 11epo::orova11ě 1•e skryt11 . .lak ji: 11i:
he::peč11é 11ehát se. kdy= se 11ám daN dohťe. o svou d11.\:i.1 

Moc .\'těsti není nikterak silná: 11espoj11jl! v sohě pokoj s dlouhým trváním. 
tim je vět.ú, tím bývá kram. A pokud i pokoj trvá, ne::namená IO, =e by nám 
.štěstí ::ustalo věrné: najednou uprchne a ::mi:: i. J'akol'l!je .spolehnutí na .\'těst i.' 

Co l::e ::tratit. ne::asl11h11je. ahychom to počítali me::i dohra. Naděje. které ně
kdo buduje 11a vratkém ::ákladě. nehudou mít dlouhého trvání. (/ověk. kter_ý po
hrdá vnějJím .\:těstím a hledá .\'těstí v sohě. piihli=11je se 1·/astm; nejvíce k .\:těstí 

samého Boha: oba si postačuji. ohajso11 he:: ci::i pomoci. 
Všechno .~těst i. kolik ho má.\. je v tohě samém. ha ty j.si sám tim .\těstim. I kdy

bys snad vlastnil ndké nmo::stvi ::lata. 11ic hys neměl: v.\:echno hohatstl'Í nosi.\· 
sám v sohě. Natolikj.s·i hohal)'• a na tolikjsi .\'tastn_v. nakolikjsi ct1wst11j:.1" 

Marii Magdalénu, je povýšena nad Si
mona. „Simone, ten, komu se odpouští 
málo, málo miluje, ale ta, které se od
pouští mnoho, miluje mnoho'" Ma
touš, publikán lidí z Jericha. „ Přijdu k 
tobě, Zachee, povečeřet" . zatímco 
všichni ctihodní lidé z Jericha doufali, 
že Pán je poctí svou návštěvou. Kajíc
ník v Evangeliu je: „Pln radosti, přijí
má ho ve svém domě." Pln radosti, 
radosti z pokání . Pokání , to je Jdi do 

· sebe') Můj ubohý bratře, kdybys tak 
raději mohl ze sebe vyjíti t - Je to pra
vý opak ' 

První smté pťiji111á11i; I./ . ./, /<)Yó 

Gabriel Hevenesi 

V každém současném slovníku „po
kání'' znamená: bijte se v prsa. j děte 
do sebe, počitejte své ' hříchy. A v 
Evangeliu kajícnost znamená dobrá 
zpráva. Pro nás je to špatná zpráva 
Když řeknu „Budu zpovídat" - podí
vejte se ty lidi' A podívejte se na fron
tu u dveří zpovědnice ! Žádná 
mačkanice, žádné valné nadšení - však 
to znáš 1 Když maminka, nebo otec 
řekne ,.Tak, chlapci a děvčata - budou 
vánoce - je advent - Je třeba JÍt ke zpo
vědi .' · 

(pokračol'á11i na daNi straně; 
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Dělat POKÁNÍ? ANO! Ale JAK? 
(dokončení= minulé strany) 

A přece pokání by mělo znamenat: 
„Obrať se k Bohu, nehledí na chyby, 
odpouští hříchy . On tě béře takového, 
jaký jsi, řekne ti, že tě miluje, že je to 
už odbyto, že to nestálo ani za řeč. Po
jď, obrať se. On je tak okouzlující, 
uchvacující. Pohanské náboženství je 
to, co děláme pro Boha. Křesťanské 
náboženství: To, co dělá Bůh pro nás. 

Zpytovat svědomí před trestním zá
koníkem je strašné. Pokání se děje jen 
před osobou, . před někým druhým, 
který vás posilní, potěší, ulehčí a 
osvobodí od vás samých. Před Bohem 
náhle pochopíš, ze nejsi úsluž:ný jako 
On, ani tak veselý, ani tak bratrský, 
ani tak prostý jako On. Ukázat chyby 
sama sobě je zdrcující. Kdybys viděl 
své hříchy - skutečně - ztratil bys od
vahu". - „Znát jen sebe, bez znalosti 
Boha, probouzí beznaděj" /Pascal/. 

Beznaděj, zoufalství' Pro většinu 

křesťanů : „já, já, já, ... se, se, se .. . zpo
vídám": co jsem udělal pro Boha 
Zpytuji své svědomí, vstupuji do zpo
vědnice, vyznávám se (mnozí si ostat-

Spor s televizorem 
Ačkoliv všichni nadávají na televizi, 

téměř všichni vydrží před ní sedět hodi
ny ... Já vedu věčný spor s televizorem. 
Na jedné straně se mi tento aparát velmi 
líbí. Není to chvála lidského ducha? Ko
lik mozků, kolik lidí pracovalo, aby při
pravilo lidem tento přístroj' Kolik 
krásných bratří a krásných sester se tam 
objevuje, aby nás obohatili svými daiy. 
Celý svět vstupuje do našich bytů. Co 
všechno nevidíme a neslyšíme' 

A přece jej nemám rád. Qívá se na 
mne tím chladným skleněným okem 
sveřepě, pánovitě, pyšně, jako by věděl 
o své přitažlivé moci... a výsměšně a 
lstivě jako had. Říká mi „Já jsem teď 
pánem duší. Já jsem největší kazatel. 
Neovládám duše a srdce násilím, ale 
kulturou, informacemi, hudbou, uměním 
a krásou ... Lidé se budou dívat na Monte 
Christa, ale ne na tvého Krista." 

Bojím se televizoru, bojím se o své 
bratry a sestry. Učí se dívat na svět tím 
chladným okem. Dívat se a dívat, celé 
hodniny se dívat. .. Zapomínají, nemys
lí ... Jen hltají. Množství, hluk, všechno 
možné zavaluje duši. Nepřijde ke slovu 
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ně myslí, že odpuštění platí svým při
znáním, protože přiznání je trapné, po
nižuj i cí - a chceme někdy platit až do 
posledního haléře - někdy je to oprav
du ponižující). Tenkrát je prý Bůh 
spokojen (někdo mi nedávno říkal , že 
Kristus ustanovil svátost pokání, „aby 
nás ponížil"). A konečně: děláme po
kání, kajeme se. 

Představuješ si to také tak, děláš to 
tak? Pak se ale zpovídáš jako Jidáš. 
Víš, jak se zpovídal Jidáš? Šel do se
be, nešťastník, a už nevyšel. Činil po
kání sobě samému. Šel do sebe. To, co 
tam viděl ho zděsilo. Vstoupil do zpo
vědnice, byla v Templu, hledal kněze, 

ale padl na brontosaury' Nenašel nic 
bratrského, právě jen takové typy, kte
ré trůnily v Tribunále. „Tos udělal? To 
je odporné, odejdi, s takovým nemáme 
co dělat." Přiznal se: „Hřešil jsem, vy
dal jsem nevinnou krev." A šel ubožák 
a kál se: vrátil peníze - a to je vzácné i 
u křesťana, který kradl' A to vše bylo 
tak smutné, že se oběsil. Proč? Nepo
tkal nikoho, kál se sám sobě. 

To nikdy nedělejte. Pro srovnáni 

nitro ... Nemám čas ... Televizor nám jej 
ještě krade. Jen se dívat a poslouchat. 
Lidé zapomínají mluvit. Manželé mezi 
sebou, rodiče s dětmi, mládež mezi se
bou, lidé s knězem. Ztrácejí řeč. 

Nemají, co by si řekli. Čekají, až se 
budou moci dívat na televizi. Tolik umě
ní se jim dostává, avšak ztrácejí čím dál 
víc umění žít Obraz a skutečnost se roz
cházejí. Vlastní energie a tvořivost klesá. 
Jsou stále hltavější ti televizní diváci. 
Neboť to je nákaza tak jako je jím užívá
ní jedů, které mohou i pomáhat. Kdo to
muto užívání propadl, těžko se z něho 
dostává. Nedivte se, že vedu spor s tele
vizorem. Olupuje o svobodu . 

Jeho dnem je noc. Vládne našim no
cím. Obětujeme mu čas, v který Pán 
zhasíná světla, aby všechno stvoření 
utichlo a v pokoji odpočinulo. Aby na
bralo nových sil. Toto bdění vysiluje, li
dé jsou llllavení, mrzutí, nevlídní. 
Nechci televizor, bojím se ho. Nemohu 
všem radit, aby televizor vyhodili. Ne
chci v televizi vidět ďábla, ale nevidím v 
ní ani anděla. Zařadil jsem televiz.or me
zi nástroje člověka. Musí mi sloužit, ne 

vezměte Petra, nezpytoval svědomí, 

nešel do zpovědnice, byl chycen při 

hříchu, při svém zapření Krista, a co 
se stalo? Ježíš se obrátil a pohlédl na 
Petra: „Můj ubohý Petře, co tě to na
padl o? Do jaké slepé uličky si se to 
dostat? Do jaké pasti si se zavřel? 
Vrať se, nezůstávej tam, budeš smu
ten, moc jsi mi ublížil tím, že jsi takto 
ublížil sobě, ·ale pojď, čekám, miluji 
tě, to co platí , je mé odpuštění. Pak· 
budeš opět šťasten. Vrať se, pojď." A 
Petr byl vytržen ze svých hříchů, pot
kal Někoho, jaké štěstí' 

Potkáš i ty někoho? Budeš dělat po
kání sám sobě, nebo před někým? 

Řekl jsem přece - a to je podstatné - že 
je třeba kát se před někým. 

Je to Bůh, který učiní všechno ve 
svátosti pokání. Je to slavení Jeho Lás
ky. On ti ukazuje, jak umí odpouštět. 
Ukazuje ti, jak máš odpouštět až na te
be přijde řada . Je to On, který tě volá. 
Ovšem ty nemáš valné chuti jít se zpo
vídat. Jaká škoda I 

/f,7?/ 

já jemu' Radím vám: vyhoďte přístroj a 
objednejte si nástroj. Ten vezmete, když 
jej potřebujete. A pak jej musíte pevně 
ovládat. Jinak vše zkazíte. Běda když 
nástroj ovládá vás! 

Dej, Pane, abychom používali poze
mských dober tak, abychom neztratili 
dobra nebeská. Aby naše srdce byla tam, 
kde jsou pravé poklady. Staň se Ty na
ším televizorem, abychom viděli daleko 
a hluboko, abychom rozšířili svůj sluch 
pro to, co televizor neříká. Ať umíme víc 
dávat než přijímat. Ať se neklaníme tele
vizoru jako poslu pozemského krále, 
který na nás chce klanění .. . Jen Tobě 
chceme a můžeme sloužit s nerozděle
ným srdcem. 

Z jednoho lístečku, kterj• byl přilo
i:en k dárku - televi=oru pod vánočním 
stromečkem: „ Všem, ale jen velmi 
střidmě' Zapnout umí i dítě, vypnout 
jen charakter.1" 



INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY 
DANĚ, POJISTNÉ A ŽIVOTNÍ MINIMUM OD l.l.1996 

Daň z příjmů fyzických osob: 
- roční odpočitatelná nezdanitelná část 
příjmu se zvyšuje z 24 000 Kč na 
26400 Kč na poplatníka 
- roční odpočet na každé dítě se zvyšu
je ze 12 000 Kč na 13 200 Kč 

Pásma pro sazby daně z příjmů f.o.: 
15% - do 84 000 Kč 
20% - 84 000-144 000 Kč 
25% - 144 000-204 000 Kč 

32% - 204 000-564 000 Kč 
40% - 564 000 Kč a více 

Sazby pojistného na sociální zabez
pečení: 

- zaměstnanec bude odvádět 8% 
- zaměstnavatel bude odvádět 26% 
- osoba samostatně výdělečně činná 
(OSVČ) 29,6% + event. nepovinné 
4,4% na nemocenské pojištění 

Jak poznat sv. Stanislava 
Narodil se kolem roku I 030 blízko 

Krakova, vystudoval a byl vysvěcen 
na kněze. Roku 1072 byl jmenován 
biskupem Krakovským. 

Ve svém úřadě se dostal do konflik
tu s tehdejším polským králem Bole
solavem II., zvaným též Boleslav 
Smělý. Veřejně krále napomínal za je
ho rozmařilý život a nabádal ho, aby 
zachovával věrnost své manželce. Dal-

ší spor byl veden o církvní majetek, na 
nějž upíral král biskupovi právo. 

Protože král nezměnil svůj pohorš
livý způsob života, biskup Stanislav 
Boleslava veřejně z církve exkomuni
koval. To Boleslava rozzuřilo a při 

mši v kostele sv. Michala v Krakově 
vlastnoručně biskupa zavraždil. Roz
hořčený a truchlící lid za to Boleslava 
vyhnal ze země . 

. Příprava na manželství 
Na nástěnce v našem kostele se čas 

od času objeví oznámení: „ V naší far
nosti opět zahajujeme další běh přípra
vy na manželství ve společenství 

atd„." Rádi bychom vám trochu přiblí
žili, co se to vlastně děje a jak jsme se 
k tomu dostali . 

Jsme manželi sedm let a máme tři 
děti . Než jsme se vzali, věnoval se 
nám P. Josef D. v pečlivé přípravě 

bezmála rok. Kladl nám přitom na srd
ce, že co jsme dostali , nemůžeme si 
nechat pro sebe. Rozhodli jsme se te
dy sami pomáhat s přípravou na man
želství. Absolvovali jsme seminář v 
Brně a zaujala nás metoda oslovení 
snoubenců ve společenstvích. Časem 
jsme pocítili, že k této práci nestačí 
pouhé nadšení. Přihlásili jsme se na 
třísemestrální pomaturitní studium při 
filozofické fakultě v Brně .a ještě na 
cyklus seminářů o přípravě snouben
ců . 

A teď k vlastní práci. Různé výzku
my prokázaly, že člověk si zapamatuje 

pětinu z toho, co slyšel, ale 70% z to
ho, co sám řekl. A to bylo hlavním vo
dítkem ke vzniku tohoto způsobu 

přípravy . Snoubenci se sami zamýšlejí 
nad různými otázkami manželského 
života. Příprava probíhá v rodině, tedy 
ne v neosobní přednáškové síni. Spo
l ečenství tvoří tři až šest párů mladých 
lidí . Před každým setkáním dostanou 
náměty pro příští večer. Nejprve si 
ujasní názory každý sám za sebe. Pak 
si je mají probrat spolu ve dvojicích a 
nakonec ve společenství, aby se obo
hatili o názory druhých. Tak se učí 
vzájemně s1 nasl ouéhat, respektovat 
názor druhého, opravovat své omyly i 
obhajovat své přesvědčení tak. aby 
druhého nezranili. 

To všechno patří k budoucí mu 
manželství. Celkem se sejdou až de
setkrát a povídají si : o povolání, víře a 
osobní zralosti. o období známosti, 
manželství v bibli a o svátosti manžel
ství, o psychologických rozdílech mu
že a ženy, o sexuálních otázkách v 

Životní minimum: 
dítě do 6 let věku - 1320 Kč 
dítě6-10let-1460Kč 

dítě 10-15let-1700Kč 

dítě 15 - 26 let- 1900 Kč 
ostatní - 1800 Kč 
domácnost jednotlivce - 860 Kč 
domácnost dvojice - 1130 Kč 
3 - 4 členná domácnost - 1400 Kč 
vícečlenná domácnost - 1580 Kč 

/ťf) 

Stanislav byl svatořečen r. 1254 a 
stal se hlavním patronem Polska. Je 
vyobrazován Jako biskup, jeho atribu
tem je meč. Též bývá zobrazován se 
vzkříšeným mrtvým u nohou, kterého 
podle legendy předvedl před krále ja
ko svědka nabyti jistého církevního 
majetku. 

MM 

manželství, o společném životě s Bo
hem, o vztazích k rodičům, přátelům 

apod., o příchodu dítěte a výchově. 

Společenství pak může fungovat 
dál a plynule přejít do společenství ro
din . To se ale stává vzácně. Přece však 
po deseti setkáních vzniknou přátel
ství, která by se bez této přípravy ne
návazala a z toho máme radost. Jak 
vidíte, nejde tedy o přípravu na svat
bu, ale na manželství - ne na obřad, 

ale na život. Proto vítáme ty, kdo chtě
j i dobře prožít dobu známosti . Občas 
přijdou do společenství i mladí manže
lé, aby po svatbě leccos ve svém vzta
hu prohloubili. 

Závěrem vám chceme nabídnout: 
.,V naší farnosti opět zahajujeme další 
běh přípravy na manželství ve spole
čenství . Hlásit se můžete u Jany a Jana 
Šilhavých, Pod lysinami 16, Praha 4. 
tel : 4022236 Pozor, pouze pro páry'" 

.Jan .\'i lhav_~1 
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Poutní a poznávací zájezd 
Zájezd se koná od l l .6. l 996 do 

15.6. 1996. Program: 
I.den - 11.6.1996 - Úterý 

odjezd v 7:00 ze Lhotky od kostela, 
nám. L P. Pavlova v 645. ZWETL -
cister. klášter založený r. I 137, barok
ní kostel z 18. století, MELK - nejvel
kolepější barokní komplex staveb v 
Rakousku (délka fronty 362m, 1188 
oken) - původně babenberská fale, 
která r. I I 06 připadla řádu benedikti
nů, ostatky sv. Kolomana, klášterní 
kostel řádu Oblátů, krásný výhled na 
údolí Dunaje, tzv. Nibelungengau, 
STEYER - starobylé město na souto
ku Štýry a Enže, CHRISTKINDL -
známé poutní místo, jesličky, vánoční 

pošta odbavujíd ročně cca 1 mil. dět
ských dopisů Ježíškovi, ST. FLORI
AN - klášter řeholních kanovníků sv. 
Augustina postavený na místě hrobu 
sv. Florana, patrona Horních Rakous 
(římský válečný veterán utopený bě
hem pronásledování křesťanů u města 
Ens), LINEC - nocleh 
2. den - 12.6.1996 - Středa 

snídaně, prohlídka LINCE - hlavní 
náměstí s řadou měšťanských domů, 

sloup Nejsv. Trojice, radnice, starý 
dóm, farní kostel, zámek, kostel sv. 
Martina z r. 799 - nejstarší stojící kos
tel Rakouska, jezerní zámeček ORT -
patřil nešťastnému synovci císaře 

Františka Josefa L - Johannu Salváto
rovi (též Johann Ort), I 23m dlouhý 
kolový most, poděl jezera TRAUN
SEE do lázeňského města RAD 
ISCHL - za vlády fr Josefa L středi
sko společenské smetánky - pobyty F. 
Lehára, J. Brahmse, A Brucknera, l 
Strausse a řady „korunovaných hlav", 
císařská vila, ST. WOLFGANG - far
ní kostel - gotický hlavní oltář, barok
ní dvouoltář, poustevna sv. 
Wolfganga, promenáda u jezera, hotel 
Bílý koníček známý ze stejnojmenné 
operety, HALLSTATT - malebné 
městečko u jezera na úpatí Dachstei
nu, GOSSAU - procházka k Dolnímu 
jezeru, panorama Dachsteinu (2995m), 
nocleh 
3. den - 13.6.1996 - Čtvrtek 

snídaně, BISCHOFSHOFEN - go
tický farní kostel - fresky , zbytky ně
kdejšího kláštera, areál skokanských 
můstků, KRIMML - největší vodpo-
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pád v Rakousku, řeka Krimml Aache 
překonává ve třech kaskádách výšku 
380m, procházka cca 20 min. k Dolní
mu jezeru, INNSBRUCH - náměstí, 

Goldenes Dach!, dóm sv. Jakuba, zá
mek Hofburg, dvorní kostel s náhrob
kem císaře Maxmiliána L, ulice Maria 
Theresia str., nocleh 
4. den - 14.6.1996- Pátek 

snídaně, BERCHTESGADEN -
významné klimatické lázně a sportov
ní středisko, zámek (do r. 18 l 3 kláš
ter), barok. kostel sv. Ondřeje, 

královská vila (nepřístupná) místí část 
Obersalzberg - zde mívali své vily s 
podzemními bunkry nacističtí pohla
váři (po druhé světové válce srovnány 
se zemí), Královské jezero, MARIA 
PLAIN - poutní místo nad Salc
burkem - pro korunování zdejšího zá
zračného obrazu P. Matie složil 
Mozart Korunovační mši (nikoliv tedy 
pro korunovaci nějakého panovníka, 
jak se mnozí mylně domnívají), MA
RIAZELL - největší mariánské pout
ní místo Rakouska, zázračná socha P. 
Marie zvaná Mahba Mater Austria, 
benediktinský klášter, milostná kaple, 
nocleh 
5. den - 15.6.1996 - Sobota 

snídaně, HEILJGENKREUZ - cis
terciácký klášter založený roku 1133 
markrabětem Leopoldem III. jako 
pohřebiště Babenberků, románská ba
silika P. Marie, křížévá chodba, vedle 
kostela malý hřbitůvek, hrob hraběnky 
M. Vetserové. VÍDEŇ - dóm sv. Ště
pána, kapucínský klášter s hrobkou 
Habsburků, Hofburg, Belveder, 
Schonbrunn, okruh Vídní, odjezd směr 
Znojmo, Praha v cca 20:00 

CENA 2950,-Kč + l 000,-A TS za
hrnuje dopravu luxusním autobusem 
(WC, klimatizace, video, bar), mýtné a 
průjezdní poplatky vysokohorskými 
sedly nebo úseky, doprovod po trase, 
4x nocleh se snídaní v pensionech, 
zdravotní pojištění pro případ nemoci 
nebo úrazu. Nezahrnuje vyžádané 
vstupy. V autobuse možnost zakoupit 
polévky, nápoje, sušenky, párky. 

Na zájezd se lze přihlásit v sakristii . 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Římsko katolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, l 0:00, 18:30 
Po - není mše svatá 
Út- 8:00, 18:30 
St - 8:00 
Č:t - 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. 

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. 



Přátelství 
Přítel je jako fotograf, který zjem

ňuje tvrdé tahy ve tvém obličeji a vy
tvoří z ní krásnou, klidnou tvář. 

Je to lékař, který dovede utišit tvou 
bolest a uzdraví rány společenského 
zanedbání. 

Je to bankéř, který ti vyplatí plnou 
hodnotu neuznaných ctnosti. 

Je to advokát, který obhajuje tvé 
chyby, přestože je j iní vidí. 

Je to přítel květin, který ti uvije vě
nec chvály za nepoznané hrdinství a 
hrdinské činy a vykouzlí kytici vzpo
mínek, jimiž zaplaší tvoji smutnou ná
ladu. 

Je to chemik, který alchymií po
vzbuzení promění hořké vody porážek 
v elixír naděje. 

Je to člen ozbrojené stráže, který 
umlčí jedovatý jazyk pomluv, které 
špiní tvoji čest. 

Je to architekt, který vidí ve tvých 
neuznaných darech a schopnostech 

v , 

VESTNIK 4/96 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

„Je to pro vás dobré, abych já odešel.'' 
Nedostatek zájmu, vážnosti, úcty, s 

jakým zacházíme se slovem Božím, je 
překvapující Úžasná je i roztržitost, s 
jakou mu nasloucháme a bohužel, 
často i hlásáme! Ale především nejná
padnější je lehkost, s jakou na ně za
pomínáme! 

A přece v dnešním Evangeliu je 
snad nejpodivnější, zdánlivě protismy-

siné slovo celého Evangelia. Slovo ne
uvěřitelné a vyzývavé. Všimli jste si') 
,,Je to pro vás dobré, abych já odešel." 

Náš Pán to řekl apoštolům, kteří žili 
jen z jeho přítomnosti . Představte si, 
co to znamenalo žít s Ježíšem, mít 
možnost mu naslouchat a dotýkat se 
ho, být v dosahu sí ly, která z něho vy
cházela. (Všichni se snažili, aby se ho 
mohli dotknout, protože z něho vychá-
zela síla a vše uzdravovala.) 

Představte si, co to pro ně zname
materiál vhodný ke stavbě ušlechtilé- nalo, že se při každé příležitosti mohli 
ho snažení. utéci k JežíšOVJ, vrhnout se mu k no-

Přátelství se směje umělým přehra- J hám a obejmout je. Jaká úžasná jistota 
dám, které často společnost staví. Mů- jim tím byla dávána! Celý okolní svět 
že si to dovolit, protože nezná velkou se zdál nejistý, bezmocný, nebezpeč
propast, která někdy existuje mezi bo- ný, ale u Ježíše byl každý klidný, cítil 
hatstvím a chudobou, mezi vzděláním se nezranitelný a šťastný. 
a nevědomostí, mezi pánem a sluhou. Pomyslete, jak byl Ježíš přitažlivý , 

Každý má přátelství na dosah ruky. jaké to bylo vzrušující dobrodružství, 
Milý úsměv či pohled, svezení autem, mohli-li apoštolové s nim chodit. Vše 
telefonický dotaz jak se daří, půjčená viděli v novém světle, objevovali 
knížka, přání k narozeninám, důvěrné pravdu lidí, věcí a myšlenek. Vše se 
sdělení, dárek či pozdrav, pochvala či skvělo v podivuhodném světle, které 
soucitné slovo - snadno přístupné pro- zářilo, ale nezraňovalo. Konečně k 
jevy vzájemného ocenění . To vše ote- nim někdo mluvil o Bohu, jak nikdy o 
vira brány porozumem a staví něm dosud neslyšeli mluvit Bůh se 
přechody přes nejednu kamenitou pře- stával živý, blízký, spravedlivý, přejí
kážku k vzácným přednostem spole- cí, milující a působivý . Bylo to něco 
čenství . zcela nového a přece každý tušil, že to 

Přítel je ten, kdo o tobě všechno ví bylo přesně to, co očekával, že Bůh 
a kdo tě má přesto dále rád. nemohl být jiný, že Bůh by nebyl Bůh, 

Přítel je ten, kdo první přichází, kdyby byl méně dobrý a méně krásný, 
když všichni odešli ... než jak ho zjevoval Ježíš. 

Na jeho cestě docházelo k výzvám, 

Děti na prázdninách 
povoláním, k přátelství , která promě
ňovala život. Ježíš každého opájel ra
dostí, rybáře tím, že nalovili tolik ryb, 
hosty tím, že je víno, zástupy, že byly 
nasyceny chlebem, nemocné, že byli 
uzdraveni, z jeho srdce pramenily 
spravedlnost, pravda, dobrota, soucit a 
obnovovaly svět. Konečně a poprvé se 
opravdově žilo. A tu najednou Ježíš 
oznámí, že hodlá odejít. A potvrdil to 
ještě jednou „Je to pro vás dobré, 
abych já odešel." 

Tak jako každý rok i letos pořádá
me valné většině dobře známé „cha
loupky". Děti budou rozděleny do tří 
skupin: 

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

od 4.8. do 17.8. 1996. Jako každoroč
ně připravujeme množství her, koupá-

ní, výlety a samozřejmě společná té
mátka. Přihlášky jsou od 26.5.1996 k 
dispozici v sakristii. Bližší informace 
se dozvíte na jednotlivých schůzkách 
(datum uvedeno na přihlášce) nebo na 
telefonních číslech: 472 82 35 pro nej
menší (Jaroslav Štětina), 4 71 54 41 
pro prostřední (Petra Kalendová), 
4728651 pro nestarší (Katka a Martin 
Seluckých). (pokračování na str. 2) 
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„N epatrní" služebníci 
$t'astní, kteří prokazují dobro druhým: jim prokáže dobro Bůh. 

/Evangelium podle Matouše/ 

Všechno je relativní. Je víc dar 
úspěšného podnikatele nebo groš 
chudé vdovy, dávající z nedostatku? 
Oslavná Óda na radost, jásající z 
ktiru nebo tichý zpěv usebrané duše 
zahleděné na oltář? Jen farizeové 
byli ve své falešné okázalosti a pýše 
jednoznační. Proto je spravedlivé 
povýšit i pokornou službu mnoha na
šich farníků - abychom nepsali jen o 
zjevných schopnostech a slávě - kte
ří se v tichosti pohybují kolem nás a 
téměř neviditelným zp1lsobem se sta-

rají, aby se nám v kostele líbilo a nic 
nás nerozptylovalo. Zvadlá květinka, 
pavučina na stěně ani rozházené 
kancionály s neupravenými záložka
mi. Až do těchto detailú několikrát v 
týdnu zacházejí služebníci, obdaro
vaní darem Ducha prostoty. Zpra
vidla beze svědkú, ještě mnohem dřív 
než do lavic usednou první farníci k 
modlitbě sv. růžence. 

Také záhony kolem kostela, úpra
va bujné zeleně a úklid prostranství 
dá hodně práce. Záda převážně star-

„Je to pro vás dobré, abych já odešel." 
(pokračování ze str. 1) 

Apoštolové byli zdrceni - mlčeli : 

stalo se poprvé v Evangeliu, že po 
slovech Kristových nebyla položena 
nějaká pošetilá otázka. „Až však při
jde On, Duch pravdy, uvede vás do 
celé pravdy." 

Za těchto okolností jsme snad sro
zumění slyšet jeho slova: „Je to pro 
vás dobré, abych já odešel." „Musím 
vám poslat Ducha, který vás připraví 
k naslouchání. Velkého Vychovate
le, který vás nepřestane obracet, opa
kovat má slova a vás jimi pronikat." 
„Bude vám opakovat všechno, co 
jsem vám řekl." Bůh našel lék na na
ši nevědomost a pomalost v chápání, 
na tvrdost našeho ducha a srdce. Cír
kev opakuje každé slovo Kristovo - a 
ještě mnohem lépe - ona obnovuje 
každé jeho gesto a každý úsek jeho 
života. Skrze ni je Kristus stále živý 

a každého roku znovu před námi po
číná svůj život o vánocích, velikono
cích, nanebevstoupení a o Letnicích. 
Každou neděli v roce se rodí mezi 
námi, také pro nás je jeho slovo tě
lem a u nás buduje svůj příbytek. 
Mluví k nám ve čtení a v Evangeliu. 
Vyzývá nás, abychom se ho dotkli 
ve sv. přijímání, odpouští nám ve 
svátosti pokání. 

Vy jste jeho zrození dosud správ
ně nepochopili? Ještě nevěříte na je
ho odpuštění? Nasloucháte jeho 
slovu a ono vám nic neříká? Nevíte 
dosud, že on vás miluje až k smrti, a 
že se vám chce dát na celý život? 
Mějte trpělivost! Doufejte! Ježíš při 
dnešní mši znovu začíná a bude tak 
zítra a každý den začínat znovu. Je
ho trpělivost je silnější než náš od
por. Jeho věrnost přesahuje naše 
rozmary. Jeho láska předchází naši 

Modlitba k Duchu svatému 
Když byl Pán před svou smrtí na

posledy pohromadě se svými učed
níky, řekl jím: „Toto jsem vám 
mluvil, zůstávaje u vás. Ale Utěšitel, 

Duch svatý, kterého pošle Otec ve 
jménu mém, ten vás naučí všemu a 
připomene vám všechno, co Jsem 
vám mluvil." /Jan 14, 25-26/. 

Není jednoduché poznat a přij

mout Krista. V něm se Syn Boží stal 
člověkem a dlí nyní mezi námi. To 
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však znamená nejen velké tajemství, 
které přesah~je síly našeho rozumu, 
nýbrž i soud, neboť vedle Krista, 
vedle jeho bytosti, jeho slova a jeho 
osudu se zřetelně projevuje marnost 
naší existence. Poznat Ho znamená 
zároveň poznat sama sebe, to ale ne
chce naše samolibost. Přijmout a po
chopit Krista je možné jenom týmž 
Duchem sv„ jehož mocí se Syn Boží 
stal člověkem. On otvírá zrak, od-

ších farníků se často velmi prohýbají 
námahou, ale vše konají s trpělivostí 
a láskou. V skrytu duše věří, že si to
ho všimne i Pán Bůh. 

Byť je všechno relativní, v tomhle 
mohou mít jistotu. Jak bylo j ednou 
řečeno: „Mohutný most lásky k Bo
hu dosahuje břehu věčnosti vždy jen 
přes nejbližší pilíř, přes lásku k bliž
nímu. " 

IZPI 

lásku a volá ji. Neboť On se pokouší 
nás dosáhnout naléhavěji, než se o to 
pokoušíme my, abychom u něho hle
dali spásu. 

To je dílo Ducha sv. v církvi a v 
našich duších. Můžeme se těšit myš
lenkou, že v nás je někdo, kdo v nás 
pracuje, kdo nás vede, a kdo nám ni
kdy nedá pokoje: Duch svatý, které
ho nám sesílá Ježíš. 

Naše spása naštěstí nezávisí na 
naší jasnozřivosti, na naší bystrosti, 
vytrvalosti, věrnosti, na síle rozumu 
nebo síle našeho charakteru. Spása je 
pro chudé a pro malé. Bůh za nás 
převzal odpovědnost. Bůh se nikdy 
nebude bát, aby v nás působil, nás 
vyzýval. Jak tedy můžeme pochybo
vat o tom, že nás přece jednoho dne 
zcela pronikne. 

1ERI 

krývá smysl, hýbe srdcem. Tím je 
rovněž řečeno, co znamená modlitba 
k Duchu sv. Především : prosbu, aby 
nám přivlastnil Krista. Kristus je 
mezi historickými postavami zastí
rán analogiemi a lidskou vůlí, která 
nestrpí, aby existovalo něco jiného 
než jenom lidské: Duch sv. mi proto 
musí dát, abych se Ho naučil roze
znávat. Kristus je napadán, a jeho 

(pokračování na str. 4) 



INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY 
K ZÁKONU O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE 
Oprávněná osoba 
Žádost o dávku státní sociální podpory 
podává na předepsaném tiskopise 
oprávněná osoba. Je-li oprávněná oso
ba nezletilá, podává žádost jej í zákon
ný zástupce. 
Zletilé nezaopatřené dítě žádá samo 
Nárok na přídavek na dítě má samo 
nezaopatřené dítě. Pokud je nezletilé. 
podává za ně žádost zákonný zástup
ce. tj. rodič nebo opatrovník. Zletilé 
nezaopatřené dítě uplatňuje nárok sa
mo. 

Zastoupení oprávněné osoby 
V řízení o dávku státní sociální podpo
ry může oprávněnou osobu zastupovat 
osoba, která dostala plnou moc opráv
něné osoby. V plné moci musí být 
uvedeno, k jakým úkonům je osoba 
zmocněna (včetně oprávnění vstupu 
do dat a uvedení způsobu výplaty dáv
ky). Každá z osob, které jsou z důvodu 
příjmu společně posuzovány, musí dát 
svou plnou moc osobě, která bude 
dávky vyřizovat. 

Bůh, ke kterému se modlit je radostí 
Křesťanská modlitba je velkou 

modlitbou díků: uvědomujeme s1 
všecku práci , kterou Bůh pro nás vy
konal . 

Nejde o to změnit Boha, ale změnit 
sebe. Modlitba je vlastně působením 
Boha v nás a proto velká křesťanská 
modlitba je především poděkováním. 
je to uznání toho. co On odevždy v 
nás konal . Je to uznání toho, že Bůh je 
Bůh a že vše máme od Něho. A teď se 
znovu ptám vážně: máte Boha, které
mu vzdáváte dík? Máte mu za co dě
kovaťJ Jsem vždy tak trochu pohoršen, 
když se ptám, na jaký úmysl mám 
sloužit mši svatou. Pokaždé mi přine
sou hotovou sérii katastrof: „Modlete 
se za XY. k.1erý ztrácí své povolání, 
modlete se za oběti železničního ne
štěsti , modlete se za nemocného. za 
manžele, kteří se rozvádějí. ·-, a to je 
to. za co mám vzdávat dík. vždy a 
všude? Křesťané jsou samá katastrofa, 
říkají nejraději Bohu jen to, co jde 
špatně a dávají 'mu radu, jak to zlepši t. 
Za co tedy poděkovať1 Jestliže Bůh k 
tobě nepromluvil, nemáš mu co říci. A 
přece máš za co děkovat: za své povo
láni . Za to, že tě zavolal On první, za 
to, že si tě vybral, za to, že tě živí, že ti 
odpouští. Křesťan je ten, kdo věří. že 
je povolán, že je „obydlen'', někdo. 

kdo se raduje ze svého povolání. Máš 
rád svůj život? Máš rád svou práci, 
miluješ svůj život? Nemáš pro Boha 
víc lásky a úcty. než ji máš pro Jeho 
poslání. pro své povolání, které ti ad
resoval , pro Jeho plán s tebou .. ? Bůh 

není jen heslo, Bůh je určitý úmysl, 
záměr, určitý plán s tebou. Máš rád 
svůj život') Máš tedy za co děkovat. 
Jsi spokojen s tím co děláš? Děkuješ 
za práci , kterou konáš? Děkuješ vždy 
a všude? Jsi překvapen tím, co On v 
tobě vyvolal a často proti tvé vůJi'J 

Mnoho křesťanů by nechtělo být ta~ 
kovým Bohem, jak si Ho sami před
stavuji, byli by lepší než On. 
Kdybychom mohli vybrat z hlav smut
né představy. které lidé mají o Bohu, 
mohli bychom v každém městě zřídit 
etnografické muzeum, ještě lepší než 
mají v Paříži : zakázaná tabu, pitvorně 
se šklebící idoly, totemy.. Před Bo
hem se většina lidí cítí vinnými . Mají 
strach. Představují si Boha jako bru
čouna, nespokojeného a věčně zamra
čeného. A to se snad neděje z 
nějakých zvláštních příčin, ale z jedné 
naprosto hlavni příčiny : „Bůh stvořil 
člověka ke svému obrazu a člověk mu 
to pěkně vrátil." Nenapravitelně si 
predstavuje Boha podle svého obrazu: 
vznešeného. majestátního, trůnícího, 

pánovitého. obávaného, nespokojené
ho. zamračeného Ježto s Ním nejsme 
příliš spokojeni, představujeme si , že 
ani On není příliš spokojen s námi . Ja
ko my na Něho příliš nemyslíme. 
předpokládáme, že ani On na nás příliš 
nemyslí. A jako my Ho příliš nemilu
jeme, jsme nakloněni představě, že ani 
On nás nemá příliš rád. 

Celé zjevení je však v tom. že Bůh 
není jako ty : Bůh tě miluje i když Ho 
nemiluješ Bůh nepotřebuje. abys Ho 

Způsob výplaty dávek 
V žádosti o dávku je nutno uvést, má
li být dávka vyplácena na účet příjem
ce u banky v ČR nebo v hotovosti . 
Jako účet příjemce lze použít jakýko
liv účet v ČR, který si příjemce dávky 
určí - může to být např. i účet manžela 
či rodičů. Dávky lze vyplácet také for
mou šekových poukázek zavedených 
Českou poštou. Způsob výplaty může 
oprávněná osoba kdykoliv změnit. 

·VD 

miloval proto, aby tě miloval. On Bůh 
tě nemiluje proto, že jsi toho hoden, 
ale miluje tě tak trpělivě, tak něžně, že 
konečně se staneš toho hodným. Nic 
není farizejštějšího, než chtít být ho
den Boha a lásky Boží dří v, než po
chopíš. že tě miluje. i když nejsi Jeho 
lásky hoden. V tom je celé křesťan
ství. Dokud nepochopíš. že tě Bůh mi
luje i nehodného. nepochopil jsi 
křesťanství. Pochop, že kdyby tě Bůh 
miloval jen tehdy, když jsi toho ho
den, dlouho by tě nemiloval. Ale milu
je-li tě i nehodného, bude tě milovat 
vždycky Chápete. jak je to důleži té') 

Budete-li se chovat jako Bůh - tak jak 
si Ho sami falešně představujete - bu
dete mít v životě málo důvodů k mod
litbě diků a chvály a žádnou 
příležitost.. nebo malou, realizovat 
přikázáni lásky budeš-li čekat, až 
tvoji bližní budou hodni lásky . 

Budeš-li čekat, až vedoucí koleJ..'1i
vu. nebo tvůj bratr, ten - tam vedle, 
bude správný „typ". abys ho mohl mi
lovat, nebudeš ho milovat nikdy, ne
boť on zas čeká, že bude milován, až 
se toho stane hoden. On však potřebu
je být milován, aby se mohl polepšit. 
Bůh nečekal . až budeš Jeho lásky ho
den. Pochop tedy, že ani ty nemáš če
kat, až druzí budou hodni tvé lásky. 
Až jednou uvidíš, co dokáže nezištná 
láska u tvých přátel. snad poprvé v ži
votě budeš klečet skutečně na kolenou 
a budeš se modlit s radostí. 

/:'R. 
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Modlitba k Duchu svatému 
(pokračování ze str. 2) 

obraz a jeho poselství jsou obklope
ny vírem nedorozumění, znetvoření 
a nepřátelství: abych k němu nalezl 
cestu, musí mé srdce a mou mysl 
ubezpečit Duch. Kristus je Jeden, Je
dinečný, a zároveň je „Pravda" sa
ma: Duch mi musí dát takové 
„poznání Ježíše Krista", které „vše 
převyšuje", jak říká Pavel, a které mi 
Ho umožní poznat tak, že si uvědo
mím, že i On ví o mně. Kristus je 
mezi lidmi jako „znamení", jemuž je 
odpíráno „a na němž se vyjeví ta
jemství srdcí". V Něm se vše napl
ňuje a nad Ním se vše pohoršuje, a 
všechno se spolčuje, aby člověka od
vrátilo od tohoto poznání a hnalo ho 
do pohoršení: proto ve mně musí 
Duch sv. vzbudit lásku ke Kristu. V 
ní se vše napravuje, bez ní se vše vy
prazdňuje a doléhá. Cítit Kristův do
tek v srdci, vnímat zvláštní ráz jeho 
bytosti, zvuk jeho hlasu, vroucnost 
jeho úmyslu, tušit, co to znamená, že 
kvůli nám přišel a v lásce se k nám 
obrací, opětovat to a umět z toho žít 
- to vše je dar Ducha sv. 

Učí nás rozumět Kristu, a v Kristu 
Bohu, Kristu, a v Něm sobě samým. 
Umožňuje poznání, jež nepochází z 
I idské moudrosti, nýbrž z osvícené
ho srdce, kdy člověk ví, na čem je a 
oč jde. Zná směr i ve zmatku a vidí 
světlo i v temnotě. 

Duch dává odpověď na otázky, 
které nedovede zodpovědět žádná 
moudrost, poněvadž se v nich vys
kytuje slovo „proč"') v souvislosti se 
slovem ,já". Proč musím právě já 
snášet toto utrpení? Proč mně není 
dopřáno, co mají jiní') Proč jen já 
musím být takový, jaký jsem'l To 
jsou ty nejvlastnější, nejhlubší a roz
hodující otázky, na které lidé i knihy 
zůstáv~ií dlužni odpověď. Odpověď 
na ně přijde tehdy, když se nitro 
oprostí od vzpoury a zahořklosti Má 
touha po životě se musí dostat do 
souladu s tím, co je, a to tak, že v 
tom poznám vůli Boží, nikoliv však 
Jen rozumem, nýbrž srdcem. Cosi v 
mém nejhlubším nitru se musí dát 
poučit a souhlasit, potom teprve na
lezne každé „proč" svou odpověď a 
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nastane pokoj skrze „Pravdu" To 
vše působí Duch sv. 

Církev má ve svých knihách ně
kolik překrásných modliteb k Duchu 
sv„ které snad více než všechna slo
va dovedou vyjádřit, oč tu jde. 
Vzpomeňme třeba na sekvenci mše 
svatodušních svátků: „Přijď, ó Du
chu přesvatý", s jejím nevýslovným 
pokojem průzračnou hloubkou a zá
řivým tichem, nebo na hymnu z té
hož svátku „Přijď, Duchu Stvořiteli" 
s jeho bezmeznou důvěrou. 

Mluvit o Duchu sv. je mnohem 
těžší než o Kristu nebo o Otci. Uniká 
nám, jako by říkal „Ne já, nýbrž 
Syn." Je totiž božsky pokorný a 
vládne skrytě, Je nezištný a nechce 
nic, než „brát z toho, co je Kristovo 
a dávat to nám". Lze Mu tedy spíše 
rozumět srdcem než rozumem a k to
mu jsou proto zvlášť vhodné písně 
toho druhu, jako výše uvedené hym
ny. 

S Duchem sv. je posléze spjata i 
křesťanská naděje. Náš život je 
uzavřen v nedostatečnosti a temnotě. 
Víra však říká, že se v nás odehrává 
tajuplné dění, vznik nového člověka, 
utvořeného podle Kristova obrazu, a 
vznik nového nebe. A nové země, o 
nichž mluví konec Zjevení sv. Jana. 
To vše je však zahaleno a to, co vidí
me v sobě a kolem sebe, tomuto po
selství odporuje. Potřebujeme proto 
naději Ta je dílem Ducha sv„ neboť 
jen On. nový Tvůrce jednou již stvo
řeného jsoucna, ji v nás může vzbu
dit. Pracuje na budoucnosti, která se 
má stát věčností. Proto nás jedině On 
sám může o této budoucnosti ubez
pečit. 

Skutečnost že naše nejvlastnější 
bytí je nám skryto, je velké tajem
ství. Zjevení říká křesťanu čím je a 
on tomu musí věňt. Musí věňt nejen 
v Boha. nýbrž musí Božímu slovu 
věřit i vše o své vlastní křesťanské e
xistenci, a to je často velmi těžké. 
Proto musíme prosit Ducha sv„ aby 
nám dal ono vnitřní ubezpečení, jež 
se nazývá vírou a nadějí a jež se pro
jevuje láskou. 

Romano G11anlini 
přéložil P.V.R. 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Římsko katolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, 10:00,18:30 
Po - není mše svatá 
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 
připadě telefonicky. To platí i o ústa\lu 
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 řiJna 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. 
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VESTN I K 5/96 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Přivítání 
Vítáme našeho milého novoknéze P Stanislava Přiby la. těšíme se na jeho pů

sobení v našem famim spol ečenstvi u Panny Mane Královny miru a přejeme mu 
aby se u nás cítil dobře. Kéž se mu na přímluvu Panny \farie 1 nadále dostává 
Boží pomoci a ochrany. Za to se modlí naše farnost. 

Celé na.~í lhotecké farnosti Jěkuji =a podpom a doprovod na mé cesrě ke 
kně=stvi. 

Stanislav Přibyl. novokněz 

Z promluvy o víře, naději a lásce 
Bratři a sestry, drazí přátelé. V 

modlitbě dnešní neděle celá církev 
prosí: „Slituj se nad námi a ve své 
dobrotě v nás rozmnož dary své milos
ti . Dej , ať pevni ve víře a naději plane
me láskou a věrně vytrváme na cestě 
tvých přikázání." Tři Božské ctnosti -
víra. naděje a láska nám byly vlity do 
duše při křtu sv. pramenem. Předmě
tem i cílem je sám Bůh. Mravní ctnos
tí v jejich přirozené struktuře může 
mít každý člověk. který se snaží získat 
je i ten kdo je daleko od Boha. Božské 
ctnosti jsou vlastní jen těm, kdo patří 
třeba jen vzdáleně do rodiny dětí Bo
žích. První z božských ctností je víra. 
Sv. Pavel píše - Ten, kdo přistupuje k 
Bohu musí věřit. Víra je východiskem 
celého poměru člověka k Bohu. Vírou 
se člověk pozvedá nad hmotu a upirá 
svůj zrak k Bohu od něhož vyšel a k 
němuž spěje každým úderem svého 
srdce. Víra je nadpřirozená ctnost, kte
rá naklání rozum k přijetí pravd Bo
hem zjevených a to pro jeho autoritu. 
Ruku v ruce jde víra s nadějí v duši. 
která je vedena živou vírou. září také 
Božská naděje. Naději má křesťan už 
napřed to co očekává jako odměnu za 
svůj život plný strádání, odříkáni a 
nejrozmanitějších křížů . Naději Je 
pevně přesvědčen. že Bůh mu dá ne
jen předmět svého očekáváni, věčnou 
blaženost. nýbrž i všechny prostředky , 

které bude potřebovat kjej imu dosaže
ni . Lidský život Je těžký Utrpení těla i 
ducha je tak často chlebem každoden-

nim. Jak snadno se ten chléb přej í a 
člověk začíná reptat. Tak jako reptali 
lzraelité na poušti, když je Bůh po 
dlouhou dobu živil jen manou. Začíná 
malomyslnět tak jako malomyslní ten. 
na jehož bedra bylo mnoho naloženo. 
Břemeno tíží a konec cesty je příliš 

vzdálený. Omrzelost, malomyslnost, 
sklíčenost jsou slova až příliš známá 
všem, kteří nyní posloucháte. Šlo se 
nám dobře dokud nám zářilo slunce 
úsměvů Boží lásky na cestu. Jednoho 
dne však zašlo slunce za mraky. přišla 
nemoc, utrpení, stáří , smrt těch nej
dražších. Jak je malomyslnost bízko -
jste osamoceni. Nikdo není ochoten 
vás slyšet. do kostela jít nemůžete. jste 
ponecháni sami sobě. Opravdu" Bůh 
na nás zapomněl. Jak často tu věru sly-
ším a přece v bibli čteme: I kdyby 

světlo naděje. '.V1alomyslnost jest ne
bezpečná. podlamuje člověku síly , 
zvláště u vás. kteří jste nemocni. odvá
dí od přímé cesty a často vede k zou
falému opuštění cesty k Bo hu vůbec. 

Věřil jsem. doufal jsem. ale teď už 
ne. Kolik je vás. kteří v tuto chví li ta 
slova říkáte. Vzchopte se. j e čas . Bůh 
na vás nezapomněl, hledá vás. volá 
vás, čtěte Písmo zvl. žalmy a nejdete 
odpověď. Je tam skryta tisíciletá zku
šenost lidstva. Písmo neni jen výpo
věď o Bohu, ale i o člověku. V 
Hospodina Boha svou naději skládám 
- to je řeč děti Božích. Nehledě na to 
j ak krátký je lids!.--ý život a věčnost je 
bez konce. Když už JSi tolik trpěl. ne
ztrať možnost žit šťasmě věčně . 

(pokračování na srraně 3) 

matka na tebe zapomněla. já na tebe 
nezapomenu. Dokud jsem to neviděl I Ohlas 
na vlastní oči jak matka dovede zapo- ! 

menout na své dítě, nedovedl jsem slo
va Písma docenit. Teď už romu 
rozumím. Je to Jedna z nejkrásnějších 
vět. která je v Písmu napsaná a platí . 
V osamělosti a opuštěnosti hodnotíme ' 
život. vzpomináme, ale často chyb
ným směrem . Říkáme Bůh na mé na
loži l víc než mohu unést. už nemohu 
dál. Cesta je příliš obtižna - jej i cil se 
ztrácí z dohledu. Jsem příliš sláb. mé 
si ly jsou v koncích. Ostamé. celý život 
nestál za nic. A to už nemluví jen ma
lomyslnost, to mluvi zouťalsn.1 . :\ 
zoufalství Je temnota v níž zhaslo 

Poslouchal jsem P Rudolfa z koste
la Panny 'vfane Královny \1íru ve 
Lhotce Prohlásil. že Jediný život. kte
rý má. se rozhodl investovat co nej lé
pe. Překvapilo mě. že jsme si s 
přítelem P Rudolfem vybrali stej nou 
banku a ukládáme na stej ně vysoký 
u rok.. 

Slal'<1mír Ral"ik 

(autor knih: Bůh žije. Bible dnes a 
pro nás ! Starý zákon. \íový zákon .' 
Apokalypsa s Janem Součkem 
Pražské kostely) 
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Ano na celý život 
O S absolventem Pape=ské lateránské univer:::ity v Římě Jakubem Hučínem 

Před pětadvaceti lety se nad jeho 
povijanem pň křtu skláněl páter Vladi
mír Rudolf, v sedmi si rozechvěle po
prvé navlékl komži a rochetu, aby byl 
blíž u oltáře a dnes je Jakub Hučín 
čerstvým absolventem Papežské late
ránské univerzity v Římě. Již 14. září 
ho čeká jáhenské svěcení. Je tedy dost 
důvodů před zahájením nového škol
ního roku právě k tomuto rozhovoru. 

Co nejpodstatněji ovlivnilo Vaše 
rozhodnutí stát se knězem? 

Ke svému rozhodnutí jsem dozrával 
postupně. Jako každý mladý člověk 

jsem si i já pokládal velice vážně exi
stenciální otázky po smyslu svého ži
vota. V tomto hledání mi hodně 

pomohla saleziánská skupina mladých 
lidí, s nimiž jsem devět let spolupraco
val. Jezdili jsme na tehdy ilegální letní 
tábory tzv. chaloupky, slavili jsme tam 

společně eucharistii za zavřenými 

dveřmi . Tyto chvile pro mě byly zážit
ky živé viry. Poslední rozhodnutí pad
lo na Evropském setkání mladých ve 
Wroclawi, které organizovala fran
couzská komunita z Taizé. Na závěr 
jedné z přednášek na téma „Říci Bohu 
ano na celý život" jsem uvažoval ve 
chvíli ticha nad svým životem. Věděl 

jsem, že jsem toto „ano" jako křesťan 
ještě neřekl . Tušil jsem, že by se moh
lo něco změnit Studoval jsem medicí
nu, měl jsem děvče, nic mi vl astně 

nescházelo Byl to boJ , nakonec jsem 
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ale řekl: .,Tak dobře, Hospodine. ano, 
ať tratím." A v následujících dnech se 
sJ...'Utečně všechno změnilo 

A vliv rodiny? 
V růstu mladého člověka je vždyc

ky zásadní. Mám dva bratry a sestru, 
takže zde fungovala jakási „autový
chova" k přirozeným hodnotám, jako 
je respekt, umění se dělit apod. Velký 
vliv měl na mě dědeček z matčiny 
strany. Rodičům vděčím za to - což 
jsem ocenil zejména v semináň - že 
mě vychovávali ke svobodě. 

Zmínil jste svoji studentskou zná
most, jak těžký byl pro Vás slib celi
bátu? 

Vztah mezi mužem a ženou měl pro 
mě vždy obrovskou hodnotu. Život v 
celibátu chápu jako život naplno ve 
službě společenství křesťanů . Život v 
celibátu není jen doménou kněžství 

vezměte si například životy některých 
lékařů nebo vědců, kteří zasvětili život 
službě druhým. 

Jak jste se vlastně na univerzitu do 
Říma dostal? 

Po roce studia na pražské teologic
ké fakultě mi tuto možnost nabídl rek
tor semináře . Nechtěl jsem jít, ale 
nakonec mě přemluvil kolega Stani
slav Přibyl, tehdy student téhož semi
náře. Jelo nás asi 35 z celé rpubliky , 
první velká skupina po revoluci 1989 

Studium asi nebylo jednoduché. .. 
Kdybych to měl zlehčit, nejhorší 

byla tak zvaná „nepomucenská zima" 
která se pravidelně usídlila do kamen~ 
ných zdí koleje. Nyní vážně. Nejprve 
jsme museli zvládnout italštinu. Po 14 
denním kurzu v Urbanii a 2 týdnech v 
italských rodinách JSme zasedli do la
vic k prvním filozofickým přednáš

kám. Kupodivu jsem rozuměl víc než 
jsem si myslel. Profesoři byli ohledu
plní a také odborná terminologie není 
tak rozsáhlá. První semestrální zkouš
ky se konaly pochopitelně v italštině. 

Po roce už to šlo„ 

Mnohé bude zajímat denní pro
gram v Nepomucenu. 

V podstatě je rozdělen na společný 
program a na volný čas, zpravidla vě-

novaný osobnímu studiu. V posledním 
roce jsme začínali den v 6.00 modlit
bou ranních chval breviáře. pokračo

vali půlhodinovou osobní meditací a 
mší svatou. Po snídani byly přednášky 
ve škole. Po obědě volno na studium. 
Večer společné nešpory před večeří . 

krátce volno a pak závěr dne společ
nou modlitbou kompletáře z breviáře. 

Ve 21. 00 čas ke spánku nebo pod! e 
potřeby k dalšímu studiu. V neděli 

jsme měli volna o něco více. 

Italskou metropoli znáte jistě do
konale. Kolikrát jste se setkal se Sva
tým Otcem? 

Přítomnost papeže-římského bisku
pa je v Římě jaksi přirozená . Zpočátku 
jsem se účasmil papežských mší sva
tých častěji, později méně. Co se měs
ta týče i zde můj zájem o památky s 
časem ochaboval. Trvale ale ve mně 
zůstává zapsána bazilika sv. Pavla za 
hradbami s hrobem tohoto apoštoia. 

Co byste vzkázal mladým lidem, 
kteří s novým školním rokem stojí na 
prahu svého rozhodnutí? 

Vždy se snažím každého povzbudit 
k odvaze pokládat si otázky po smyslu 
života. Nikdo vám neřekne : „Tam 
běžte", nebo: „Pro to se rozhodněte". 
Každý se musí rozhodnout sám za se
be. Vytvořte v sobě prostor svobody a 
ticha, v němž může zaznít Boží hlas. 

Jaký je Váš žebříček hodnot? 
Nemám nic takového, co lidé ozna

čuji slovem žebříček hodnot Pro mě 
osobně je podstamý vztah. Ze vztahu k 
lidem se učím vztahu k Bohu a obrá
ceně. Na první a všeurčující místo sta
vím vztah lásky, v něm je zahrnuto 
vše ostatní. 



INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY 
POMOC PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ DŮCHODCE POSKYTOVANÉ HUMAt'lITNÍMI - SOCIÁLNÍMI ODBORY 

Jedná se především o finanční po
moc buď jednorázovou nebo opakova
nou, ale může být poskytnuta i dávka 
věcná. 

Dávky jsou poskytovány dle výše 
příjmu a částek životního minima ve 
smyslu zákona. 

Měsíčně opakované jsou: 
- příspěvek na nákladnou dietu (DIA, 
TBC atp.) 

ŽENY A ZÁKONÍK PRÁCE 

Úprava pracovní doby 
Zaměstnavatel je povinen vyhovět 

ženě pečující o dítě do 15 let, pažádá
li o vhodou úpravu pracovní doby. Ta
kovou úpravou pracovní doby může 
být například posunutí jejího začátku. 

Noční práce 
Zákoník práce v návaznosti na 

úmluvu Mezinárodní organizace práce 
odstranil úplný zákaz noční práce žen, 
neboť to v mnoha případech znamena
lo jejich diskriminaci . Podle dnešní 
úpravy by mohla pracovat v noci do
konce i žena těhotná, pokud by ovšem 
chtěla. Záleží to na jejím rozhodnutí. 

- příspěvek na nájemné 
- příspěvek na provoz telefonní stanice 
u držitelů legitimace ZTP 
- příspěvek na provoz motorového vo
zidla u držitelů legitimace ZTP nebo 
ZTPIP 

Jednorázové jsou: 
- příspěvek na lázeňskou léčbu 
- příspěvek na rekreaci 
- příspěvek na zakoupení motorového · 

Chce-li pracovat pouze na denní smě
ny, je zaměstnavatel povinen jí vyho
vět. 

Práce zakázané ženám 
Ženám jsou zakázané všechny prá

ce pro ně fyzicky nepřiměřené . Zejmé
na se jedná o práci spojenou s 
takovými škodlivými vlivy, které by 
ohrožovaly mateřské poslání . V praxi 
to bývá nejčastěji fyzická námaha 
střední nebo těžká, zdvihání nebo pře
nášení břemen: 
-nad 15 kg při ručním zvedání a přená
šení 
- nad 50 kg při dopravě na ručním ko-

Z promluvy o víře, naději a lásce 
(pokračování =e strany I) 

A to můžeš jen skrze víru. Kristus řekl -
Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mě 
nezemře navěky . Volej s učedníky - Pa
ne přidej mi víru, volej se žalmistou - V 
Hospodina Boha svou naději skládám -
to je řeč dětí Božích, kteří nespoléhají na 
svou sílu, ani na sílu druhých, nýbrž vše
mohoucnost Boží a na lásku, která stvo
řila svět Stvořila člověka a obdařila ho 
vzácnými přirozenými a nadpřirozenými 
daiy. A když hříchem odpadl, stvořila 
ho znovu v krvi Syna Božího. Na Boží 
moc a Boží lásku musí myslet ten, kdo 
touží rozmnožit a prohloubit svou nadě
ji. Bůh sám nám všem dával hodiny vý
uky ve víře a naději. Po mnoha 
zkouškách ukázal svou sílu, převedl nás 
Rudým mořem, 42 let nás učil věřit a 
doufat. Po dnešním 1. čteni jsme zpívali 
žalm 22. Hospodin je můj pastýř, nic ne
postrádám. Nebyl takový prorok mezi 
námi, který by se byl odvážil předpoví-

dat zhrouceni komunistického tmpena. 
Jen tam, kde byla živá víra a naděje, by
lo možno přežít A v této chvili volám 
všechny, kteri ztratili víru a naději, aby 
se vzchopili, nic není ztraceno. Jestli je 
třeba tomuto zázraku uvěřit a přestat kal
kulovat s možností, ž.e se vrátí staré ča
sy, kolo dějin se netočí zpět To nám 
říkal jeden církevní tajemník a měl prav
du. Platí to i dnes. Věřit a doufat, že 
všechny potíž.e, které nás nyní provázejí, 
budou překonány. Někteří malomyslní. 
Drahota, nezaměstnanost přibývá, přibý
va sociálních nejistot To je přirozené. 
Zdědit zdevastovanou zemi, zastaralé to
várny, pracovní morálku jak v zemi roz
vojové. Úděsné mezilidské vztahv. 
Copak Je vůbec v lidských silách toto 
všechno změnit přes noc? Ale co jsou 
všechny potíže proti těm černým nocem 
a popelu, který se 42 let sypal na naše 
hlavy Odpust' všem, kteří mají na svě
domí to, ale zapomenout nesmíme. Ne-

vozidla pro ZTP/P 
- příspěvek na úpravu bytu (bezbané
rová úprava) pro ZTP/P 
- příspěvek na zřízení telefonní staruce 
pro ZTP/P 
- příspěvek na kompenzační pomůcky 
pro ZTP - ZTP/P 
- v krajní nouzi příspěvek jednorázový 
finanční nebo věcný 

lečku 

- nad l 00 kg při dopravě na dvoukolá
ku 
- nad 115 kg při ruční dopravě na čtyř
kolovém vozíku 
- nad 600 kg při dopravě dvoukolejové 
- práce s kladivy nad 3 kg váhy 

U žen těhotných a matek do deváté
ho měsíce po porodu jsou zákazy ještě 
přísněj ší, například je zakázáno sou
stavné zvedání a přenášení břemen 

nad 5 kg váhy. Při občasném zvedání 
a přenášení nesmí váha břemene pře
kročit lo kg. 

VDI 

měli bychom totiž sílu jít dál. Každý den 
je třeba vzbuzovat víru, naději a lásku. 
Každý z nás musí bojovat u sebe i u os
tatních proti všem beznadějným a zoufa
lým náladám. 

Žádný nehladoví ani hladovět nebu
de. Hospodin je náš pastýř, učinil podi
vuhodné věci, učinil zázrak. Vede nás 
po správných cestách. Štěstí a přízeň nás 
provázejí. Bratň a sestry, drazí přátelé. 

Bůh existuje a je přítomen v tomto světě 
a já jsem ho viděl, když jsem křtJ.l do
spělé i děti . Živý Kristus byl a jest mezi 
námi, když naše krásné děti šly k !. sv. 
přijímáni. A v tuto chvíli chci všechny 
pozdravit, Jak jsem jim slíbil. Mají 
prázdniny, jsou u vás u svých babiček, 

dědečků, tet, jsou vaší radostí. Povzbuď
te jejich víru, ať nezapomenou na Boha. 
Prosíme za vás i za ně, aby se vrátili do
mů zdraví . 

(pokračováni na straně 4) 
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Z promluvy o víře, naději a lásce 
(Joko11L'e11í =a strm1y 3) 

Třetí Božská ctvost je láska Zaujímá 
první místo mezi ctnostmi. Pravou a do
konalou lásku k Bohu má ten. piše sv 
Albert Veliký, kdo všemi silami a vrouc
ně lne k Bohu a nehledá v něm žádný 
prospěch časný ani věčný, ale je unášen 
láskou k němu pouze pro dobrotu, sva
tost, dokonalost a blaženost Bohu přiro
zenou. Kdo zůstává v lásce, zůstává v 
Bohu a Bůh zůstává v něm, píše sv. Jan. 
Láska je síla přetvořu1icího milujícího a 
milovaného. Láska Boží je rozlita v na
šich srdcích skrze Ducha sv , který nám 
byl dán. Tím je naznačeno, že původcem 
lásky je Duch sv. Ale také je třeba připo
jit, že s láskou vstupuje do srdce i její 
dárce. Je proto láska darem všech darů a 
ctnost všech ctnosti. A každý z nás musi 
usilovat, aby jí měl v srdci..; největší mi
ře. Láska je dar, nadpřirozená ctnost. 
Současný svět je na lásku chudý, na lás
ku je chudé i celé naše národní společen
ství. Je to veliká překážka na cestě ke 
spokojenému a šťastnému životu. V mi
nulosti bylo kolem nás moře nenávisti, 
člověk byl k nenávisti vychováván. Bu-

de to dlouho trvat než se nám podaří 
alespoň částečně toto dědictví překonat. 
Všem, ať jsou odkudkoliv, kteří se snaží 
o lásku a smířeni patří vřelý dík. V kaž
dém z nás přežívá sobectvi a neláska 
Málo známe sv. Pavla a málo mu rozu
míme, když voláme Láska Je shovívavá, 
dobrotivá, láska nezávidí, nechlubí se. 
nenadýmá se, neni ctižádostivá, nehledá 
svého prospěchu, neroztrpčuje se, ne
myslí o zlém, neraduje se z nepravosti, 
nýbrž raduje se s pravdou. Všechno sná
ší, všemu věří, všeho se naděje, všechno 
přetrpí. O lásce není možno říct víc. 
Realizovat ta slova to je náš společný 
úkol. Cesta k realizaci je dlouhá, málo 
prošlapaná, nnitá a kamenitá. ale je to 
cesta jediná pro nás pro všechny. Ostatní 
cesty nevedou nikam, leda k utrpení a 
kiveprolévání. Bratň a sestty, drazí přá
telé, modlete se se mnou ještě jednou. 
Slituj se Bože nad námi svými služební
ky ve své dobrotě v nás rozmnož dary 
své milosti. Dej ať jsme pevní ve víře a 
naději. Planeme láskou a věrně vytrvá
me na cestě tvých přikázání. 

P. Vladimír Rudolf 

Setkání v nemocnici 
Do nemocnice přinesli starého pána 

ve velrní zbědovaném stavu. Zlomený 
klíček, rameno, tržná rána na koleně, 
četné zhmožděniny. Nechtěl být totiž ni
komu na obtíž a když při věšení záclon 
na žebříku ve výšce dobrých dvou metrů 
zavrávoral, jeho osud byl zpečetěn. Za
padl rovnou do mezírky v bytě. v níž bez 
možnosti jakéhokoliv pohybu v krutých 
bolestech čekal půldruhého dne na vy
svobození. 

„Sotva přežije," říkali, když 82 letého 
pacienta vezli na operační sál. Na pokoji 
- jak potom vzpomínal - ho probral z na
rkózy náhodný /9 / zpěv z tranzistoráku 
„Má mě Pán Bůh, má mě rád ... " V tu 
chvilí se mu srdce rozbušilo novou na
dějí, protože tomuto poselstvi přiložilo 
hlubší význam. Pak ho přeložili na náš 
pokoj, v němž jsme se poprvé setkali. 
Rozzářené oči vykukující z pod nemoc
niční přikrývky , pár slov a po mostě vře
lého porozumění a sbližování spěchaly 
první informace. Duch svatý vanul jak 
chtěl 

„Ří keJ m1 bratře:' nabídl mnohem 
starší Jan. člen společenství Církve Bra
trské. Lhoteckou farnost jsem nemusel 
moc dlouho představovat. Přeš li jsme do 
ni po rozhlasových vlnách přenosů a kří
žové cestě Karla Stádníka. On ve svírají-
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cím bandážovém krunýři, s tělem zadrá
tovaným a sešívaným, já před - byť leh
kým - operačním zákrokem. „Neboj se, 
Bůh nás má rád. Je tady s námi," utěšo
val a jakoby shodil ze sebe všechny 
známky fyzické bolesti pokračoval. „Co 
je to všechno proti utrpení Ježíše Krista. 
když ho přibíjeli na kříž. Jaká to byla 
muka a On ani nehlesl. Trpěl za každého 
z nás ... " 

V tu chvílí vzájemné usebranosti na
še trampoty nadlehčovala Boží náruč. A 
bylo tomu tak už po celou dobu, až po 
naše krátkodobé rozloučení. Bratr nu 
ještě připomněl něco z prvního listu Ti
moteovi: „Je jeden Bůh a jeden prostřed
ník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus 
Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné 
za všechny, jako svědectví v určený 
čas." · 

Samozřejmě jsme si slíbili, že v mod
litbách. přímluvách a díkůvzdáních se co 
nevidět zase sejdeme. Ve společenství 
Bratří na Soukenické a u nás na Lhotce. 

Jak jsem se při nedávné návštěvě. ješ
tě v nemocnici přesvědčil , Bratr Jan dělá 
pokroky a určitě se uzdravil Vždyť pře

ce - má nás Pán Bůh, má nás rád ... 

ZP 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Římsko katolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
14:2 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne - 8:00, 10:00, 18:30 
Po - není mše svatá 
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 
kaplí 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 . 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Každou neděli mimo prázdniny po 

večerní mši svaté. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

Bohoslužba slova a možnost přijeti 
Těla Páně v kapli sv. Václava Je kaž
dou středu a neděl i v 16:00 hodin 
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VESTNIK 6/96 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Sloužit a dát život 
D Jáhenský slib p. Františka Martínka před tváří Otce 

kardinála 

žit a dát život, to jsou rysy tváře dnešní 
církve, která jen tak může být věrohod
ná„ .'· 

Pár posledních příkladů to potvrzuje. 
Nedávno otevřený objekt Domova sv. Kar
la Boromejského v Praze - Řepích bude 

hé. To není žádná propagace, ale pozvání a 
nabídka. 

1----------------~ vracet víru a naději odsouzeným ženám. O 

Otec kardinál také vysvětlil , že svátost 
jáhenství si neodporuje se svátostí manžel
ství, ale dobře se doplňuje. Sloužit ovšem 
nemají jen jáhni, ale my všichni, od papeže 
do posledního věřícího. Kdo chce být prv
ní, ať je poslední„. 

Zářijovou sobotu v šest hodín ráno byl 
Otec kardinál Miloslav Vlk ještě v Římě, 
o deset hodin později procházel zaplněným 
kostelem Panny Marie Královny Míru ve 
Lhotce, aby osobně vysvětil pana Františ
ka Martinka na jáhna. 

Nezůstalo jen u udělení svátosti a slav
nostního ceremoniálu, kterého se vedle far
níků zúčastnila také početná rodina 
kandidáta jáhenského svěceru - jeho vnuč
ka pti vítala pana kardinála kyticí k"větin -
ale všichni byli osloveni promluvou a jas
ným programem církve hledající. „Vnittní 
tvář círk-ve, která má s voj i totožnost, jde na 
rozdíl od ostatních institucí dějinami beze 
změny, Ježíš ji ustavil jako společenství, v 
němž je po tisíciletí přítomen. Jen ta vnější 
tvář se mění podle doby", řekl pan kardi
nál. „Ne moc a ne v láda, ale služba. Slou-

ušlechtilosti bezmezné oběti a odevzdání 
se službě ubohým, jak to ve jménu křes
ťanské lásky prak
tikuje řeholnice 

Matka Tereza, už 
nikdo nepochybu
je. „Církev obrá
cená ke světu musí 
vyjadřovat jistotu, 
že Bůh je láska a 
všechny nás má 
nesmírně rád". 

A ve jménu té 
lásky, která je vel
kým nábojem na
šeho snažení, 
máme všichni usi
lovat o to, aby 
dnešní církev byla 
přitažlivá pro dru-

Je čas začít hospodařit s časem 
V tyto dny vzpomínáme intenzivněji na 

své drahé zesnulé. Více my, starší, kteří sí 
uvědomujeme, že se blíží čas i našeho odcho
du. Vzpomínáme na své rodiče, přátele a spo
lupracovníky, kteří nás předešli na věčnost. 
Myslíme na ně a modlíme se, aby je Pán při
jal mezi své vyvolené. 

A při těch vzpomínkách si uvědomuji, jak 
sítem paměti propadly všechny vzájemné šar
vátky, vytratily se neshody a s postupem času 
zůstávají ve vzpominkách jen obrazy dobré 
vzájemné pohody. Ano, s přibývajícím vě
kem se mi z paměti ztrácejí šedé, nedůležité a 
nepřijemné zážitky a jako obláčky na modré 
obloze tam zůstávají obrázky milých společ
ných chvil. 

V besedách se svými pacienty se někdy 
ptám, na který první zážitek svého života si 
vzpomenou. Ještě nikdo mi nepřipomínal prv
ní pohlavek, výprask nebo způsobenou křív
du. Vždy to byl zážitek příjemný, milý, 
hřejivý . Bylo to z ostychu, styděli se přiznat 

tito posluchači, že jejich zážitek ze vzdálené 
minulosti je nepříjemný, bolestivý a zraňují
cí? Nebyl důvod k vyřčení pravdy. Abychom 
možný ostych vyloučili, provedli jsme stejný 
dotaz i s anonymními písemnými odpověď
mi. Výsledek byl stejný! 

Jistě bychom si nalhávali, že v naší paměti 
nezůstaly zážitky nepříjemné a smutné. Ale 
jejich palčivost a bolest časem vyprchá. Není 
už jen to moudrý a cenný Boží dar nám žijí
cím? 
Obaťme však svůj pohled od minulosti k 

přítomnosti a hlavně do budoucnoti ! I přítom
nost je vlastně už minulostí. Píšu-li tyto řád
ky, již první slova jsou daleko z.a mnou, a až 
vy je budete číst, budou už v minulosti mno
hem vzdálenější, kdesi v nedohlednu. Tak 
tryskem utíká čas a jeho rychlost se neustále 
zvyšuje. 
čas, který jsem v mládí tak postrkoval ku

předu, dnes marně brzdím. Je den ze dne 
rychlejší a já nemám silu jej zadri.et. Vždyť 

je třeba ještě udělat to a ono, Jen času nezbý
vá. 

Procházím se po hr'bitově mezi ozdobený
mi hroby. I ti, jejichž těla zde leží, měli svou 
minulost, přítomnost a pro ně neznámou bu
doucnost. Vystihuje to prostý nápis nad hr'bi
tovni branou: Co jste vy, byli jsme i my! 

Žili podobný _život jako my, ale nebylo v 
něm více času? Casu k práci, k lásce i poctivé 
zbožnosti? Nebo v něm zažili také tolik mar
ného spěchu, zbytečných skutků a promarně
ných chvil? Vážili si svého času více než my? 

Chladný a vlhký podzimní vítr žene přede 
mnou spadané listí. Zvedám hlavu a dočítám 
druhou část nápisu nad hr'bitovním vchodem: 
Co jsme my, budete i Vy! 

Neztrácíme svůj čas lehkomyslně a zbyteč
ně? 
Můj Bože, buď milostiv mně hříšnému! Je 

na čase začít hospodařit s časem ! 

Mudr. Jindřich Šimurda 
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Otázka pro novosvěcence: 
JAK BUDETE POMÁHAT VY? 

Po svátcích přicházejí všední dny. 
Ty nastávají také pro novosvěcence p. 
Františka Martinka. V nich se teprve 
může prakticky prokázat smysl té vel
ké řehole, kterou cílevědomě a hou
ževnatě i v pozdějším věku ochotně 
podstoupil. Jak tedy budete ve farnosti 
skutečně pomáhat, zeptali jsme se na
šeho jáhna ... 

„Nejdřív bych chtěl vyjádřit velkou 
vděčnost p. kardinálovi za to, že při 
mém jáhenském svěcení tak pregnant
ně a srozumitelně nám vysvětlil smysl 
a význam obnovení trvalého jáhenství 
v římskokatolické církvi (ve východní 
církvi trvá institut jáhenské služby ne
přetržitě). Toto obnovení je plodem 2. 
vatikánského koncilu a pojednává o 
něm věroučná konstituce o církvi LU
MEN GENTIUM v článku 29. Je sice 
už z roku 1964, ale v našich podmín
kách bylo možno začít s realizací až 
po listopadu 1989. 

A nyní k otázce. Ve smyslu věrouč
né konstituce, jak jsem to slíbil při 

v 

Caj o čtvrté 
Kdysi mívali lidé na sebe více času. 

Uměli naslouchat jeden druhému, ne
zištně si pomáhali a ani dříve narození 
nezůstávali opuštěni . Scházeli se po 
večerech, třeba na přástkách nebo v 
nějakém spolku a při životě je drželo 
přátelské souznění a často menší váha 
starostí, o které se mohli podělit. 

Tohle mě napadlo při návštěvě od
poledního čaje v kapli sv. Václava na
šeho kostela, v níž se pravidelně už 
třetím rokem, každé druhé úterý v mě
síci, setkávají dříve narození na odpo
ledním čaji . Bylo to jako v dobré 
pohostinné rodině, se dvěma bohatě 
prostřenými stoly a znamenitou poho
dou kolem nich. Paní Martička nosila 
čaj a kávu, výborné kuchařky napekly 
buchtičky, vdolečky a mramorovou 
bábovku a to se pak dobře povídalo a 
vzpomínalo. Možná i pro paní Marii 
Šubrtovou, která se narodila právě 
před 83 lety, bude tento dýchánek nej
srdečnějším zastavením času. 

Ani při této události nechyběl Páter 
Vladimír Rudolf. Ba právě naopak. 
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svém svěcení, jsem připraven „sloužit 
Božímu lidu ve společenství s bisku
pem a jeho kněžským sborem službou 
liturgickou, kazatelskou a charitativ
ní". Jsem tedy připraven ke službě, 
kterou mě můj biskup a p. vikář pově
ří . 

Mám-li přece jen konkretizovat 
svoje představy, chtěl bych především 
sloužit starým a nemocným, kterým 
není možno přicházet do společenství . 

Sloužit v oblasti duchovní i tělesné. 

Modlitbou, případně bohoslužbou slo
va, přípravou na přijetí svátostí, doná
šením Eucharistie. Ale člověk je 
nedělitelný a je třeba vždy vidět jeho 
duši i tělo. Určité zkušenosti a poznat
ky už mám a vím, jak nesmírně potře
bná je právě tato služba. 

Také bych rád využil svých zkuše
ností a doplňoval předsvatební přípra
vu snoubenců, případně měl účast na 
formaci mladých, ale i starších man
želství nebo při přípravě katechumenů . 

K základním úkolům jáhna patří ta-

Vždyť on je duchovním otcem myš
lenky, aby nikdo v naší farnosti nezůs
tal opuštěn. „Je třeba si navzájem 
pomáhat, nacházet ty potřebné, kteří si 
to přejí. Tady je příležitost pro mladé. 
Na zpěváka Jaksonajich přijde na Let
nou 150 000, ale kolik z nich navštíví 
nemocné?" Otec Rudolf přišel bez 
okázalostí, v prostém oděvu, ale se 
zjevnou autoritou hlavy rodiny. Spo
lečnost ztichla a pan vikář po chvíli 
pokračoval v četbě románu „Návrat ze 
zítřka", na který 
se všichni už těši

li . 
„Musíme utvá

řet větší spole
čenství a učit se 
od jiných církví, 
které to praktiku
jí", řekl před kon
cem odpoledního 
čaje V. Rudolf a 
už při tom myslel 
na besedy s léka
ři, psychiatry, in
ternisty (zvláště z 
oboru diabetes), 

ké služba u oltáře, a to samozřejmě 
nejen při samotné liturgii, ale i v péči 
o přípravu oltáře, liturgických potřeb 
apod. Činností, patřících k jáhenské 
službě, jak o nich hovořil p. kardinál, 
je mnoho. 

Rozsah mé jáhenské služby bude 
určovat p. vikář, jehož se podle usta
vovacího dekretu stávám spolupracov
níkem. Také se ale uvádí, že jsem 
ustanoven k jáhenské službě podle 
potřeby ·pro celý 3. pražský vikariát, 
což znamená, že na nedostatek „vytí
žení" si asi stěžovat nebudu. Jsem ov
šem už starší člověk a moje síly jsou 
značně omezené. Ale protože jsem 
přesvědčen, že je to Bůh, který mě do 
své služby v církvi povolal, pevně vě
řím, že mě dá také potřebné síly pro 
práci, kterou ode mne žádá. A já mu 
za to nepřestávám děkovat. Celé naše 
farní společenství prosím o modlitbu, 
aby mě Pán i nadále vedl a posiloval." 

kardiology, právníky, na manželské 
porady a další užitečná setkání pro 
starší i ty mladší . 

Nikdo nemá život jednoduchý. Tře
ba jedna z přítomných žen byla kdysi 
mistryní sportu, vedla turistický oddíl, 
procestovala kus světa a energie má 
stále na rozdávání, i když ji osm kříž
ků tlačí na záda. Ale - téměř nic nevi
dí. Co pro ni takové odpolední 
posezení znamená, jen Bůh sám ví. .. 

IZPI 



INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY 

NOVÉ ŽIVOTNÍ MINIMUM 

Od 1. října 1996 platí následující 
životní minimum: 
děti do 6 let - 1410,-Kč 
děti od 6 do 10 Jet- 1560,-Kč 
děti od IO do 15 let- 1850,-Kč 

děti od 15 do 26 let - 2030,- Kč (neza
opatřené) 

ostatní občané - 1920,-Kč 
K tomu na domácnost: 

jednotlivec - 970,-Kč 

2 osoby - 1270,-Kč 

3-4 osoby - 1570,-Kč 
5 nebo více osob - 1770,-Kč 

!VD! 

PŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI O OSOBU 
BLÍZKOU 

Kam se obrátit? 
Příspěvek poskytují podle zákona o 

sociální potřebnosti pověřené obecní 
úřady. 

Kom u náleží? 
N áleží občanovi, který se stal so

ciálně potřebným z důvodu péče o 
blízkou osobu, která je převážně nebo 
úplně bezmocná (nebo je starší 80 let a 
podle vyjádření lékaře potřebuje péči 
jiné osoby). 

František Sáleský: Modlitba ve stáří 
O, Pane, Ty víš lépe než já, že den ze 

dne stárnu a jednoho dne budu starý. 
Chraň mě před klamnou představou, že 

musím pří každé příležitosti a ke každému 
tématu něco říci. 

Osvoboď mě od velké náruživosti chtít 
řídit záležitosti ostatních. 

Nauč mě správně uvažovat (ale ne příliš 
hloubavě) a být nápomocen ostatním (ale 
ne diktátorsky). 

Zdá se mi však, že je škoda, abych svou 
nahromaděnou moudrost nepředal dále -
ale Ty víš, Pane, že bych si rád uchoval 
několik přátel. 

Nauč mě mlčet o sv)·ch nemocech a po
tížích . Časem j ich přibývá a chuť je popi
sovat roste rok od roku. 

Neodvažuji se vyprosit si dar naslou
chat líčením nemocí ostatních s radostí, ale 
nauč mě je alespoň trpělivě snášet. 

Neodvažuji se také prosit o lepší pa
měť, ale jen o to, abych byl trošku skrom
nější a nebyl si vždy tak jistý, když se 
moje paměť neshoduje s pamětí ostatních. 

Nauč mě tu nádhernou moudrost, abych 
se dovedl mýlit. 

Uchovej mě tak laskavým, jak je to jen 
možné. Starý mrzout je vrcholné dílo ďáb
lovo. 

Nauč mě u ostatních odhalovat neo,če
kávané přednosti a propůjč mně; Pane, ten 
nádherný dar o nich také hovořit. 

Mám vrásky v obličeji a šedivé vlasy. 
Nechci si stěžovat, ale Tobě to řeknu, Pa-

A nejedná-li se o příbuzného? 
Pokud je pečováno o j inou osobu 

než osobu blízkou, musí být splněna 
podmínka společné domácnosti GSoby, 
která pečuje, a osoby, o kterou je pe
čováno. 

Nemusí jít jenom o babičku ... 
Příspěvek se poskytuje i rodiči, kte

rý se stane sociálně potřebným z dů
vodu péče o dítě starší jednoho roku, 
které je dlouhodobě zdravotně postiže
né a vyžaduj e mimořádnou péči . 

Podmínkou je, že péče je celodenní 
a řádná. 

ne. Mám strach ze stáří. Je mi, jako bych 
se musel rozloučit, nedovedu život zadržet 
a musím prožívat tu skutečnost, že den ze 
dne ztrácím na síle a vnější kráse. Byl jsem 
tak pyšný, že si to stále ještě dovedu rozdat 
s mladými. nyní však cítím a poznávám, že 
už toho nejsem schopen. Zesměšnil bych 
se, kdybych to chtěl. 

Ale Ty, Pane, Ty říkáš: „Kdo ve mne 
věří, tomu rostou křídla jak orlovi!·' 

Dej mému srdci silu přijmout život tak, 
jak Ty jej utváříš. Ne mrzutě a bolestínsky. 
ne jako ten, kdo se loučí, nýbrž vděčně 
připravený ke všemu, k čemu Ty mě chceš 
povolat. A k tomu mi dej všechnu silu srd
ce. 

Amen. 

Svatý Karel Boromejský (2.11.1538 - 3.11.1584) 
4. listopad 

Pozdější arcibiskup a kardinál se naro
dil jako syn hraběte Borromea v roce 
1538. V jedenácti letech se stal opatem 
blízkého kláštera. Byl velice nadaný a tak 
již ve čtrnácti začal navštěvovat univerzitu 
v Pavii. Poté, co v r. 1559 dosáhl doktor
ské hodnosti, byl jeho strýc zvolen pape
žem a usedl na Petrově stolci jako PIUS 
IV. Karel byl papežovým oblíbencem, a 
tak ho jmenoval tajným sekretářem a kar
dinálem - jáhnem. Papežův postup se set
kal s nedůvěrou v tak mladého kardinála, 
ale Karel přijlll tento úkol s velkou zodpo
vědností: vedl skromný a zbožný život. 

V roce 1562, ve věku 24 let, zasáhla 
Karla Boromejského velice hluboce smrt 

jeho bratra a tak se o rok později rozhodl 
přijmout kněžské svěcení. Poté ho papež 
jmenoval biskupem a ustanovil jej arcibis
kupem v Miláně. Město bylo ve velkém 
náboženském i morálním úpadku. Tam za
čal uvádět v život závěry tridentského kon
cilu a také založil několik seminářů pro 
výchovu kněží. 

V roce 1576 propukl v Miláně mor (K. 
Boromejský ho nazval trestem Božím). 
Karel B. se sám začal starat o nemocné a 
obstarával jim jídlo, oděvy a léky. Ačkoliv 

byl ve stálém styku s chorými, neonemoc
něl. O to víc však apeloval na nápravu káz
ně a pořádku v církvi, čímž si hodně lidí i 
kléru znepřátelil. Vedl velice příkladný ži-

vol plný modliteb a odříkání, následkem 
čehož měl natolik zesláblé tělo, že podleh
lo těžkému záchvatu horečky 3. listopadu 
1584 ve věku 46 let. V r . 1613 byl prohlá
šen za svatého . 

A TRJBUTY s nimiž se vyobrazuje: s 
provazem kolem krku (na znamení kajíc
nosti), s důtkami v ruce (znamení pokání). 
v rukou kříž a lebku (symbol odříkání) . 

Nejčastější vyobrazení - v biskupském 
nebo kardinálském oděvu, j ak navšthuje 
nemocné. Jeho obličej bývá napodobován 
podle posmrtné masky, uložené v kapucín
ském klášteře v Miláně_ 

MŠ 
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Uplný text etického kodexu 
Práva pacientů 

l. Pacient má právo na ohledupl
nou odbornou zdravotnickou péči 
prováděnou s porozuměním kvalifi
kovanými pracovníky. 

2. Pacient má právo znát jméno 
lékaře a dalších zdravotnických pra
covníků, kteří ho ošetřují. Má právo 
žádat soukromí a služby přiměřené 
možnostem ústavu, jakož i možnost 
denně se stýkat se členy své rodiny 
či s přáteli . Omezení takovéhoto 
způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv 
může být provedeno pouze ze závaž
ných důvodů. 

3. Pacient má právo získat od své
ho lékaře údaje potřebné k tomu, aby 
mohl před zahájením každého další
ho nového diagnostického a terapeu
tického postupu zasvěceně 
rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vy
jma případů akutního ohrožení má 
být náležitě informován o případ
ných rizicích, která jsou s uvedeným 
postupem spojena. Pokud existuje 
více alternativních postupů nebo po
kud pacient vy:žaduje informace o Jé-

. čebných alternativách, má na 
seznámení s nimi právo. Má rovněž 
právo znát jména osob, které se na 
nich účastní. 

4. Pacient má v rozsahu, který po
voluje zákon, právo odmítnout léčbu 
a má být současně informován o 
zdravotních důsledcích svého roz
hodnutí. 

5. V průběhu ambulantního i ne
mocničního vyšetření, ošetření a léč
by má nemocný právo na to, aby 
byly v souvislosti s programem léč
by brány maximální ohledy na jeho 
soukromí a stud. Rozbory jeho pří
padu, konzultace a léčby jsou věcí 
důvěrnou a musejí být prováděny 
diskrétně . Přítomnost osob,které ne
jsou na léčbě přímo zúčastněny, mu
sí odsouhlasit nemocný, a to i ve 
fakultních zařízeních, pokud si tyto 
osoby nemocný sám nevybral. 

6. Pacient má právo očekávat, že 
veškeré zprávy a záznamy týkající se 
jeho léčby jsou povžovány za důvěr
né. Ochrana informací o nemocném 
musí být zajištěna i v případech po-
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čítačového zpracování. 
7. Pacient má právo očekávat, že 

nemocnice musí podle svých mož
ností přiměřeným způsobem vyho
vět pacientovým žádostem o 
poskytování péče v míře odpovídají
cí povaze onemocnění. Je-li to nut
né, může být pacient předán jinému 
léčebnému ústavu, případně tam pře
vezen poté, když mu bylo poskytnu
to úplné zdůvodnění a informace o 
nezbytnosti tohoto předání a ostat
ních alternativách, které při tom 
existují. Instituce, která má nemoc
ného převzít do své péče, musí pře
klad nejprve schválit. 

8. Pacient má právo očekávat, že 
jeho léčba bude vedena s přiměřenou 
kontinuitou. Má právo vědět předem, 
jací lékaři, v jakých ordinačních ho
dinách a na jakém místě jsou mu k 
dispozici. Po propuštění má právo 
očekávat, že nemocnice určí postup, 
jímž bude jeho lékař pokračovat v 
informacích o tom, jaká bude jeho 
další péče. 

9. Pacient má právo na podrobné 
a jemu srozumitelné vysvětlení v 
případě, že se lékař rozhodl k ne
standardnímu postupu či experimen
tu. Písemný vědomý souhlas 
nemocného je podmínkou k zahájení 
neterapeutického i terapeutického 
výzkumu. Pacient může kdykoliv, a 
to bez uvedení důvodu, z experimen
tu odstoupit, když byl poučen o pří
padných zdravotních důsledcích 
takovéhoto rozhodnutí. 

I O. Nemocný v závěru života má 
právo na citlivou péči všech zdravot
níků, kteří musí respektovat jeho 
přání, pokud tato nejsou v rozporu s 
platnými zákony. 

11 . Pacient má právo a povinnost 
znát a řídit se platným řádem zdra
votnické instituce, kde se léčí (tzv. 
nemocniční řád). Pacient bude mít 
právo kontrolovat svůj účet a vyža
dovat odůvodnění jeho položek bez 
ohledu na to, kým je účet placen. 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 
Římsko katolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 
Ne- 8:00, 10:00,18:30 
Po - není mše svatá 
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 mši 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 

Mše svatá v kapli sv. Václava je 
každou neděli v 16:00 hodin. 
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VESTNIK 7/96 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Všem našim čtenářům 
a rozhlasovým posluchačům 
v celé republice přejeme milostiplné svátky 
vánoční a po všechny dny nového roku 1997 
pevné zdraví, rodinnou pohodu a při každém 
počínání hodně Božího požehnání. A našim 
farníkům? Kéž by našli pod stromečkem 
také chuť a odvahu přispívat do Věstníku. 
Byl by to dárek pro všechny ... 

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 

24. prosince - úterý: ŠTĚDRÝ DEN, 
mše svatá ráno v 8.00 hod, odpoledne 16.00 půlnoční mše sv. pro děti a rodiny. 
Při mši pastorální. Hej mistře" od Jakuba Jana Ryby pro solisty, sbor a orchestr. 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, 24.00 hod. - půlnoční mše sv. s lidovým zpěvem . 
25. prosince - středa: SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, 
mše sv. ráno v 8.00 hodin, v 1 O hodin slavná bohoslužba. Sbor zpívá „ Missa 
Pastoralis" Františka Xavera Brixi. Celý den jsou přístupny jesličky v kapli Božské
ho Srdce Páně. V 18.30 večerní mše svatá. 
26. prosince - čtvrtek: SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, 
mše sv. v 8.00, v 10.00 a večer v 18.30 
27. prosince - pátek: SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY, 
mše sv. v 15.00, večer v 18.30 hod. 
28. prosince - sobota: SVÁTEK MLÁĎÁTEK, 
mše sv. v 16.00 hodin 
29. prosince - neděle: SVÁTEK SV. RODINY, 
mše svatá v 8.00 hodin s obnovou manželských slibů. Dále v 10.00 a večer v 18.30 
31. prosince - úterý: PAMÁTKA SV. SILVESTRA, 
mše sv. v 8.00 hod. Odpoledne v 17.00 poděkování a prosba o Boží pomoc 
do nového roku a mše svatá za všechny, kteří byli povolání na věčnost a za naše 
přátele. 

1. ledna 1997 - středa: SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, 
ráno v 8.00 hod. mše sv. za farní osadu, v 9.00 přenos rozhlasem v 10.00 slavná 
mše svatá v 18.30 večerní mše svatá. 
Svátost smíření je možno přijmout půl hodiny před mší svatou a kdykoliv na požádání. 

Z pouti našich 
farníků na svatá 
místa Itálie, o kte
ré píšeme uvnitř 
Věstníku 

redakce 

Poezie psaná pro nás 
právě před sto lety. 

UKOLÉBAVKA 
VÁNOČNÍ 

Spi, Jezulátko, spi! 
Zas chudých lidí chudé dítě. 
Jen do jesliček položí Tě -
ach, kolikrát už lidstvu dáno 

a Jidáši vždy zaprodáno, 
spi Jezulátko, spi! 

Spi, Jezulátko, spi! 
Spi sladce na tom seně holém, 
my dech tajíme všichni kolem, 

vždyť Tobě, věčné pravdy synku, 
je také třeba odpočinku. 

Spi, Jezulátko, spi! 

Spi, Jezulátko, spi! 
A nabeř v spánku nové síly, 

máš konat ještě mnohou mt1i: 
té cesty lidstva ke spasení, 

té ještě dlouho konec není -
spi, Jezulátko, spi! 

Spi, Jezulátko, spi! 
Za Tvé o o bratřích naučení 
svět vezme Tě zas do mučení 

a než se lidstva pouta zdrtí, 
je třeba ještě velkých smrtí -

spi, Jezulátko, spi! 

Jan NERUDA 
(Zpěvy pátečni) 
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Na besedě v domě Školských sester de Notre Dame v Krči 

POSÍLAJÍ PSANÍČKA JEŽÍŠKOVI ... 
Zatímco po dopravní tepně kolem Kačerova letí jedno auto za druhým vstř íc podnikatelským úspěchům a jejich řidiči kvapí s jedinou myšlenkou dobře uzavřít světský účet, v těsné blízkosti , aniž to tuší, soustředěně prosí za jejich zdraví a šťastné cesty v oblasti duchovní Školské sestry de Notre Dame ve svém Domě pražské provincie (existují ještě budějovická , slovenská, bavorská a americká provincie) v Krči. Viděli jsme to na vlastní oči při modlitebním shromážděn í v kapli a slyšeli na přátelské besedě u kávy s laskavými hostitelkami. 
Nejdříve listujeme v kronice. Už 

v roce 1893 koupil objekt v Horno
krčské ulici Mons.Karel Kmoch jako 
„ útulnu" pro dospělé h luchoněmé 
ženy. V kapli, kterou J. E. František 
kardinál hrabě Schonborn zasvětil 
Dobrému Pastýři, se první mše sva
tá sloužila v říjnu 1913. Rok na to 
zde ponejprv celebroval nově jme
novaný michelský kaplan Josef Be
ran. Později přicházíval na Štědrý 
den a míval půlnočn í. O prázdni
nách pak vedl duchovní cvičení ses
ter. Kongregaci Chudých školských 
sester de Notre Dame bylo právo 
vlastnické vloženo podle trhové 
smlouvy dne 23. února 1915. 

Koncem první světové války na
stoupila do Krče sestra Magdalena 
Košťálová, která vedla chovanky 
k práci i modlitbě. „ Každý spor 
a hněv hluchoněmých se u Magda
lenky zchladil a rozvaděné odchá
zely usmířené s úsměvem na tváři", 
praví se v kronice. Měla neochvěj
nou důvěru ve sv. Josefa Oeho 
socha s Jezulátkem v náručí dodnes 
střeží vchod do Domova jako sym
bol věrného pomocníka a ochrán
ce), který ji nikdy nezklamal. Ať už 
potřebovala uhli: brambory nebo na 
výplaty dělníkům, vše dostala v pra
vou chvíli, právě tolik, kolik potřebo
vala. Byla hluchoněmým matkou 
a zůstala mezi nimi až do konce 
svého dlouhého života. · 

Chovanek i sester v útulně přibý
valo a tak bylo potřeba rozšířit dům. 
Základní kámen na přístavbu po
světil v červnu 1923 Dr. Beran. 
„ Božské Srdce Dobrého Pastýře, 
Tobě zasvěcuj i celý dům , k němuž 
tento první kámen klademe, abys 
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vládlo v něm i v duších všech, kdo 
ve zdech jeho bydleti budou." 

Základy domu se kopaly větš i nou 
krumpáči a pro nedostatek koleček 
se hlína vynášela na prknech. Na 
živobytí si v útulně vydělávaly- a to 
i v příštích letech - praním prádla 
pro kostely pražské i mimopražské, 
pro mužské řády i rodiny. Vyprané 
a vyžehlené se rozváželo autem. 
Jiná skupina chovanek zhotovovala 
v šicí dílně paramenta a vše pro 
kostely. Některé pletly nebo draly 
peří. Zahrada a hospodářství za
městnaly mnohé a dávaly obživu. 
Bratři z Emauz věnovali roje včel. 

Pak přišla další válka a po ní 
padesátá léta, která sestry rozprá
šila do továren. „ Byly jsme mladé 
a všechno braly s takovou horlivostí, 
i tu práci u strojů, " vzpomíná dnes 
představená Domu Ambrozie Frau
sová a k tomu sestra Ci linie Vítovco
vá i představená pražské provincie 
Martina Lišková živě přitakávaj í. 
„ U hluchoněmých dětí jsme byly 
zvyklé zaměstna t všechno, oči, uši, 
rozum - mnohé z nás měly vyso
koškolské vzdělání - a teď jen ta 
fyzická jednotvárnost. Jaká to byla 
ztráta pro ty postižené děti. Stále 
vzpomínáme na sestru Paulínu, kte
rá měla svoje naučné sešity a pro 
každé slovo vyřezala razítko. Neby
lo snad hluchoněmého, který by j í 
nepromluvil. Hotový zázrak. Tahle 
doba, ta nás všechny poškodila. " 

A co se stalo s vaším Domem? 
„ Jen sv. Josef a sestra Magda

lena vědí proč se zde život nezasta
vil. Duchovním správcem Domu byl 
P. Stanislav Havelka SJ., tuberku-

Zleva představená pražské provincie 
Martina Lišková, sestra Cilinie Vítovco
vá a představená domu školských sester 
de Notre Dame Ambrozie Frausová 

lozní kněz s jedním plícním lalokem. 
Vedl řeholní bratry, kteří pracovali 
na stavbě přehrad, skládali zde sli
by, šifrovali dopisy představeným do 
vězení. Pan biskup Matoušek 
vždycky přijel v určený čas s prád
lem, aby uniklo pozornosti jeho taj
né svěcení kněží, mezi nimiž byl 
například i biskup Antonín Liška. My 
nahoře šily ornáty a o tom, co se děje 
v sakristii, jsme neměly ani tušení." 

Jenže v roce 1960 byl všemu ko
nec. Kaple byla zbourána a původní 
trakt přestavěn.A tak, když se sem 
po revoluci sestry vrátily - zhruba 
po třiceti letech - mohly začít znovu. 
Stropy pronesené, střechou teklo, 
dveře prokopané, podlahy ztrouch
nivělé. A na bedrech přibylo hodně 
křížků. Přesto však nevšední píl í 
a obětavostí sester, za přispěn í pa
trona sv. Josefa se z trosek znovu 
vyloupla pohledná a účelná budova 
s drobným hospodářstvím , skleníky 
a dokonce i domky pro ubytování 
studentek, případně adeptek řádu . 
Těch je potřeba jako soli. Vždyť prů
měrný věk v domě Školských sester 
je 73 let - nejstarš í Evencii bude 
devadesát. Kdysi jako včeličky ne
únavně rozdávaly svoje síly a vědo
mosti nejpotřebnějším, dnes spíše 
v domově důchodců se navzájem 
udržují při životě. 

pokrač. na str. 7 



JEŠTĚ JEDNOU O POKÁNÍ 

Advent liturgicky skončil, ale ne
skončilo očekáván í Pána, čekání 

BOHA-TEBE. 
Nejednej jako Adam. Co udělal, 

když zhřešil? Skryl se, schoval se. 
Když zhřešíme stydíme se, jsme de
moralizováni, zlostní na každého, 
i na Boha. Tehdy to byl Bůh, který 
člověka zavolal: „ Adame, kde jsi? 
Nezůstávej tam, je to smutné, že 
mne necháváš samotného! Vrať se, 
nedělej ze svých hříchů „ horu" ! Já 
tě naučím , co je odpuštění hříchů, 

slavnost odpuštění - vykoupení hří

chů. Budu tě trpělivě volat, dokud se 
nevrátíš. Přijď hned, nezvětšuj své 
chyby, nezvětšuj své pády, vrať se." 
Bůh ti ukazuje tvé chyby, je to On, 
který v tobě pracuje, aby ti umožnil 
překonat to, co jsi provedl a ty si 
toho máš všimnout. Dokud to neuči

níš jsi ve hříchu , neřesti - ztotožňu

ješ se se svým zlem. Když to uznáš 
znamená to, že tě Pán z toho dostal. 
Bude to štěstí, až uvidíš konečně 
své chyby a uznáš je. 

Proto, když jdeš ke zpovědi, ří

káš: „ Otče požehnej mi, zhřeši l 

jsem." Neříkáš: „ Otče chyť mne, 
potrestej mne, ulož řádné pokání." 
Říkáš : „ Promluv něco hezkého, bla
hopřej mi, dodej mi odvahy, dostalo 
se mi úžasné milosti. Poznal jsem 
se jako hříšník, Bůh mne přivedl až 
sem, zavolal mne, pracuje ve mně 
tak silně, že chci „ vyzvrátit" své hří
chy, skutečně se od nich oprostit." 

A důkazem toho, co vám říkám 
je, že kněz vám dá požehnání 
(všimli jste si toho již?), které je 
skoro totéž, jako se dává jáhnovi při 
mši sv. Jáhnovi, který „ zvěstuje 
Evangelium" . „ Ať je Pán ve tvém 
srdci a na tvých rtech, aby důstojně 

hlásal jeho svaté Evangelium." A ve 
zpovědnici je to: „ Ať je Pán ve tvém 
srdci a na tvých rtech, abys vykonal 
řádnou zpověď." Proč? Protože po
každé, když se jdeš zpovídat, ve
řejně hlásáš Evangelium, děláš já
henskou službu, jsi jako jáhen při 

mši sv. hlásáš Evangelium. Co je 
v Evangeliu? „ Jděte hlásat Evange
lium všem tvorům, hříchy budou od-

puštěny!" Zpovídáš se, hlásáš, že 
věříš v odpuštění hříchů . Že existuje 
taková dobrota, která může odpustit 
tvé chyby, taková dobrota, která 
z tvých chyb může udělat šťastné 

chyby! Hlásáš, děláš tedy službu 
jáhna, hlásáš Evangelium pokaždé, 
když vstupuješ do zpovědnice . Máš 
tedy právo na jáhenské požehnání. 

Je to Bůh , který ti odpouští. My
slíš, že je nesnadné obdržet jeho 
odpuštění, ale je tomu právě naopak. 
Je to Bůh, kterému je „ nesnadné" 
zpracovat tvé srdce - musí tě vy
zvat, zavolat, připomenout ti , musí 
tě přesvědčit, aby ses pomalu ote
vře l pro odpuštění, které ti nabízí. 
A je potřeba, aby tento Boží „ par
don" se stal živým, tak aktivním 
v tobě, že sám přijdeš, „ abys od
pustil Bohu to, že jsi zhřešil, protože 
se na něho hněváš ve svém nitru." 
Zní to divně, že se na Boha hněvá
me, ale je tomu tak vždy! Když hře
šíme, hněváme se na Něho, ne
chceme ho už ani vidět. 

Hněváš se na sebe, že jsi zhřešil , 

nenávidíš se. Je třeba, aby Boží od
puštěn í v tobě stalo se tak živé, tak 
aktivní, že tě přivede k tomu, abys 
měl pro sebe shovívavost. Abys už 
nechtěl mít mínění odlišné od Boha, 
i v tom, co se týká tebe samého, 
a vzhledem k tomu, že tě miluje, 
souhlasit, aby ti odpustil a trochu tě 
miloval. 

Podle mého, znamením, že je ti 
odpuštěno, je skutečnost, že ra
dost Boha z toho, že ti odpustil , 
nahrazuje v tobě špatnou náladu, 
kterou jsi měl proto, že jsi zhřešil , 

trpkou nevoli, že jsi zhřešil, a han
bu za tvé chyby. Kéž by radost 
Boží přijmout tě , nahradila všech
no ostatní, abys - až budeš odchá
zet od zpovědnice - necítil nic než 
tuto radost Boží. Je třeba , aby toto 
odpuštění Boží pracovalo ve tvém 
srdci tak, abys „ nejen odpustil Bo
hu to , že jsi hřešil", nejen odpustil 
sobě , že jsi hřešil, ale abys od
pustil i všem ostatním. Když od
cházíš ze zpovědnice je třeba , 

abys „ objal všechny své bratry." 

Víte co je odpuštění hříchů? 

Dlouho jsem si myslíval, že to zna
mená smazat hříchy, které Bůh od
pustil tím, že je smazal na břidlicové 
tabulce. Smazat hříchy! Jak je to 
hloupé. Představovat si, že Bůh ve
de účty a pak je smaže! Ne: odpustit 
hříchy, znamená obnovit v nás vše 
to, co hřích zničil. Když jsi zhřešil, 

nemáš se už rád, nenávidíš se, je 
třeba, aby Pán s tebou jednal s vel
kou trpělivostí a láskou, aby jeho 
odpuštěn í a jeho láska se staly tvým 
odpuštěním a tvou láskou. 

A když se to všechno skončí a ty 
jsi obnoven a můžeš se vrátit k ostat
ním, stal jsi se schopným udělat to
též pro někoho druhého. Vzpomeň 
na Pána, co říká apoštolům při umý
vání nohou: „ Dal jsem vám příklad , 

abyste dělal i totéž. Umyl-li jsem 
vám nohy já, jděte je umývat dru
hým!" - „ Odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme těm , kteří nás 
uráželi." 

V Evangeliu všechny zpověd i 

končily hostinou. Zacheus dává 
oběd, Marie Magdaléna během jed
né hostiny zve Ježíše na oběd , 

Matouš, publikán, ihned pořádá 

hostinu, pro marnotratného syna je 
připraveno tučné tele. Mám ve zvy
ku říkat, že tyto mravy už nejsou, 
bohužel naše, a že stěží uvidíte 
svého otce, bratra, přítele, aby se 
vedl pod paží se svým zpovědníkem 
a říkal: „ Bylo to báječné. Pomohl 
mně. Nemohli jsme se ani rozloučit, 
šli jsme si vypít sklenku„. přineste 
láhev dobrého vína„." Byly by to 
krásné dny pro zpovědníky! Ale byly 
by to, moji mladí přátelé , dobré dny 
i pro zpovídané, poznala by se ra
dost pokání. My však jsme vše od
lidštili. 

A ještě něco. Víte co je Eucha
ristie? Je to hostina hříšníků, jimž 
bylo odpuštěno, je to Bůh sám, kte
rý říká: „ Neodcházej - napřed to 
oslavíme, pojíme něco spolu, ne
odcházej hned!" Bůh dává na stůl 
to, co má nejlepšího. Bůh tě zve 
k Eucharistii. 

/ER/ 
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Z pouti po svatých místech na půdě Itálie 

DOTKLI JSME SE KRISTA 
V teple slunečních paprsků poprosilo o požehnání na týdenní 

cestu po svatých místech Itálie ve společné Modlitbě Páně 
s Otcem Vladimírem Rudolfem 51 poutníků. Stalo se tak v ne
děli 3. listopadu před kostelem Panny Marie Královny Míru ve 
Lhotce, v autobuse cestovní kanceláře Spektrum, která za 
bezchybné režie ing. Karla Klouda připravila následující zasta
vení: La Verna, Gubbio, Orvieto, Assisi, Řím, Padova. 

Ve stopách sv. Františka 

V pondělí ráno, mírně unavení po 
noční cestě, stojíme před klášterem 
na hoře La Verna a ve výšce tisíce 
metrů blíže nebesům máme stejně 
jako milovník krásné přírody Fran
tišek na počátku třináctého století 
o čem přemýšlet. Naše usebrání se 
prohlubuje v Kapli stigmat, při dote
ku místa, kde se světci v roce 1224 
poprvé objevily v dlaních a na nár
tech stopy krve na důkaz jeho zto
tožnění s utrpením Ježíše Krista. 

Tady vlastně naše pouť začíná. 
Otec Vladimír Rudolf poprvé obléká 
ornát, aby přinesl nejsvětější oběť 
s myšlenkou stále časovější, že 
stejně jako svatý František máme 
usilovat o to něčím být a méně o to, 
něco mít. Program být chudý s Kris
tem, jak ho celý život uplatňoval 

světec, je platný pro každého z nás. 
„ Na tomto místě bychom si měli slí
bit, že nebudeme závidět, budeme 
se dělit o to co máme. Tak můžeme 
zbohatnout ve svém srdci a svět 
osvobodit „." 

Více slov nebylo třeba. V tichém 
lese nad bílým závojem oparu plují
cím nad krajinou, na pěšinách mezi 
studenými celami mnichů, kteří 

ochotně podstupovali strádání a s ra
dostí přijímali odříkání, moudrému 
zamyšlení Vladimíra Rudolfa každý 
z nás lépe porozuměl. 

Naše trasa měla logické pokra
čován í kolem řeky Tibery a četných 
opevnění na apeninském pohoří do 
Assisi , města připomínajícího svou 
malebností Betlém, po celém světě 
proslaveného hlubokou duchovní 
tradicí. Díky Františkovi, který se zde 
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narodil, působil, dával příklad přís
nou řeholí a také tady zemřel. Je 
pohřben podle svého přání na nej
smutnějším místě ve městě, na Pe
kelném návrší, pojmenovaném po
dle bývalého popraviště. A právě zde, 
s jeho ostatky ve spodní části chrá
mu, byla vybudována dvoupodlažní, 
nyní již patriarchální bazilika a 
sv. František v roce 1939 prohlášen 
patronem Itálie. 

Všude jsme byli, všechno viděli. 
Postáli před rodným domkem s cha
rakteristickým nápisem pod kamen
ným obloukem: „ Toto oratorium by
lo kdysi stájí pro vola a osla a zde 
se narodil sv. František, zrcadlo 
světa. " S úctou jsme prošli kolem 
křtitelnice, z níž skanula živá voda 
také na sv. Kláru, poklekli před 

„ mluvícím křížem" z kdysi poloroz
bořeného kostelíka sv. Damiána, 
z něhož Kristus Františka oslovil: 

„ Jdi a oprav můj dům, který se roz
padá!" Tady nastupuje vnitřní obrá
cení syna bohatého kupce, který 
prodal látky svého otce, aby získal 
peníze na vyslyšení Božího pokynu 
/stihlo ho za to kruté věznění v ro
dinné cele/ a zakrátko se také zřekl 

všeho pozemského zajištění. 
V bazilice Santa Maria degli 

Angeli, v jednom z největších křes
ťanských chrámů /nedaleko našeho 
pěkného hotelu/ se Františkův život 
naplňuje i uzavírá. Uprostřed stojí 
jeho kostelík Porziuncola, z něhož 
se rozhodl vytvořit kolébku a pra
men svého poslání. Už v roce 1211 
přitahoval zbožný lid z celého světa 

a děly se zde také mnohé zázraky. 
Opodál je úmrtní cela, v níž Fran
tišek zesnul ve věku 44 let. Zbytek 
provazu, kterým světec opásal hru
bý šat, je dojemným dokladem jeho 
skromnosti a odrazem ideálů, pro 
které František žil. Ještě jedno ži
vé svědectví tu každého zaujme. 
V chodbě růžové zahrady drží so
cha světce na rukou jednoho z páru 
živých bílých holubů. Sedí téměř bez 
pohnutí a své místo nikdy neopustí. 
Několikrát jsme se o tom mohli 
přesvědčit. František měl rád kolem 

pokračování na str. 5 



Z pouti po svatých místech na půdě Itálie 

dokončení ze str. 4 
sebe zvířata a známé je jeho kázání 
ptáčkům v okolí Bevagna. Snad mu 
tu lásku holoubci dodnes vracejí„ . 
V klášteru San Damiane, odkud po
sílala dopisy naší Anežce sv. Klára, 
je z malé terasy výhled do nádherné 
přírody . Tady Františka tak uchva
coval východ a západ slunce, když 
opravoval kostel, že složil známý 
chvalozpěv stvoření. Jde mimocho
dem o první slovesné dílo zapsané 
v italštině. „ Ať tě chválí můj Pane 
všechno, co jsi stvořil, zvláště pak 
bratr slunce. Chvalte mého Pána, 
dobrořečte a děkujte mu a služte mu 
s velkou pokorou„ ." 

V kryptě pod bazilikou Sv.Panny 
Marie Andělské, v druhý den pouti, 
sloužil náš Otec ranní mši svatou se 
společnou intencí - za odpuštění hří
chů. „ Musíme se reformovat každý 
z nás tak, jak se o to snaží i církev." 

Když se Assisi začínalo nořit do 
tmy, sešli jsme se naposledy u hro
bu sv. Františka a modlili se za 
všechny naše zemřelé. Myšlenky 
mířily i do Říma. Dostaneme pozvá
ní na zítřejš í generální audienci 
u Svatého Otce? 

CÍRKEV 
do níž jsme v Kristu Ježíši všichni 
voláni a v níž Boží Milostí dosahu
jeme svatosti, bude dovršena teprve 
v nebeské slávě , až přijde čas, kdy 
bude všechno obnoveno. Pak bu
de s lidským pokolením dokonale 
v Kristu obnoven celý svět, který je 
těsně spojen s člověkem a jeho pro
střednictvím dosahuje svého cíle. 

LUMEN GENTIUM, kapitola 7 

ZPÍVALI JSME 
SVATÉMU OTCI 

Po odpočinku v hotelu La Guisto, 
který se na tři dny stal naším do
brým domovem.jsme na Velehradě 
u Vatikánu znovu museli děkovat za 
Boží milost. Čekal nás kouzený list, 
otevíraj ící všechny brány a dveře do 
Nervyho haly, navíc na přední místa 
v desetitisícové společnosti poutní
ků z celého světa. Po dvou hodi
nách napětí se ve dveřích objevil 
Svatý otec. Poprvé po delší době od 
jeho operace. Aura pozvolna kráče
jícího náměstka Kristova zasáhla 
naše duše a srdce. Po evangeliu sv. 
Lukáše ve všech světových jazycích 
došlo na představování 
jednotlivých skupin. Kaž
dý chtěl Jana Pavla li 
pozdravit originálním 
způsobem. Vzduchem 
se míhaly šátečky, 

písmena se jmenovka
mi, chvílemi se hala 
proměňovala ve velký 
koncertní sál. Pak došlo 
na nás. „ Zdravím 
poutníky z Prahy Lhot
ky" , znělo až neuvěři
telně zcela osobní pa
pežské oslovení. „Vítám 
vás při stolci Petrově 

a přeji vám víru, věrnost 
a lásku k církvi, abyste 
si ji uchovali a také 
odnesli do svých rodin. 
A ze srdce vám žehnám 
„." V tu chvíli vstalo 51 
dojatých farníků a jako-

by chtělo překonat i solového žal
mistu Františka Vlasáka, rozechvě
le, se slzami v očích, ale s velkou 
radostí a nadšením - vždyť jsme 
zpívali i za vás - zanotovalo sloku 
„ Bože.cos ráčil před tisíci roky„." 
Italská televize ještě téhož večera 
celou audienci odvysílala a nic ne
vynechala ani z našeho vystoupení. 
Videokazeta, která je všem farní
kům k dispozici, nám bude připomí
nat jeden z nejšťastnějších okamži
ků našeho života. 

/druhá polovina cesty v příštím 
čísle Věstníku/ 

/ZP/ 

STAROKŘESŤANSKÉ POŽEHNÁNÍ 
Kéž je Pán před tebou, 

aby ti ukázal správnou cestu. 

Kéž je Pán vedle tebe, 
aby tě objal a ochránil. 

Kéž je Pán za tebou, 
aby tě opatroval 
před poťouchlostí zlých lidí. 

Kéž je Pán pod tebou, 
aby tě zachytil , když padáš 
a vyprostil tě z léčky. 

Kéž je Pán v tobě , 
aby tě utěšil, když jsi smutný. 

Kéž je Pán kolem tebe, 
aby tě hájil , když se ostatní 
na tebe vrhají. 

Kéž je Pán nad tebou, 
aby ti požehnal. 

Kéž ti žehná dobrotivý Bůh. 

( 4. století) 
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Dovětek k nedělní rozhlasové promluvě 3. listopadu 

STÁLE MÁME NADĚJI, JEŠTĚ ŽIJEME 

Každá rozhlasová promluva Otce Vladimíra Rudolfa při ne

dělní mši svaté přináší kopu dopisů od posllfchačů z celé 

republiky. Chtějí kazety k trvalejší úschově slov útěchy a život

ního povzbuzování, reagují na vyslovené myšlenky, sděluj í 

vlastn í zkušenosti. Ty nás v mnohém mohou obohatit. 

PRÁZDNÉ RUCE? 

„ Také se nám někdy zdá, že sto
jíme před Bohem s prázdnýma ruka
ma. A vy jste to tak pěkně řekl, že 
jsme ještě neumřeli, že ještě žijeme. 
V této myšlence je velká naděje, 

velké povzbuzení. Máme plno příle
žitostí, jak tyto ruce něčím dobrým 
naplnit. Máme Pánu Bohu obětovat 
všechno, i ty naše prázdné ruce. On 
totiž to naše nic stále proměňuje 
v něco a v oběti mše svaté za nás 
podává svému Otci v nebesích smír 
za to, že denně hřešíme. Protože se 
denně na našich oltářích obnovuje 
jeho utrpení a smrt na kříži. Pocit 
naší nicoty před Jeho velebností je 
správný, ale nesmíme proto klesat 
na mysli a být z toho nešťastni. Na
opak mu důvěřovat. Ještě žijeme, 
ještě jsme neumřeli, ještě můžeme 

pracovat na jeho vinici. .. " 
V. L.M. 

Ostrava-Poruba 

SVĚTÝLKA V TEMNOTĚ 

„ Tak ráda bych, vážený Otče, 
v tuto chvíli sdílela svoje myšlenky 
o tom, že jsme atomizováni, roztříš
těni , každý sám, jak těžko pronikají 
jiskřičky duchovnosti v této době 
temna, kdy vládnou peníze, sex 
a násilí, mezi lidi. 

Vidím to, že spíše na Moravě je 
více lidí co táhne k duchovnosti, 
mravnosti, ale tady na Pardubicku, 
kde žiji, je samý materialismus. Ve 
škole (jsem učitelkou) mám zákaz 
mluvit o něčem jiném kromě mate
matiky, kolegyně i ředitel se bojí 
i kopřivového čaje (který ani moc 
nedoporučuji), neodvažují se vyslo
vit slovo Bůh. Děti ale samy mě dá-
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vají otázky a mě to nutí přemýšlet 
o tom, jak je více učit se mít rády, 
pomáhat si místo ubližování, vážit si 
života, umět rozlišovat dobré od zlé
ho - z pohledu věčnosti, poznávat 
Boží zákony, cítit se součástí Boží
ho díla, mít za svůj život zodpověd

nost, za svoje skutky, myšlenky, 
city ... 

Jsem posluchačkou nedělních 

mší v rádiu, obdivuji Vaše nadšení. 
Nejsem církevní člověk, ale věřím, 
že svoje srdce tímto sdělením ne
zavřete. Byla jsem 'odkojena' komu
nistickým marx-leninismem jako ce
lá moje generace padesáti let a pře
ce jsem našla cestu k Bohu. Asi 
deset let na sobě pracuji, musela 
jsem onemocnět - dříve jsem nemě
la čas, abych se seznámila s Novým 
zákonem. Stal se mi základem mé 
nynější filozofie a Kristus je stále 
dveřmi do Království nebeského. 

Třicet let jsem učila děti mluvit 
pravdu, být upřímný sám k sobě 
a druhým, učit se poctivě pracovat 
a žít mravně. Snažila jsem se a sna
žím být v tom příkladem. Zažila 
jsem protivenství a zažívám dosud, 
nemám žádné osobní finanční 

ohodnocení, nedovolují mi, abych 
byla třídní, ale nestěžuji si. Chválím 
Pána,žemidalpoznánísebe,žemi 
dal dary jako Láska a občas i mou
drost a věřím, že se časem dostaví 
i síla, abych mohla Jeho poselství 
šířit dál. Pokud je vhodné a je mi 
umožněno, šířím mezi lidmi, aby si 
odpouštěli, aby se zamysleli nad 
smyslem svých životů - často se jen 
honí za majetkem. 

Je tak málo lásky mezi lidmi, ani 
v rodinách není. Děti jsou po lásce 
hladové, ale stydí se za ni. Myslí si 
že láska je sex a vůbec nevědí, že 

by měla být všeobecně mezi všemi 
lidmi. 
Teď je taková situace, že jsem 

většině kolegyní pro smích, ve škol
ství se nic od revoluce nezměnilo, 

jen se vyškrtly určité věci v děje
pisu. Vládne hluboké TEMNO. Děti 

si myslí, že když je demokracie, tak 
si mohou vše dovolit říkat i dělat 

v tom nejhorším slova smyslu, touží 
zabíjet, alespoň hmyz atd. Ale jsou 
i děti citlivé, laskavé, usměvavé, dí
ky Bohu. Věřím, že jim patří budouc
nost. Jsou to světýlka v temnotě. 

I já chci - touž ím být takovým 
světýlkem a proto v duchu chválím 
Pána, děkuji mu, zpívám mu. Jsem 
v duchu s Vámi se všemi, kteř í se 
stejně snaží jako já a upřímně se 
vyznávají Kristu Pánu a řídí se jeho 
učením. Lidé zapomně l i na Něho a 
církev je slabá, aby obnovila cestu 
k poznání, zahrádky s kříži jsou vět

šinou zarostlé plevelem, do kostela 
chodí hodně nevěřících . 

Přesto věřím, že plamínky v srd
cích věrných se rozhoří a osvětlí 
cestu jiným - slabým. 

Budiž Vám i mě tento dopis posi
lou a povzbuzením. Je to má zpo
věď. " 

N. N. učitelka 

POSLOUCHALA JSEM 
VATIKÁN 

„ Ani netušíte, jakou chuť jsem 
měla Vám zatelefonovat, když jste 
po mši svaté ohlásil, že ve dvanáct 
hodin odjíždíte do Říma a navštívíte 
hrob Jana XXlll. a pana kardinála 
Josefa Berana. Jan XXlll. je totiž 
můj stálý pomocník a rádce. 

Poslouchala jsem Vatikán a ra
dovala jsem se, když náš milý Jan 
Pavel li. zdravil poutníky z Prahy
Lhotky. J istě jste na nás na všechny 
v naší zemi vzpomínali. 

Mnoho díků za Vaši službu, kéž 
Vám Bůh dává vše potřebné k obda
rovávání druhých." 

V Kristu M. V. Brno 



~ 

KRATCE 

O ARCIDIECÉZNÍ PASTORAČNÍ 
RADA, v níž 3. pražský vikariát za
stupuje P. Vladimír Rudolf a Václav 
Eliáš, projednávala 19. října téma: 
Tvář a místo církve ve společnosti 
dnes. Kardinál M. Vlk úvodem při
pomenul , že církev má vstoupit do 
světa, ve kterém žije. Současná 
doba je poznamenána hledáním. 
I dobro je kolem nás. Buďme ote
vření, veďme dialog, ale netvařme 
se, že vše víme. 

O ŠTĚDROVEČERNÍ OBĚD PRO 
OSAMĚLÉ DŮCHODCE potěší ty, 
kteří si potřebují právě v tento den 
podat ruku se stejně opuštěnými. 
Koná se v úterý 24. prosince ve 
12.00 hodin v místnosti Klubu dů
chodců v Domě ČKD ve Lhotce. 
Účast přislíbil pan vikář Vladimír 
Rudolf. 

O NA VÁNOČNÍ KONCERT v kostele 
sv. Jiljí v Husově ulici v sobotu 
28. prosince v 16.00 hodin srdečně 
všechny zve náš farník a „ páteční" 
varhaník, skladatel Petr Chaloup
ský a sopranistka Olga Polanská. 
V pestrém programu vedle autoro
vých skladeb zazní také Mozart, 
Schubert, Brixi a Segerova fuga na 
vánoční „ Narodil se Kristus Pán" . 

O „MISSA IN G" FRANZE SCHU
BERTA pro solisty, sbor a orchestr 
ve druhou neděli po narození Páně 
5. ledna v 10.00 hodin bude prvním 
novoročním dárkem našeho sboru 
pro farníky. 

O ALBUM „KARAVANA", kazeta 
skupiny „ Pramínek", kterou vede 
Jan Hučín, vyjde začátkem příštího 
roku. Milovníci spirituálů a kvalitní 
vokální hudby, kteří se s repertoá
rem skupiny těsně před natáčením 
mohli seznámit na listopadovém 
koncertu na Novodvorské, se tedy 
mají nač těšit. Kazeta vydavatelství 
ROSA obsahuje z poloviny spirituá
ly a druhou polovinu vyplňuje vlast
ní tvorba. Podle zájmu se uvažuje 
také o vydání první vlastní CD desky. 

O NAJDEME VHODNÝ SÁL, aby se 
mladí, případně i jejich rodiče na
učili tančit „ českou besedu?" Ná
pad se narodil v ~utobuse na pout
ním zájezdu do Ríma. Chopila se 
ho taneční pedagožka Zdenka 
Pavlasová (nyní také ilustrátorka 
našeho Věstníku), která už vede 
taneční pohybový kroužek v zá
kladní církevní škole sester 
Voršilek. Ráda by nás naučila třeba 
i moravskou besedu a jiné tance. 
Jenže není kde, pomůže někdo? 

~ "' ~...... ·~· POSIL.AJ! PSANICKA JEZISKOVI ... 
dokončení ze str. 2 

Jen mladší sestra Veronika je zdra
votnicí a vyučuje náboženství naše 
děti na Lhotce. 

A další pouto vašeho Domu 
s naší farností? 

„ Některé sestry přicházejí do 
kostela Panny Marie Královny Míru 
na sváteční mše svaté a na oplátku 
Otec Vladimír Rudolf, kterého rády 
vidíme, každou první nedělí v měsíci 
zakončuje výstav Nejsvětější svá
tostí povzbudivou promluvou a po
žehnáním. " 

Protože v době naší besedy kle
paly svátky Narození Páně už na 
dveře, zajímalo nás, jak sestry pro
žívají Vánoce.. . „ Především du
chovně, adventně. Řekneme si, co 
zvláštního uděláme, v čem se třeba 
polepšíme. Samozřejmě se i my 
umíme radovat. Sestřičky dokonce 
píší psaníčka Ježíškovi. Po štědro
večerní večeři si pod rozsvíceným 
stromečkem u klavíru zazpíváme 

koledy, rozbalíme dárky a jdeme na 
půlnoční." 

Co byste v tento čas přály 
našim farníkům ? 

„ Aby měli větší víru, a vánoční 
radost, stejně jako pokoj a láska, 
aby je provázela po celý rok. Rodiče 
s dětmi pak srdečně zveme k na
šemu krásně vyřezávanému, pohyb
livému betlému,jaký možná ještě 
nikdy neviděly (asi 300m s kopce od 
stanice metra Kačerov, po Budějo
vické, proti novému autosalonu Ben 
Car)." 

útulný a promodlený Dům Škol
ských sester jsme opouštěli s vnitř
ním slibem, že budeme společně 
prosit, aby řeholní rodinu omladily 
hodné a zbožné sestry - nejen pro 
učitelskou práci, ale pro všechna 
praktická povolání, jak si to předsta
vené tolik přejí. Takové, které chtějí 
rozdávat víru, naději a lásku právě 
tak, jak to po celý život dělaly Škol
ské sestry, pravé služebnice Boží. 

/ZP/ 

PRAVDU NADLOUHO NEUMLČÍŠ 
„ Pravda se nedá nadlouho 

umlčet. Muže se na ni sice útočit, 
ale přemožena být nemuže. 

Nejkrásnější mezi barvami je 
barva bílá. Podvodem a klamem si 
nikdo nepomuže. Jako se ukáže 
všechna nečistota, i když snad 
byla sněhem dlouho přikryta, 
když pod žárem slunečních pa
prsku sníh roztaje, tak se jednou 
ukáže ve světle pravdy i každý 
podvod a klam. 

Jako slunce, které se rozzáří, 
když rozptýlilo mlhy, které je zaha
lovaly a ukrývaly, tak i potlačená 
pravda, třebaže byla nějakou dobu 
ukryta, konečně prorazí a zazáří. 

Do všedních dní 
nového roku 

Nejlepší politikou je upřímnost. 
Čistá duše se nikdy nemusí čer
venat, kdežto dopadená lež se 
musí hanbit studem. Nic není pro 
člověka potupnějšího než doká
zaný podvod. 

Vychytralý člověk šálí spíše se
be než jiné: vykopal jámu jinému, 
ale sám do ní padl. Je v tom spra
vedlivý trest odplaty, že nepra
vost zahyne v pletichách, které si 
vymyslela na zničení druhých. 
Jak pravdivé je tedy přísloví: 

s upřímností nejdál dojdeš!" 

Gabriel Hevenesi 

Vnášej lásku, kde je nenávist. 
Všude jdi s čistým srdcem. 
Odpouštěj, kde najdeš provinění, 
spojuj, kde je rozdělení, 
hlásej pravdu, kde je blud 
a víru, kde světla není. 
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JAK POZNAME SV. SILVESTRA? 
Silvestr I. byl rodem Říman. Na 

kněze byl vysvěcen ještě před 
začátkem pronásledování křesťanů 
císařem Diokleciánem r. 284. Bě
hem tohoto krušného období žil ně
kolik let v úkrytu na Monte Sarocte 
u Řín ia. Papežem byl zvolen 20 dní 
po smrti papeže Miltiáda 31. ledna 
314. Podle legendy přijal od papeže 
Silvestra I. křest císař Konstantin 
Veliký. 

Za Silvestra I. došlo k přeložení 
hlavního sídelního města z Říma do 
Konstantinopole. Císař Konstantin 
dal roku 325 vybudovat na vatikán-

ském pahorku nad Petrovým hro
bem pětilodní chrám svatého Petra! 

Papež Silvestr I. zemřel 31. pro
since 335 a byl pohřben v bazilice 
sv. Priscily, kterou dal také vybu
dovat. 

Nejčastější vyobrazení: zpravidla 
v papežském rouchu, má u sebe 
berlu, knihu, olivovou větvičku, 

mušli, hada, anděla, draka nebo 
býka. často bývá znázorňován 
společně s c ísařem Konstantinem, 
někdy i s jeho matkou Helenou. 

Marie ŠT ARMANOV Á 

... 
KDYZ 

Když toužím se uzdravit ze svých nemocí - Ty jsi Lékař 

Když mne stravuje nesnesitelné horko - Ty jsi Pramen 

Když cftím výčitky svědomí- Ty jsi Odpuštění 

Když volám o pomoc v těžkostech - Ty jsi Síla 

Když mi smrt nahání strach - Ty jsi Život 

Když toužím po nebeské vlasti - Ty jsi Cesta 

Když mne obklopují mrákoty a tma - Ty jsi Světlo 

Když žízním po jistotě - Ty jsi Pravda 

Když hladovím po opravdovém pokrmu - Ty jsi chléb života 

Kde jsi Ty, Ježíši, tam je všechno 

Kde jsi Ty, Ježíši, tam je pokoj. 

# # # 

SOCIALNI OKENKO 

PŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI O OSOBU BLÍZKOU 

Kam se obrátit? 

Příspěvek poskytují podle záko
na o sociální potřebnosti pověřené 
obecní úřady. 

splněna podmínka společné domác
nosti osoby, která pečuje, a osoby, 
o kterou je pečováno. 

Komu náleží? 

Náleží občanovi, který se stal 
sociálně potřebným z důvodu péče 
o blízkou osobu, která je převážně 
nebo úplně bezmocná (nebo je 
starší 80 let a podle vyjádření 

lékaře potřebuje péči jiné osoby) . 

A nejedná-li se o přtbuzného? 

Pokud je pečováno o jinou oso
bu než osobu blízkou, musí být 
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Nemusí jít jenom o babičku ... 
Příspěvek se poskytuje i rodi

či, který se stane sociálně po
třebným z důvodu péče o dítě 
starší jednoho roku, které je 
dlouhodobě zdravotně postižené 
a vyžaduje mimořádnou péči. 

Podmínkou je, že péče je celo
denní a řádná. 

aj 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 

Římsko katolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny Míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4710759 

ŘÁD BOHOSLUŽEB: 

Ne - 8:00, 10:00, 18:30 
Po - není mše svatá 
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 dopo
ledne, na přání kterýkoli den. Je tře
ba se včas ohlásit na farním úřadě. 

Svátost oltářní je možno přijímat 
jednou denně při mši svaté, na požá
dání i jindy. 

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

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

Svátost manželství je třeba ohlá
sit duchovnímu správci alespoň 3 týd
ny předem. 

Pohřby a zádušní mše svaté je 
nutno vyjednat s duchovním 
správcem osobně. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: 

Probíhá ve středu od října do 
května ve skupinách podle věku . 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Každou neděli mimo prázdniny po 
večerní mši svaté. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

Mše svatá v kapli sv. Václava je 
každou neděli v 16:00 hodin. 

Bohoslužba slova, příležitostně 
mše svatá, každou středu od 16:00 
hod. 
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