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Generální vikář biskup Jaro·slav ŠKARVADA 
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NEJSME 

V sobotu 8. února k nám zavítal 
na vizitaci genenerální vikář praž
ské arcidiecéze biskup Jaroslav 
Škarvada. Před mší svatou se neta
jil tím, že do našeho kostela chodí 
rád. 

,,. 
ANONYMNI 

Kdo za Věstník odpovídá ? 

Snad jsme se náš Věstník už trochu naučili dělat a tak jsme sebrali 
odvahu, abychom se Vám představili a vystoupili z „ anonymity". Duchovní 
páteří občasníku je samozřejmě Otec Vladimír Rudolf, píšící pod zkratkou 
/ER/ , který ve svém hodnotném životě stihl pracovat i jako šéfredaktor 
Katolických novin v období Pražského jara. Jeho tehdejší komentáře se 
mohou dnes otisknout bez jediného škrtu! Dobrým rádcem a nositelem 
drobných zpráv je žalmista a člen arcidiecézní pastorační rady Václav 
Eliáš. Rádi jsme do úzkého redakčního kolektivu přijali MUDr. Jindřicha 
Šimurdu, který se po pfestěhovánf z lázní Luhačovice, kde byl uznávaným 
diabetologem, stává lhoteckým farníkem a jak se ukazuje, může být i tady 
vítaným primářem našich duší. Kreslení grafických zarážek a „ perovek" 
se ujala talentovaná taneční pedagožka Zdenka Pavlasová a v tiskárně se 
obětavě činí Fero Kapasný. Praktickým novinářem je Mgr. Zdeněk Pejčoch 
/ZP/, který byl před bezmála třiceti lety přinucen pověsit svoji profesi na 
hřebík a teď se zase rád vrací - do lepšího přístavu„ . 

Někdo musel začít. Jistě jsou mezi vámi erudovanější, zkušenější. Tak 
nás v tom nenechávejte. Oceníme každou zprávičku, nápad. Ať je Věstník 
zrcadlem dobrého jména naší farnosti. /ZP/ 

CÍRKEV A POVOLÁNÍ ČLOVĚKA 
Boží lid, ovlivněný vírou, že je 

veden Duchem Páně naplňujícím 
vesmír, se snaží rozeznávat v 
událostech, potřebách a přáních, 
na nichž se podílí spolu s ostatní
mi lidmi naší doby, pravé známky 
Boží přítomnosti nebo Božího zá
měru. Víra totiž osvěcuje všecko 
novým světlem a zjevuje Boží 
úmysl týkající se celkového povo
lání člověka, a proto vede mysl 
k řešením plně lidským. 

Koncil zamýšlí nejprve posou
dit v tomto světle hodnoty, které 
se dnes nejvíce cení, a zapojit je 
na jejich božský zdroj. Pokud 
jsou tyto hodnoty plodem nadání 
daného člověka Bohem, jsou vel-

mi dobré, ale pokaženost lidské
ho srdce je nezřídka odvrací od 
jejich náležitého zaměření, takže 
potřebují být očištěny. 

Co soudí církev o člověku? Co 
by bylo možno doporučit k uspo
řádání dnešní společnosti? Jaký 
je poslední smysl lidské činnosti 
na tomto světě? Na tyto otázky ce 
čeká odpověď. z toho jasněji vy
svitne, že Boží lid a lidstvo, jehož 
je Boží lid součástí, si navzájem 
prokazují služby, takže se poslání 
církve prokáže jako náboženské 
a právě tím i svrchovaně lidské. 

(z Pastorální konstituce 
o církvi v dne~ním světě) 

V promluvě rozvinul nad listem 
sv. Pavla Korynťanům myšlenku 
o potřebě stálého povzbuzování 
křesťanů a jejich víry, podle apoštol
ského příkladu . „ Církev je solí ze
mě, kvasem a my se máme stát 
Kristovými svědky. Všichni neseme 
odpovědnost za osud Božího krá
lovství." Druhou intencí zamyšlení 
bylo Pavlovo poselství o lásce, kte
rá je zákonem církve. Promluvu za
končil Otec biskup téměř časově : 

„ Tak, jak na jaře vyraší pupeny, 
nechť roste a šíří se Boží království 
na Lhotce „." 

V příjemné besedě, která násle
dovala po mši svaté, farníci gene
rálnímu vikáři , který dlouhá léta po
býval v Římě a mj. byl sekretářem 
kardinála Josefa Berana, o své víře 
podali svědectví. Také o oddanosti 
svému duchovnímu Otci, který polo
vinu let života kostela Panny Marie 
Královny Míru je pastýřem s v ý c h 
oveček. /ZP/ 

Ježíš položen Marii do klína 
(báseň k XII. zastavení na str. 3 

od Bohumila Pavloka) 

V postní době křížová cesta 
v našem kostele 

vždy v neděli v 16.00 hod 
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Z nedělní promluvy 9. února na vlnách českého rozhlasu 

co JSEM PROVEDL? 
Kdykoliv nás v mládí potkalo ně

jaké trápení, neúspěch, potíže, ne

moci, zkoušky, hned jsme se ptali: 
" Co jsme provedli, že nás Bůh tak 

trestá?" To je také to nejhorší -

u všech zkoušených, postižených -
přesvědčení, že Bůh nás trestá, že 
nám přeje něco zlého, že se na nás 
hněvá. Mnohem snadněji bychom 
snášeli svá utrpení, neštěstí, kdy
bychom nebyli přesvědčeni, že se 
na nás Bůh hněvá, kdybychom 

v něm neviděli trest a netrápili se 
úzkostlivou otázkou: „ Co jsem pro
vedl. Proč se na mě Bůh hněvá, 

proč právě na mě a ne na jiné?" 
Je to pověra, hluboko zakořeně

ná. Bůh odměňuje dobré a trestá 
zlé. Jistá křesťanská rodina ztratila 
jedno ze svých dětí. Víte, co řekli? 
„ Platíme za své štěstí ... " Možná, že 
mnohý z nás řekl něco podobného 

na toto téma. 
Současný člověk překonal příro

du, proto už nepotřebuje stát se 
zbožným ze strachu nebo z prospě
chu. Současný člověk zraje ve víře 

v pravého Boha, Ježíše Krista, 
něžného a pokorného srdcem, milu
jícího. Nebudeme v něho věřit ze 
strachu, ani pro zisk (prospěch). Co 
můžete prosím vás žádat od ukřižo
vaného Boha? Pohleďte jen na ně
ho. Peníze? Uzdravení? Dobrou 

partii v manželství? Úspěch při 
zkouškách? Od ukřižovaného Boha 
můžeš žádat jen lásku, abys i ty 
miloval a učil se trpět jako On. To je 
vše. Je chudý, může dát jen to, co 
má: lásku. Právě skrze Ježíše Krista 
máme dosti světla, abychom ho 
vnesli do temnot, které máme o Stvo

řitel i. Boha známe jen skrze Ježíše 
Krista. „ Boha nikdy nikdo neviděl. 

Syn, který je v lůně Otcově, nám Ho 

dal poznat. " Nikdo neznal Otce, le
da Syn a ten, kterému Ho dal po
znat. Nikdo neznal Otce, leda jen 
Syn a ten, kterému Ho Syn chce 

zjevit. 
Tak se nám dostává důkazu iden

tity Boha, podle kterého Ho pozná-
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váme, Bůh, kterému referuji o své 
činnosti, Bůh , kterého prosím, před 

kterým se raduji, vstupuji do 
akce milosti a pokouším se tak 
Boha chápat - tak, abychom se 
mu trochu podobali. Ať se Jeho činy 

stanou mými činy, Jeho charakter 
ať se stane mou povahou, Jeho 
mravy mými mravy. Na toto téma se 
nám nabízejí následující obrazy: 
1) Nejprve se nám Bůh ukazuje jako 
dítě . Jeho příchod nikoho příliš ne

nadchl. Každý čekal Soudce, Kata, 

Mstitele. I Jan Křtitel hlásal: „ Je tu, 
srovná pahorky, srovná údolí. Seke

ra je u kořene stromu, drží síto v ru
ce, aby oddělil slámu od dobrého 
zrna." 

A pak se tu narodí dítě! Dítě, kte
ré k nám vztahuje ruce! - k tobě, 

ke mě. „ Řekni, chceš mě vzít 
do svého života? Souhlasíš, abych 
tě miloval? Rád bych u tebe bydlel. " 
Jaká byla první reakce lidí: „ To ne
jde - nemáme místo, neznáš mě, 

jsem příl iš hříšný. Mám špatnou po
vahu." 

A co na to řekl Pán? „ To neva
dí. Chceš mě? Nehledím na tvoje 
hříchy, nepočítám to, co jsi udělal , 

než jsem přišel. Chceš mě? Přijí

máš, abych tě miloval? A vždycky 

se přihlašují hříšníci - kteří Ho 
s nadšením přijímají a spravedliví, 

kteří se o to nechtějí ani pokusit. Je 
u tebe místo pro Něho? Chceš? 
Zcela nehoden, tak, jak jsi? A první, 
kteří se na to Dítě dívali, si řekli: „ To 
je paradox, to je neuvěřitelné." Če
kali totiž, že se Bůh projeví jako 
bytost silná, mocná, bohatá, auto
ritativní, která si umí udržet své mís
to. Jak to, že se Bůh tak odchýlil od 

své totožnosti? 
Lidé byli přece sezváni anděly, 

hvězdami, kometami - a nakonec 

našli dítě zahalené v plenkách na 
slámě! To bylo hrozné zklamání. To 
určitě není ten, který má přijít . A jistě 
o tom přemýšleli a řekli si: „ Je to 
možné, že by v Bohu bylo něco, co 
by se mohlo projevit jako dítě? Že 

by Bůh byl jako dítě? Tak bezbran
ný, vydaný všanc, odkázaný, důvě

řivý, zranitelný, jako dítě, tak ne
vinný jako dítě ?" 

Každý chápal Boha jako toho, 
který drží svou moc pevně v rukou. 

Co je to d ítě? Malé děcko, bytost, 
které můžeš dělat zlo jak chceš, ale 
které ti samo nikdy neublíží. Je to 
Zjevení, které tě přímo udeří, prá
vě do krajiny tvého srdce, které 
musí být zlomeno, změkčeno, ote
vřeno. Znáš Zjevení, které by bylo 

naléhavější pro celé lidstvo, to lid
stvo, které má z Boha strach, které 
dosud věří, že Bůh lidstvo nemá rád 
a zkouší člověka, Zjevení, že Bůh je 
jako dítě, někdo, kdo ti neublíží, ale 
kterému ty můžeš dělat cokoliv zlé
ho, kdy se ti zachce? 

A druhý obraz Boha, to je ukřižo
vaný, a ukřižovaný je právě totéž 
jako dítě . Ukřižovaný je někdo, kdo 
se nechal přib ít za ruce, abych od 

něho nemohl čekat políčky ani dary 
a který si nechal hřeby probít nohy, 
abys nemyslel, že ti chce ublížit. 
Ukřižovaný je ten, kterému jeho 
protivníci, ale i jeho přátelé říkají: 

" Nezůstavej tam, sestup z kříže, 

projev se, sestup jako slavný, se
stup jako majestátný, mocný a obá
vaný. Pak všichni padnou na tvář 

a budou se ti klanět. Kostely bu

dou plné a pokladnice také, sbírky 
výnosné! " 

Ale Bůh nesestupuje. Já věřím 
v Boha proto, že zůstal na kříži. 

Tím, že zůstal na kříži pokračuje 

v tom, že ukazuje, projevuje neko
nečnou hloubku, nekonečnou trpě
livost lásky Boží, kam až Bůh do
vedl milovat a stále miluje. Proto 
nás naše milující matka Církev vede 

v postní době na křížovou cestu. 

Ptáš se, kde je Ježíš - podle Jeho 
slova všude tam, kde trpí člověk. 

A proto naše křížová cesta má tak 
podivné obrazy: 

Atomový hřib - Getsemanská za
hrada lidstva - zcela jistě jsi ve svém 
životě již v getsemanské zahradě 

pokrač. na str. 3 



~CO JSEM 
~PROVEDL? 

dokonč. ze str. 2 

byl. Úzkost, strach. Symbol totální
ho ohrožení současného světa: ko
labs životního prostředí, vykořeně
nost, lidské bezdomovectví, zne
hodnocení všech hodnot. 

Odejme Pán ještě v poslední mi
nutě od nás tento hořký kalich? Pane 
Ježíši Kriste, ve svém strachu z opu
štěnosti a ze smrti ses stal bratrem 
nám, lidem v úzkosti. Chtěli by
chom vymýtit strach z našeho života. 
Ale nedaří se nám to. Všechny 
úzkosti lidstva všech míst a všech 
časů, minulé, přítomné i budoucí, tíží 
Pána, který prožívá úzkost v Getse
manské zahradě. Kde jsi Ježíši v té 
hodině úzkosti - všude tam, kde trpí 
člověk, v každé getsemanské zahra
dě lidí. V dalším zastavení se setká
váme s Kristem, kterého bičují - ejhle 
člověk, zbičovaný, mučený, oloupe
ný o své tělo, o svou duši, o svou 
důstojnost, o svůj život. 

V současném světě - chladné 
a brutální je násilí neustále půso
bené lidskýma rukama. Kde jsi Je
žíši Kriste - všude, kde je bičován 
č lověk. Jak je důležité to, co říká 
současný theolog Metz: „ Nedívejte 
se na hřích člověka, ale na utrpení 
lidstva a přestanete hřešit..." A ještě 
poznámka. Bůh se nám zjevil takto: 
„ Plivali na Něho a lidstvo osvobo
zené od strachu poznalo, že se Bůh 
pro to na ně nehněvá, ale miluje 
je ještě víc. Poličkovali Ho a udive
né lidstvo přišlo na to, že nemusí mít 
z Boha strach, protože Bůh se ne-

rozhněval, Bůh je nadále očekává 
a miluje." 

Jestliže ty, ve svém životě - pro
to, aby ses osvobodil od svého od
porného strachu z Boha - máš po
třebu hřešit, máš potřebu plivat, rou
hat se, posílat vše k čertu, udělej to 
a rychle. Historicky to bylo nutné. 
Ano, bylo to historicky nutné, aby se 
lidstvo osvobodilo od nejodpornější 
věci na světě, to je od strachu z Bo
ha: aby se naučilo nemít strach, ale 
milovat Boha a svého bližního jako 
sebe. 

Ježíš položen Marii do klína 

Pod křížem jenom na chvíli 
Ježíše Marii do klína složili. 
Polibkem dotkla se bezkrevných líci: 
laskala tělo vychladající 
chviličku, jenom na chvíli 

Jak mohla by myslet pouze na Syna, 
když ví, že téměř v každé vteřině 
se snímání z kříže znovu začíná, 

ach, deset milionů dětí rok co rok 
umi'rá hladem matkám na klíně. 

Ty Paní z Lurd, Fatimy, La Sal/ety, 
když dětem nerozboříš Ráj vytvořený květy, 
neopouštěj ty ubohé, mučené, zneužívané, 
ať jako na tvář Tvého Syna i na ně 
slza Tvé lítosti a milosrdenství skane! 

-JAK POZNAT SV. BLAZEJE ? 
Biskup, mučedník, patron Dubrovníka, 

lékařů, krejčích, kloboučníků 

Blažejův život a smrt spočívá pře
devším na legendách. Jedna z nich 
říká, že byl původně lékařem. Naro
dil se ve 3. století a zemřel v roce 
316. Na počátku 4. století byl bisku
pem v Sebaste v Arménii (dnešní 
Turecko). Podle jednoho podání na
stalo v době jeho úřadování proná
sledování křesťanů císařem Dio
kleciánem. Biskup s ostatními křes
ťany uprchl, pronásledovatelé ho 
však našli a uvěznili. Po velkém mu
čení byl biskup Blažej v roce 316 
odsouzen k trestu smrti. Až do kon
ce se prý modlil k Pánu Ježíši a ob
hajoval svoji víru. 

Právě z doby, kdy byl uvězněn , 

existují různé legendy. 
Jedna říká, že chlapci, kterému 

hrozilo zadušení rybí kostí zachránil 
Blažej život modlitbou. Proto je uctí
ván jako ochránce při onemocnění 
krku. Již od 12. století existovala 

modlitba k sv. Blažeji proti otokům 
hrdla. 

Také se traduje, že jedna chudá 
žena, která na Blažejovu modlitbu 
dostala zpět vepře , kterého jí uchvá
til vlk, mu nosila do vězení svíce. 

Zvláštní místo má sv. Blažej v ži
votě rolníků jako patron počasí. 

Svátek sv. Blažeje přináší utišení 
větru, případně i škody způsobené 
bouří. 

Asi od 16. století existuje blažej
ské požehnání. Při něm se drží pod 
bradou dvě posvěcené svíce v po
době Ondřejova kříže /písmene X/. 

V dřívějších dobách se v den 
svátku sv. Blažeje žehnal chléb vo
da a víno, světily a obětovaly se 
svatoblažejské svíčky. 

Téměř vždy se sv. Blažej vyobra
zuje v biskupském rouchu, na Vý
chodě jako stařec s kadeřavými vla
sy a vousy. Často se znázorňuje 
jeho mučednictví - stětí . 

ATRIBUTY: svíčka, někdy má při 

sobě hřeben, knihu, vlka a vepře 
(vepřovou hlavu). 

Marie ŠT ARMANOV Á 
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Z pouti po svatých místech v Římě 

DOTKLI JSME SE KRISTA ••• 

Svatý PETR - první nástupce 

Zkrátit zážitky našeho putování po svatých místech na pů
dě Itálie na jedno pokračování se ukázalo takovou marností 
jako nabírat vodu žluté Tibery sítem. A to i přesto, že mnohé 
z cestovního bloku vypouštíme a vzpomínáme jen na setkání, 
která nás oslovila nejvroucněji a na místa duchovního spoje
ní s vámi, našimi příbuznými a přáteli, za které jsme se modli
li, aby také jim přinesla naše pouť užitek. 

Kde jinde začít než v největší ka
tolické svatyni světa, vatikánské ba
zilice sv. Petra, prvního nástupce 
Ježíše Krista. V chrámu pro 60 tisíc 
věřících, s 30 oltáři a 23 náhrobky 
zemřelých papežů, s nádherným, bal
dachýnem zdobeným /mistrovské 
dílo Berniniho/ oltářem vyznání nad 
hrobem sv. Petra, u něhož zbožně 
poklekáme. Dnem i nocí tady hoří 
72 olejových lamp a ve zvláštní 
skříňce pod papežským oltářem 

jsou chována pallia z vyšlechtěných 
beránků, která svatý Otec odevzdá
vá nově jmenovaným arcibiskupům. 
Na tomto místě bývali korunováni 
cfsařové. 

Opodál sedí na mramorovém 
trůně černá bronzová socha sv. Pe
tra, v době církevního sněmu oděna 
v pontifikální roucho s tiarou na hla
vě. Pravá noha, vyleštěná od dote
ků rukou a rtů statisíců poutníků ne
se také naše stopy spojení. Díváme 
se na stolici z cypřišového dřeva 
vykládanou slonovou kostí a před-
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stavujeme si, jak na ní sedával 
sv. Petr v domě senátora Pudentia. 
S úctou hledíme na hrot posvátného 
kopí, kterým setník Longinus pro
bodl bok Kristův a samozřejmě na 
první mistrovské Michelangelovo 
dílo Pietu, vytvořené v jeho 24 le
tech/!/ a také jediné jím signované. 
A pak už vzhůru na ochoz kupole 
nadhlédnout úžasnou architekturu 
z ptačí perspektivy. Mozaikový ná
pis „ Tu es Petrus ... - Ty jsi Petr, to 
je skála ... " je téměř 2 metry vysoký 
a pero evangelisty sv. Marka stejně 
tak dlouhé. Většina z nás se vydala 
nakloněnou úzkou chodbou ještě 

výš, až na samý vrchol baziliky, vy
chutnat si pohled na vatikánské za
hrady s rozhlasovou stanicí, pracov
nu Jana Pavla li, Sixtinskou kapli, 
Andělský hrad, Forum Romanum -
střed společenského života středo
věkého města, Koloseum, v němž 
zahynulo na 400 tisíc lidí - posled
ním mučedníkem byl poustevník Te
lemachos, na Panteon, jeden z nej-

zachovalejších antických chrámů 

na světě s ostatky malíře Raffaela 
a na nespočet kostelů - do mnoha 
z nich jsme se přišli poklonit. 

Co nás v bazilice nejtěsněji spo
jovalo s vlastí? Do podlahy ve střed
ní lodi jsou zapuštěna čísla a bron
zová písmena vyznačujících délku 
významných světových chrámů v po
měru k bazilice sv. Petra. Díky kar
dinálu Beranovi se nezapomnělo 

ani na Chrám sv. Víta se 124 metry, 
který je nesmazatelně v pořadí 

hned za Lateránskou bazilikou. Pře
kvapující bylo i zjištění, že bílá holu
bice symbolizující Ducha svatého 
nad oltářem Katedry, papežského 
trůnu , se vznáší ve zlatých oblacích 
z českého skla. Významnějším po
jítkem je ovšem oltář zasvěcený 

sv. Václavovi, jehož jsme po 
společné modlitbě zpěvem popro
sili, aby nedal zahynouti nám ni bu
doucím a v katakombách hrob kar
dinála Josefa Berana, jemuž jsme 
přivezli od karmelitánek z Pražské
ho hradu živé chryzantémy. Na toto 
místo nás v podzemním labyrintu s 
přehledem dovedl Otec Vladimír 
Rudolf. „ Vemte pana kardinála úto
kem, všechno svěřte do jeho rukou 
a on vám pomůže," řekl. „ Sám jsem 
se o tom mnohokrát prakticky pře
svědči l. Mám doma na stole jeho 
obrázek a jsem s ním stále ... On 
nám vždycky ve škole říkával - ten 
náš dobrý český lid. Náš národ není 
k odsouzení, ale často bývá sve
den. Také my bychom to měli opa
kovat a mít druhé rádi. Nestěžujme 
si, ale sami dávejme dobrý příklad .. . " 

Poučení se nám dostalo také 
u hrobu Jana XXlll., který otevřel 
církvi okna, aby do nich zavanul 
čerstvý vzduch. „ Ne trest, ale láska, 
ta musí zvítězit. Také my musíme 
pracovat v tomto duchu, když chce
me získat druhé." 

pokrač. na str. 5 
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Svatý PETR - první nástupce 
Z pouti po svatých místech na půdě Itálie 

Po stopách 
prvního papeže 
jsme zavítali do 
baziliky Sv. Petra 
v řetězech, která 
je rozdělena 20 
antickými sloupy 
s dorskými hlavi
cemi, jedinými to

·- ho druhu v Římě. 
Retězy, jimiž byl sv. Petr spoután 
v jeruzalémském žaláři, jsou ucho
vány ve skleněné urně pod hlavním 
oltářem s antickým baldachýnem. 
Klenotem chrámu je Michalangelo
va socha Mojžíše, na kterou mistr 
osm měsíců vybíral v Carraře mra
mor a stejně tak dlouho trvala do
prava materiálu do Říma. Před námi 
sedí živý Mojžíš, svaly, tepny, na
pjaté žíly, hrdě vztyčená hlava, zá
hyby roucha měkce pohozeného na 
klíně, jak by ani nebylo z kamene
obdivuhodné dílo. Tvář světce je 
klidná a ozářená, díváme-li se na ni 

Milá maminko, milý tatínku, 
za jistých velmi nepříznivých 

okolností /pro mou osobu/ začala 
jsem důsledně revidovat svou duši 
a přemýšlet o Vás a mém vztahu 
a chování vůči Vám. Cítím povinnost 
sdělit Vám k čemu jsem dospěla. 

Uvědomila jsem si, co jste všech
no dokázali za tak bídných podmí
nek, jaké jste měli: dřevěnou budku 
jste přetvořili v nádherný dům a ko
lem něho jste vybudovali krásnou, 
dobře opečovávanou zahradu. A ne
bylo mnoho lidí, kteří Vám pomáhali 
a nebyla to práce za slunečních dnů 
- dřina ve vedru, dešti, zimě, mrho
lení ... Při tom jste vychovali tři děti 
a dali jim možnost svobodného roz
hodování o jejich budoucnosti. Jako 
jediní ze svých sourozenců jste za
chovali živou víru a předali nám ji 
tak, aby se nám stala opravdu smy
slem života. Tohle všechno jste dě
lali v době, kdy nebyla žádná naděje 
na svobodu a měli jste tedy z mnoha 
důvodů nůž na krku držený komu-

zleva, čelný pohled je výrazem bo
lesti, která přechází do zloby a záro
veň odhodlanosti z pravé strany. To 
proto, že lid opouští Boha a oddává 
se modloslužbě. Říká se, že po po
sledním přiložení dláta poklepal 
spokojený sochař Mojžíšovi na kole
no a prostě řekl: „ Tak, a teď mluv ... " 

Duch sv. Petra na nás ještě dýchl 
na Foru Romanum, v hlubokém vě
zení Tullianum, v němž tento světec 
trpěl spolu se sv. Pavlem. Oba zde 
obrátili na víru Kristovu své strážce 
Procesa a Martiniana. Sestoupili 
jsme až na dno k prameni, který prý 
vytryskl ze země, aby sv. Petr mohl 
oba žalářníky pokřtít. 

V tuto chvíli se loučíme se sv. 
Petrem v kostele zvaném Quo va
dis? Maně se nám vynoří před oči

ma scéna popisovaná Henrykem 
Sienkiewiczem /v kapli je jeho bus
ta/ v jeho nesmrtelném románu stej
ného jména. 

nisty. Přesto, že nebyly vyhlídky na 
lepší příští, Vy jste nerezignovali. 
A to ani Vaši rodiče Vám s námi nijak 
překotně nepomáhali a možná Vám i 
přidělávali nějaké starosti navíc.Ani 
Vaši sourozenci se zrovna nepřetrhli 
v ochotě pomoci Vám, ačkoliv měli 
mnohdy menší i větší příležitost. 

Celou dobu, co Vás znám, jste 
v „ akci", stále někomu pomáháte, 
někoho někam vozíte, něco někam 
nosíte, spravujete,tvoříte a nemáte 
chvíli klidu. 

Pro nás, děti, jste uprostřed ko
munistické louže vytvořili nádherný 
pohádkový ostrůvek dětství. Je to 
studna, z níž budeme pít celý život 
chladnou vodu ve chvílích největší 
únavy /dalo by se pokračovat!. 

A nyní k mému vztahu a přede
vším chování. Vyžaduje to říci: „ Od
pustie mi ... " Chovala jsem se ohav
ně. Je to opravda ostuda a velké 
ponížení, že jsem musela jet až 
sem, abych se dostala na dno a ko
nečně pochopila ... 

Vidíme sv. Petra kráčet po krá
lovně cest k jihu, doprovázeného 
hošíkem. Pojednou klesá na kolena 
a pronáší třesoucím se hlasem slo
va: „ Quo vadis, Domine?" - „ Kam 
jdeš Pane?" A z obláčku měnícího 
se v podobu Spasitelovu se ozývá 
odpověď: „ Jdu zpět do Říma dát se 
ukřižovat ještě jednou, poněvadž ty 
opouštíš můj lid!" Svatý Petr otře
sen a dojat se vrací do města, kde 
ho čeká smrt na kříži. V kostele leží 
bílá kamenná deska s otiskem bo
sých nohou a my ochotně věříme 
legendě, že to jsou stopy zanecha
né Kristem Pánem. O to procítěněj
ší zde byla naše účast na eucha
ristické hostině, za bezpochybné 
přítomnosti Spasitele. Jemu jsme 
zazpívali - Hospodine, pomiluj -
ny ... daj nám hojnost, pokoj v naší 
zemi.. 

/ZP/ 
(pokračování příště) 

Hospodin mě v předchozích ča
sech sem tam srážel na kolena, ale 
to nestačilo. A tak mě musel v tyto 
dny nechat padnout k zemi. Teď mi 
to došlo a je mi to velmi líto a prosím 
Vás luž po kolikáté!, abyste mí 
odpustili. Byla jsem na Vás zlá, nevi
děla jsem, co všechno pro mě dělá
te, chtěla jsem stále víc a přitom 
všem jsem se ještě cítila v právu. 
Teď se mí zdá, že je to u konce. 

V podstatě bych měla sbalit kufry 
a vrátit se domů. A myslím si, že se 
to stane. Vzpomněla jsem si na po
hádku o malém Kájovi a jeho kama
rádce. Jak mu do oka spadnu/ stří
pek ze zrcadla lži a lhostejnosti a on 
zapomněl na všechny své přátele 
a nechal se odvézt do země krá
lovny Zimy. A tam za ním po velkých 
strastech jeho kamarádka přijela, aby 
mu připomenula kam patří a kdo ho 
má doopravdy rád. A vrátili se spolu 
domů. Tak ten Kája, to jsem já. 

Justina 
(prosinec 1996-Londýn) 
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Chvalte Hospodina, který uzdra
vuje ty, jímž puká srdce a jejichž 
rány obvazuje. 

Aleluja. Pán vzal na sebe naše 
slabosti a nesl naše nemoci. Aleluja. 

* Tak k nám promlouvá liturgický 
text 5. neděle. Navazuji na něj ve 
svém vyprávění zážitků z lékařské 
ordinace. Tam je to často jako ve 
zpovědnici. Kolik stesků musí lékař 
denně vyslechnout, z kolika starostí 
a beznaděje hledat cestu, kolik bo
lesti musí utišit. 

Zkušený lékař brzy pozná, že tě
lesná bolest se vždy promítá do lid
ské duše a že strasti duše výrazně 
ovlivňují i tělesné zdraví. 

Jsou lékaři, kteří to během celé 
své životní praxe nepochopili, a tvrdo
šíjně léčí jen levé ucho nebo se za
měří na léčení pravého kolena. Ne
chápou, že je nutno léčit celého člo
věka, jak ho Bůh člověkem stvořil. 
Člověka s tělem i duší. 

Jistě namítnete, proč léčit celého 
člověka, když ho bolí pravá horní 
stolička, nebo leží-li se spalničkami. 
Je zde přece jasná diagnóza a jasný 
léčebný postup. I já jsem si to kdysi 
myslel. Ale vzpomeňte jen na své 
zkušenosti, třeba právě s tím bola
vým zubem. Kolik odvahy je třeba k 
překonání vlastní zbabělosti, aby
chom překročili práh ordinace. A to 
ještě na křesle smlouváme, aby zá
krok byl co nejšetrnější. 

Je nám lhostejné chování a pří

stup lékaře? 
Což teprve, jedná-li se o nemoc 

závažnější, nebo dokonce nevylé
čitelnou . Po sdělení vážné diagnózy 
málokdo sleduje další lékařova slo
va. Jako burácení hromu zní v hlavě 
s neustávající ozvěnou zvěst o tom, 
že jsem těžce nemocen a že už asi 
nikdy zdráv nebudu. Vše se ve mně 
hroutí a má budoucnost se mění 
v beznaděj. 

Z této situace v ordinaci se však 
musím vrátit ještě k vlastní zkuše
nosti s už jednou zmíněnými spal
ničkami. Dodnes si dobře pamatuji, 
že když jsem jako dítě stonal se 
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spalničkami, vyptával se mě starý 
lékař před vyšetřením při každé ná
vštěvě znovu a znovu, jak že se to 
jmenují ti dva psi mé babičky na 
venkově, a nechával mě to vždy za
se opakovat. Ani jako lékař jsem ale 
dlouho nechápal, proč. 

Až po delší vlastní lékařské praxi 
jsem pochopil, jak je důležité navá
zat důvěrnější kontakt s nemocným 
a naladit se s ním na stejnou vlnu, 
nalézt shodný zájem, a tak nemoc
ného získat pro pro společné dílo 
léčebného procesu. 

Zkušený lékař pozná, kdy musí 
jednat rychle, nebo naopak, že je 
třeba léčení hodně načasovat. 

Právě v souvislosti s tímto širším 
pojetím lékařské péče mě napadlo, 
že by se toto zamyšlení mohlo pří-

, 
VZPOMINKY 

, v , 

Z LEKARSKE 

ORDINACE 

padně jmenovat i „ vyprávění z lé
kařovy dílny". Vždyť slovo dílna vy
stihuje lépe všestrannost lékařova 
povolání i jeho skutečnou činnost. 

Ordinaci jsme si zvykli vnímat ja
ko chladnou bílou místnost s váž
nou osobou lékaře ovládajícího taju
plná technická zařízení, s jejichž po
mocí vyřkne bezchybnou diagnózu 
a zahájí účinnou léčbu . 

Lékařská dílna však obsahuje 
mnohem víc. Je v ní tolik bezvý
znamných věcí, nad nimiž bych ve 
svém nezkušeném lékařském mládí 
pohrdavě mávl rukou. Dnes je však 
považuji za nutné a ve svém instru
mentáriu nenahraditelné. Nezdržím 
vás jejich výčtem, ale dovolím si je 
přiblížit v následující historce z doby 
svých lekařských začátků . 

Na jednom lékařském shromáž
dění vytkl ředitel polikliniky před 
všemi účastníky starému lékaři, že 
jeho ordinace vykazuje velké finan
ční náklady za časté jízc;ly na od
lehlou samotu, kde bydlel starý ne
vyléčite l ný muž. Všech se nás do
tkla veřejná necitlivá kritika starého 
zkušeného lékaře mladým, důležitě 
se tvářícím ředitelem. Starý pán se 
rozpačitě rozhlédl a tichým hlasem 
vysvětloval: „ Vím, že mu žádný lék 
nepomůže, ale on je velký milovník 
hudby. Tak tam zajedu, zahraju mu 
na housličky a on na svou bolest 
alespoň na chvíli zapomene a po
okřeje". 

Ty housle nepatří do lékařské ordi
nace mezi nové elektronické dia
gnostické či léčebné přístroje, patří 
však do lékařovy dílny. Kdo zapochy
buje jen na chvíli, že jsou důležitou 
součástí jeho instrumentária? 

Do tohoto instrumentária patří 

i lékařovo slovo. Slovo vhodně zvo
lené a vyřčené v pravou chvíli. Slo
vo, z něhož nemocný a ve své bo
lesti osamocený člověk pozná, že 
nezůstává ve svém utrpení opu
štěn . Sám v chladných bílých stě
nách ordinace, operačního sálu, ne
mocničního pokoje. Aby to slovo by
lo účinné a léčivé, musí být doko
nale pokorné. 

Každý nemocný člověk chce sly
šet, že právě tu jeho nemoc snadno 
a rychle zvládneme. My však může
me jen slíbit, že se o to pokusíme. 

Ve své dlouholeté praxi jsem se 
opakovaně přesvědčil, že i banální 
zdravotní potíže se mohou nepřed
vídatelně zkomplikovat a naopak, 
nejvážnější stavy mohou překvapit 
úplným vyléčením. 

A tak se po více než čtyřiceti le
tech své lékařské činnosti mohu jen 
shovívavě usmát nad někdejší do
mýšlivostí, že jsem někoho vyléčil. 

Dávno mě zkušenost poučila, že 
je to Hospodin, který uzdravuje ty, 
jimž puká srdce. Ano, je to Pán, kdo 
vzal na sebe naše slabosti a nesl 
naše nemoci. 

MUDr. Jindřich Šimurda 



„ 
KRATCE 

O ŠEDESÁTILETÉ VÝROČÍ ZALO
ŽENÍ našeho kostela si budeme le
tos připomínat při různých příleži

tostech. V listopadu připravujeme 
zvláštní číslo Věstníku. 

O SVATOVOJTĚŠSKÉ TISÍCILETÍ 
oslaví náš chrámový sbor spolu se 
sbory od sv. Jakuba, sv. Ignáce, sv. 
Markéty a strahovským sborem 
provedením mše J. B. Foerstra 
ln honorem Sancti Adalberti 
21. září v katedrále sv. Víta za řízení 
J. Hercla. 

O FILM ZAPOMENUTÉ SVĚTLO se 
již několik týdnů drží v desítce nej
navštěvovanějších v Čechách a na 
Moravě. Vypovídá o potřebě laska
vosti, porozumění a lásky k bližní
mu, jak už se to dlouho českému 
filmu nepodařilo . V roli sympatic
kého kněze B. Polívka, nenechte si 
ujít. 

O ZIMNÍ CHALOUPKA - jarní prázd
niny v Krkonoších /1. - 8. 3./ mezi 
svými kamarády v křesťanském 

společenství mohou i letos strávit 
vaše děti. Čeká je lyžování, výlety 
a ušlechtilá zábava na zdravějším 
vzduchu než v Praze. Přihlášky 

v sakristii, vyplněné vrátit nejpo
zději do 23. února. Dotazy Petr 
Křížek - tel. 4721877. 

O POZVÁNKA DO HOR, na týden 
plný lyžování, zábavy, ale i hovorů 
o věcech vážných i méně vážných 
pro starší 16 let, nebo-li zimní cha
loupka pro odrostlé, je datovaná ta
ké od 1. - 8. března Platí pro mladé 
lidi z naší farnosti do 25 let, i ty, 
kteří ještě nikoho na Lhotce neznají 
a hledají dobré kamarády. Na od
pověď čeká opět Petr Křížek. 

O POUTNÍ ZÁJEZD do Polska, Czen
stochowé a další památná místa 
chystá pro naše farníky hned po 
velikonočních svátcích osvědčená 
cestovní kancelář Spektrum 
ing. Karla Klouda. Týdenní putová
ní slibuje opět hluboké prožitky. 

O FARNÍ KNIHOVNA s rozsáhlou na
bídkou zasvěceně vybraných titulů 
je otevřena v Kapli sv. Václava kaž
dé úterý od 17 .00 do 18.30 hodin. 

O PŘÍŠTÍ VĚSTNÍK, v duchu veliko
nočního tridua, mj. s pořadem svá
tečních bohoslužeb, vyjde v neděli 
23. března. 

I 

Z novoroční promluvy otce V. Rudolfa 

STÁLE MÁME PŘÍLEŽITOST 

Vrať se do naší země skrze víru, 
vrať se k záchraně těch, kteř í pod
lehli těm nejhrůznějším bludům, ať 
tě opět pochopí a uvědomí si, že ty 
jsi jediný náš Otec, tys to byl, kdo 
zasadil tu révu, ty jsi na počátku 
naší existence, ty jediný máš právo 
na nás. Ty jsi skutečně náš jediný 
Otec a všichni si to budeme připomí
nat při tom velikém jubileu sv. Voj
těcha. Je to ta základní informace 
o tom, který přišel, narodil se tu, žil 
a který zemřel na kříži. A jaký je náš 
stav? Nás, kteří jsme uvěřili. Jak 
nás vzrušuje ten problém nevěřících 
bratrů a sester, jak nás to zajímá, 
jakou máme potřebu svědčit o Kris
tu svým životem. Pálí nás to? Po
znáváme dost silně, že není jiné 
cesty, než jak to naznačuje lsaíáš. 
Pálí nás, že naše rodiny jsou rozvrá
ceny, že tolik lidí neví nic o Bohu, 
pálí nás všechny ty vraždy, o kte
rých čteme dnes a denně? Pálí nás 
vše to násilí, všechna nemravnost, 
všechno to, co se valí jako temná 
řeka. Tady si třeba položit otázku, 
pálí nás to, bolí nás to? Máme soucit 
se všemi těmi ztracenými anebo 
jdeme okolo lhostejně, nebo si říká
me, spas se kdo můžeš? Nebo je 
nám lhostejný osud našeho národa 
a nechceme s tím mít nic společné
ho? Nejsme dost připravení, aby
chom se angažovali pro spásu svě
ta? To je otázka, kterou s sebou 
přináší doba, ve které žijeme. A do
ba, ve které vždy znovu začíná 

všechno. 
Bůh je neúnavný v tom, aby nám 

dával stále znovu novou příležitost. 
Je neúnavný ve své lásce. A proč? 
Protože je náš Otec, který říká na 
jiném místě: Kdyby na tebe tvá mat
ka zapomněla, já na tebe nezapo
menu. Ano, to je ta skutečnost plné 
jistoty, důvěry, naděje . Ano, tak Bůh 
o nás smýšlí a tak s námi také jed
ná. Ty jsi Hospodin, náš Otec a náš 
Vykupitel. To je tvé dávné jméno. To 
je ta cesta, na kterou musíme na
stoupit a po které musíme jít, jestli
že chceme ze všeho toho vyjít na 

cestu pravdy. Jestli chceme opět 
zachránit rodinu, jestli naši mladí 
přátelé, kteří se připravují na život, 
budou schopní žít v pravdě, ke které 
je voláme. Ano, aby viděli, že ten 
Otec nám dal pravidla pro život na 
této zemi. Že nám dal Desatero, 
abychom se to naučili znát. Musíme 
na tom pracovat všichni. Nestač í na 
to jeden slabý člověk. Tady je práce 
dost pro všechny. Nechybí dobrá 
vůle u těch dětí nebo mladých lidí, 
ale často je potřeba osobní inicia
tivy každého jednotlivce, který nosí 
jméno Ježíše Krista. Tady to je to 
pNní a pak to druhé. Přiznání vlast
ních chyb. My jsme zhřešili , ode
dávna jsme žili nevěrně. Nic se ne
může změnit v tomto světě, jestliže 
my nevstoupíme na tuto cestu poká
ní. Jestliže nepřijmeme to slovo Sol
ženicyna: Ještě jsme nezačal i dělat 

pokání. Ještě jsme si neuvědomili , 

že jsme se dopustili chyb. Byli jsme 
všichni jako poskvrněni. Jak špina
vý šat byl každý náš dobrý skutek. 
Zvadli jsme vesměs jak zvadlé listí. 
Nepravost nás unášela jak vítr. Ni
kdo nevzýval tvé jméno, nikdo se 
nevzchopil, aby se k tobě přivinul. 
Ano, to je třeba. My se musíme 
vzchopit a přivinout se k Bohu. Jedi
ně tak můžeme vyjít do těch nových 
časů. Vždyť Ty přece Hospodine jsi 
náš Otec. To pokorné vyznání, že 
my jsme hlína, to je nakonec po
třebné , abychom si uvědomili ve 
své síle, mohutnosti potřebnou po
koru. Ty přece Hospodine, jsi náš 
Otec. To pokorné vyznání, že my 
jsme hlína země. Člověk zde májen 
krátký čas , aby se osvědčil. Slyšeli 
jsme ta slova od Krista: Bděte, ne
boť nevíte, kdy Pán přijde. Zda 
večer, či o půlnocí , čí za kuropění 
nebo ráno? Ano, aby vás nenalezl 
spící. Bratři a sestry. To je ta dobrá 
zpráva. Bůh je náš Otec, je ochoten 
nás přijmout. Znovu konat ty divy 
lásky a milosti. Vždyť za pár dnů 
budeme všichni volat: Tak Bůh milo
val svět, že dal svého jediného 
Syna. 
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HUDBA POD PETŘÍNEM 
Každý první čtvrtek v měsíci 

v 19.30 hodin se konají v sále Zden
ky Podhajské na náměstí Kinských 3 
v Praze 5 komorní koncerty, na 
nichž vystupují známí umělci. V této 
sezóně dosud účinkovali: Klavírní 
kvarteto Bohuslava Martinů, Kvarte
to města Prahy, Pražské trio-Bohu
slav Pavlas, Ivan Ženatý, Josef Hála 
a Panochovo kvarteto. Publikum 
z převážné většiny tvoří křesťansky 
orientovaní posluchači. Na ledno
vém koncertě se dokonce sešla po
četnější rodina našich farníků, kteří 
si odnesli hluboký zážitek z vyni
kajícího předvedení skladeb Josefa 
Suka a B. Martinů. Zajímavostí kon
certů jsou i jejich hostitelé. Dosud 
jimi byli ministr obrany JUDr. M. Vý
borný, náměstek primátora 
MUDr. V. Říha, Pavel Tigrid, Tomáš 
Ježek, první náměstek ministra 
vnitra ing. J. Kopřiva a náměstek 
ministra zahraničí JUDr. Cyril 
Svoboda. Únorový čtvrtek natáčela 

ČT pro pořad Haló hudba, který 
bude vysílán v druhé polovině 

března. 

V březnu je dána příležitost po
sluchačům AMU, kteří budou hrát 
skladby svých kolegů . Tento večer 
bude orientován pro náročnější pu
blikum. Dubnový violový recitál se 
koná mimořádně první úterý, jelikož 
hostitelem večera je dirigent 
Sir Charles Mackerras, který ve 
čtvrtek diriguje Českou filharmonii. 
Na květnovém koncertu se předsta
ví ve violoncellovém recitálu rakouští 
umělci. 

Po každém koncertu je pohoště
ní, kdy návštěvníci mají možnost se 
setkat s umělci i hostitelem a navzá
jem se více poznat. Protože o hudbu 
pod Petřínem je velký zájem, dopo
ručujeme, aby jste si v týdenním 
předstihu rezervovali vstupenky na 
tel. 536430 nebo faxovali 539549. 
Vstupenka stojí 80,- Kč. 

/Pav/ 

SOCIÁLNÍ OKÉNK.0 

PRÁVNÍ MINIMUM 
Kdy invalidní důchod ? 

Zákon o důchodovém pojištění č. 
155/95 Sb. nově upravuje oblast dů
chodového pojištění. Prováděcí vy
hláška č. 284/95 Sb. se zabývá po
suzováním zdravotního stavu pro 
účely důchodového zabezpečení. 

Oba předpisy nabyly účinnosti 1. led
nem 1996. 

BYLI JSME NA PLESE 
Poslední lednový pátek se v sále 

Kulturního centra Novodvorská ko
nal tradiční„ lidovecký ples" /pořada
telem KDU-ČSL Praha 4 a Praha 
západ!. V rytmu valčíku, polky, ma
zurky, foxtrotu a dalších tanců pro
plouvaly parketem také páry, které 
vídáme v našem kostele. Po druhé 
hodině ranní jsme konstatovali, že 
ples se vydařil a na tom příštím roz
hodně nesmíme chybět. 

/Jaš/ 
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Pro účely řízení o při
znání částečného nebo 
plného invalidního dů
chodu se určuje podle schopnosti 
soustavné výdělečné činnosti po
jištěnce. Ten se stává částečně 

invalidním, jestliže z důvodu dlou
hodobě nepříznivého zdravotního 
stavu poklesla jeho schopnost sou
stavné výdělečné činnosti o 33 % . 
Plná invalidita nastává při poklesu 
schopnosti o 66 %, nebo je poji
štěnec schopen soustavné činnosti 
pouze za zcela mimořádných pod
mínek. 

Jednotlivé druhy zdravotního po
stižení jsou rozděleny do 165 kapi
tol, kde každému druhu onemocnění 
je stanovena míra poklesu schop
nosti soustavné výdělečné činnosti 
v procentech. 

Je-li těchto zdravotních postižení 
více, jednotlivé hodnoty se nesčítají, 
pouze je možno navýšit procentní 
hodnocení maximálně o 1 O%. 

/VO/ 

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. 



Všemohoucí Bůh, který 
nás naplnil velikonoční 

radostí, ať Vás chrání od 
všeho zlého a ať Vám 
žehná. 

Všemohoucí Bůh, který 
utrpení svého Syna pro
měnil ve slávu, ať promě
ní Vaše zármutky v ra
dost a ať Vám žehná. 

P. V. Rudolf 
a redakční rada Věstníku 

Slova do duše, která jsme slyšeli 

při posledních nedělních kázáních 

P. Vladimíra Rudolfa.dávají dost 

prostoru k přemýšlení. Třeba jak je 

to s naším svědomím, Božím to ob

razem našeho nit-
ra, který se minu
lému režimu po
dařilo pěkně za
mlžit, ne-li u 
mnohých docela 
vymazat (svědomí člověka se vlivem 

návyku na hřích ponenáhlu stává 

téměř slepým - viz Pastorální konsti

tuce o církvi v dnešním světě). 

Příklad první - zloději kradou ple

chy z farní zahrady a ani je příliš 

nevzruší, když jsou přistižen i. Klid

ně vezou lup do nedaleké sběrny. 

'V , 

VESTNIK 2/97 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB. 

23. 3. - KVĚTNÁ NEDĚLE 
Mše svatá v 8.00, v 10.00 se sbo

rem, který zpívá Meditabor a Scapu

lis suis od B. A . Wiedermanna. Ve

čer v 18.30. 

27. 3. - ZELENÝ ČTVRTEK 
Svátost smíření je možno pnJ

mout od 14.00. ~še svatá v 16.00 

a v 19.00. 

28. 3. - VELKÝ PÁTEK 
Svátost smíření je možno přij

mout po celý den. 
Liturgie Velkého pátku v 15.00 

a večer v 19.00 s chrámovým sbo

rem pod řízen ím B. Nováka - Sbory 

o um.učen í Páně (F. Gregora -

O. Jeremiáš). 

29. 3. - BÍLÁ SOBOTA 
Svátost smíření je možno 

přijmout od 13.00 až do večera. 

V 19.00 obřady Vzkříšen í. 

30. 3. - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
- HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 

Mše svatá v 8.00, slavná boho

služba v 10.00 - sbor zpívá Missa 

Příklad druhý- po dobu bohosluž

by mizí ze zaparkovaného auta před 

kostelem lékařský kufřík, s nímž se 

náš farník vypravil za pacientkou. 

Příklad třetí - naučili jsme se 
chodit v řadě 

lhostejnost se v 
choroba. 

a příliš z ní ne
vystupovat, kri
tizujeme, ale sa
mi se o nápravu 
nezasadíme, 

nás usadila jako 

A poslední zpráva - tři kožené 

peněženky, ukradené za bílého dne 

na místní autobusové zastávce, letí 

prázdné přes zídku do farní zahra

dy. Že nelze nic dělat, marnost nad 

pokrač. na str. 6 

in G od E. L. Měchury za doprovodu 

orchestru, řídí L. Pospíšil (soprán 

L. Pecharová, alt D. Marková, tenor 

A. Hampel, bas K. Černý). Večer 

v 18.30 hod. 

31. 3. - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 
Mše svatá v 8.00 a 10.00, večerní 

bohoslužba není. 

UKŘIŽOVÁNÍ 
Kříž zaklíněn v zemi. 
Dokonáno. 
Poselství posledních vět. 

Tělo, zlomené svíce, 
kopí otevírá bok, 
krev s vodou skrápí zem. 
Království Izraele ztroskotáno. 
Přibité ruce objímají s v ě t . 
Korunovační klenoty: 
trnová koruna, hřeby a kříž, 

nejdražší diadém. 

Šest tisíc otroků z Via Appia 
a bezpočet přibitých 
na hradební vrata smrti 
bajonety, meči a dýkami, 
a těch, co zůstali viset 
na ostnatých drátech front, 
všichni jsou s nevěřícím Tomášem 
až do konce světa zváni 
do Kristových ran. 

Až na dno lidské bídy 
a nespravedlnosti 
sestoupil v Synu náš Bůh a Pán. 

Bohumil PAVLOK 

/XI. zastavení/ 
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VEZMĚTE A JEZTE@) 
„Když přišla hodina, abys ho, Otče, oslavil, ukázal všechnu svou 

lásku a těm, které zanechával ve světě, se vydal do krajnosti: při večeři 
vzal chléb, požehnal jej, lámal, dával svým uyčedníkům a_ řekl: vezm~te a jezte z toho všichni: TOTO JE MOJE TELO, KTERE SE ZA VAS 
VYDÁVÁ." 

My křesťané musíme patrně vzbu
zovat podivný dojem. Říká se o nás, 
že jsme tvrdí, mají nás za přísné, za 
nepřátele těla. 

A hle, přece jsme živeni a okou
zleni něžným a drahým Tělem Je
žíše Krista. 

A přece víme velmi dobře, lépe 
než ostatní, jak tělo umí trápit, špi
nit, mást a ponižovat. Víme, jak hlu
boko může klesnout zahálčivý člo
věk, známe prázdné srdce, neza
městnané ruce, velký smutek těl. 
Snad právě z toho důvodu Bůh, ta 
milující, nejčistší, nejněžnější by
tost, chtěl přijmout tělo a nám své 
Tělo dát, abychom se jím navždy 
sytili. Chtěl, aby jeho Tělo bylo slav
nostní hostinou, čistou radostí. Pro
to se vtělil. A toto vtělování se děje 
neustále, pokračuje ve svátostech, 
v Těle a v Krvi, je to Ježíšův hlas, 
který nás oslovuje. Vtělování, to je 
Bůh , který všemi smysly do nás 
vstupuje, je to Bůh, kterého jíme 
a pijeme, je to Bůh, který k nám při
chází nejobvyklejší cestou, která ta
ké nejlépe odpovídá našim schop
nostem. Jaká radost, když jako Si
meon můžeme vzít do svých rukou 
to nejkrásnější na světě. Bůh je 
v nás jednající, působící, milující, 
tak jako jiný tvor by být nemohl. Stal 
se tím nejbližším, nejpřístupnějším, 
nejpřítomnějším. Boha se může
me dotýkat, k němu se můžeme 
přimknout. Farář z Arsu říkával, 
když držel tělo Kristovo ve svých 
rukou, mezi svými ztuhlými prsty: 
„ Kdybych věděl, že bych měl být 
zavržen a na věky odloučen od te
be, již nikdy bych tě nepustil." 

Bůh se stal tím, kterého můžeme 
milovat a líbat, k němu se můžeme 
přivinout a jemu se můžeme v jistotě 
lásky odevzdat, před ním můžeme 
otevřít ústa a srdce a před ním mů
žeme zavřít ruce i oči. Potřebujeme 
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jen jíst a pít: a to je dílo našeho 
posvěcen í. 

Kolikrát nás již slovo Boží oslo
vilo. „ Vezměte a jezte!" Při tolika 
mších jsme ho slyšeli: „ Toto jest mé 
tělo." - Kdy konečně pochopíme tu 
velikou lásku? Poslechneme letos? 
On to je, je to jeho šat, je to jeho 
tělo, které se dostalo až k nám, jeho 
pohled, jeho hlas, jeho rány, jeho 
přítomnost. Jaká radost by nás měla 
uchvátit při pomyšlení: On tu je, mo
je pouť končí. On je tu na věky. 
Přijďte a podívejte se, přijďte a dotý
kejte se, přijďte a přiviňte se k Bohu, 
přijďte a jezte. Přijďte všichni, vy 
zmučení, vy hladoví, nasyťte se jeho 
Tělem. Jezte a nasyťte se, mějte 
odvahu se toho Těla dotýkat, a vaše 
tělo se stane klidnějším, bude uklid
něno, bude lehké, uvolněné, něžné 
a ryzí. 

Přijďte všichni, kdo jste opuštěni, 
kdo jste uzavřeni ve své samotě , vy 
bázliví, vy pesimisté bez přátel , bez 
lásky, přijďte a nasyťte se na jed
nom srdci a na jedné duši a vaše 
duše znovu bude zakoušet milost, 
dobrotu, trpělivost, milující a něžnou 
náklonnost. 

Přijďte a nasyťte se milostmi vy 
všichni, kteří nemáte víru, přijďte 
a nasyťte se na víře jednoho jedi
ného, a s údivem pocítíte, jak se ve 
vás zrodila víra, která nepochází 
z vás. Přijďte vy, kdo nemáte nadě
ji, jezte a přijměte naději někoho ji
ného a v údivu pocítíte, jak ve vás 
ožije neuvěřitelná naděje. Přijďte vy 
všichni, kteří nemáte lásku, i vy se 
budete ptát, jak to, že vaše srdce se 
náhle stalo tak vroucí, po tom, co On 
vás nasytil. Neboť tělo, které jíte, je 
Tělo Syna Božího, Tělo slavně 
zmrtvýchvstalé, proniknuté světlem, 
povýšené radostí, naplněné du
chem. Jíte-li toto Tělo, zvěstujete 
smrt a život Ježíše a ve vás se 

obnovují tajemství jeho utrpení a je
ho kříže. Jíte-li toto Tělo , umírá ve 
vás vše, co zemřít má a oživuje ve 
vás vše, z čeho musíte žít. Pozved
něte se, proniknuti milostí, už nikdy 
nebudete sami, neboť vaše samota 
bude obydlena, vyplněna a oživena. 
Každá brána bude chráněna, každé 
slabé místo bude hlídáno, velmi 
sladký, dětinný pocit vám stále bude 
našeptávat, že patříte Bohu a Bůh 
patří vám. Bude to jednoduše ně
kdo, kdo vyplní celou chápavost va
šeho bytí. Povedete svůj normální 
život: budete číst, pracovat, roz
mlouvat s přítelem - bude stačit jen 
okamžik usebrání, jako letmý stisk 
ruky, rychlé nadechnutí uprostřed 
zástupu, krátký pohled lásky, který 
ti druzí neuvidí, znamení podivu
hodné jistoty. 

Už nebudete takoví, jako jste byli 
dříve. Ve vás začal žít někdo jiný. 
Svou přítomností otevřel vás pro se
be, pro vás samé. I pro druhé, v něm 
najdete všechny ostatní, o kterých 
jste se domnívali, že jste je opustili, 
všechny ty, které jste dříve milovali 
špatně, kterým jste způsobili tolik 
zla, před kterými jste se cítili tak 
liknaví. Jako ten chleba, který leží 
na oltáři, je udělán ze sklizené pše
nice, jejíž klasy vyrostly po návr
ších, jako to víno, které je na oltáři, 
bylo připraveno ze zrn vinných hroz
nů, které uzrály na různých svazích 
a nyní byly podivuhodně spojeny 
v jeden jediný hrozen. Tak budou 
všichni, kteří přijímají, spojeni v jed
no tělo: stanou se tělem živého Kris
ta, velkým tělem dětí Božích. A když 
se stanete tímto tělem, když v něm 
zaujmete své místo a svůj život, pak 
pochopíte, že toto tělo musíte opět 
nabídnout dál, darovat, dát jiným, 
abyste se stali tím tělem, které 
všichni potřebují, aby mohli být oči
štěni, utěšeni a obráceni. 

To je smysl velikonočního svaté
ho přijímání, ke kterému jste v těch
to dnech voláni. A nejen v těchto 
dnech. 

/ER/ 



Z pouti po svatých místech v Římě 

DOTKLI JSME SE KRISTA ••• 

U hrobu svatého Pavla • 
·-- ----·---·------- ~--·---

Od naší pouti po svatých mís
tech na půdě Itálie uteklo už trochu 
vody, ale i vzpomínky uzrávají jako 
staré dobré víno. 

Proto si ho ještě trochu do
přejme ... 

Po závodním stíhání jednoho 
chrámu za druhým, s dobrým úmy
slem všechno vidět a všude být, by
lo zastavení ve stínu starých euka
lyptů, buků a magnolií /budou-li se
mínka plodná, mnohá se přestěhují 
do českých zahrádek/ v trapistickém 
opatství Tre Fontane hotovým rá
jem. Vybalili jsme svačinky, ujedli 
něco párků pánů řidičů autobusu 
a všechno zapíjeli znamenitou vo
dou vyvěrající ze skály. O ujištění, 

že je léčivá, jsme nepochybovali. 
Vždyť její prameny jsou svázány se 
životem sv. Pavla, jemuž jsme se 
chtěli právě zde přiblížit. 

Kráčíme po stejných kamenech na 
tehdejší cestě Via Ostiense, které jsou 
přímými němým i svědky posledních 
okamžiků života světce. U třetího mil
níku, nad nímž se dnes klene kostel , 
dva reliéfy znázorňují stětí sv. Pavla. 
Tady se to stalo. Podle legendy na 
třech místech, kam jeho hlava odsko
čila, vytryskly ze země tři prameny 
/odtud Tre Fontane/. 

S pohledem a myšlenkami na mu
čedníka na fresce za oltářem posí
láme k nebesům píseň s vírou, 
že stejně jako Pavel ani nikdo z nás 
nezůstane od Matičky Marie opuštěn. 

V sousedním kostele Scala Coeli 
- Schody do nebe, kousek od stře
dověké vstupní brány do opatství, 
jsme se zdrželi trochu déle. Za do
bré slovo byl opět připraven ornát, 
kalich, mešní víno a hrstka hostií 
a my mohli navázat na tradici kaž
dodenní svaté oběti. Její intence se 
tentokrát vázala k 1 O 203 mužům 
thébské legie, která byla s velitelem 
Zenem na císařův rozkaz vyvraždě-

na pro neochotu obětovat pohan
ským bohům. Ostatky odpočívaj í 
v kryptě kostela a říká se, že sv. 
Bernard měl při mši svaté vidění, jak 
duše legionářů vystupují po žebříku 

z očistce do nebe. 
„ Na oltář klademe všechny ne

moci a problémy, modlíme se za 
kněze a za všechny trpící, kteří ne
jsou mezi námi," bylo intencí mše 
svaté. „Apoštol Pavel si před kon
cem svého života s úlevou povzdychl 

- dobrý boj jsem bojoval, svou víru 
si zachoval. Jeho slova jsou věro
hodná. Pevně věřme, že v budouc
nu i nás Pán vysvobodí od všeho 
zlého a zachrání pro nebeské krá
lovství. Modleme se za nemocné 
spolubratry, bolesti a trápení, aby
chom se ztotožnili s mučednickým 
křížem svatého Petra a Pavla." 

Odpovídáme zpěvem „ Kristus ví
tězí, Kristus kraluje.„" 

Svatého Pavla jsme doprovodili 
až k jeho hrobu v bazilice sv. Pavla 
za hradbami, kterou postavil císař 
Konstantin Veliký v roce 326 nad 
místem posledního odpočinku svět
ce. Patří mezi čtyři hlavní římské 
baziliky, jejíž velkolepost umocňuje 
nádvoří se 150 sloupy a průčelí zdo
bené překrásnou mozaikou mj. s pří
běhy ze života sv. Petra a Pavla. 
Vn itřek chrámu je pravým skvostem 
církevní architektury. Kazetový strop 

s bohatou řezbou a zlacením, okna 
z hlazeného alabastru propouštěj íc í 
nažloutlé světlo , nad arkádami mo
zaikové medailony všech papežů 

počínaje sv. Petrem a konče Janem 
Pavlem li., pod jehož podobiznou -
na rozdíl od ostatních - není ještě 
datum ukončení pontifikátu. Stále 
7 volných medailonů a prostor pro 
další vzdoruje pověsti , že zaplně
ním posledního obrazu nastane ko
nec světa ... Na triumfálním oblouku 

obdivujeme nejstarší dochovanou 
mozaiku baziliky z 5 . století s že
hnajícím Kristem. 

Hrob sv. Pavla je umístěn pod 
papežským oltářem, nad nímž na 
čtyřech antických sloupech je roz
prostřen baldachýn italských mist rů. 
Baziliku důstojně opouštíme jednou 
z nejkrásnějších římských křížo
vých chodeb od Vasaletta. 

V „naší" bazilice 
Právě současná doba velikonoční 

nás v myšlenkách nejcitlivěji spojuje 
s návštěvou baziliky Svatého Kříže 
Jeruzalémského - titulárního chrámu 
pražského arcibiskupa a českého pri
mase kardinála Miloslava Vlka. Bazi
liku postavil císař Konstantin Veliký 
na přání své matky, císařovny sv. He
leny, pro posvátné ostatky sv. Kříže, 
které přinesla v roce 326 z Jeruza
léma do Říma. Naše kroky směřovaly 

pokrač. na str. 4 
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(dokončení ze str. 3) 

do podzemní kaple, pokryté vrstvou 
kamene a hlíny z Kalvárie pod dlaž
bou, k eucharistické oběti. 

Dříve jsme si ale s dojetím pro
hlédli všechny relikvie, pro které pa
tří bazilika v Římě k nejnavštěvo
vanějším. Příčné břevno z kříže 

jednoho z lotrů, relikviář papeže Ře
hoře Velikého, ale především nej
větší existující úlomek dřeva sv. Kří
že, 2 ostny z trnové koruny, část 
nápisu INRI /Ježíš Nazaretský Král 
Židovský/, hřeb , kterým byl Kristus 
přibit na kříž, zlomek kosti z ukazo
váčku sv. Tomáše a konečně ka
ménky z Božího hrobu, jeskyně naro
zení v Betlémě a z bičovacího sloupu. 

Mše svaté jsme se zúčastnili je
ště plni dojmů bezprostředně po ge
nerální audienci Svatého Otce, což 
oslovilo také našeho duchovního 
Otce. „ Jsme šťastni," řekl v promlu
vě, „ že se nám dnešní den tak po
vedl. Je moudré tento den ukončit 
právě tady, abychom věděli , kde je 
třeba hledat spásu. Je to kříž, který 
nám ji dává. Tady je ta hloubka pro
žitku, a to bychom měli dávat dál. 
I těm, kteří tady nebyli. Nezapomí
nejme na Boží skutky, co pro nás 
Kristus svým utrpením na kříži udě
lal. Před křížem byl sv. František 

obdarován stigmaty, aby pak dožil 
v lásce k chudým. Taková revoluce 
by ani dnes nevadila ... Bůh je Otec 
Ježíše Krista a také náš Otec. Jeho 
úmyslem není poslat trápení a mu
čení na svého Syna, Bůh se nevy
žívá našimi strastmi a bolestmi, to 
není jeho styl! Měli bychom zrefor
movat naši víru. Milovat kříž, to je 

už samo o sobě velký dar. Mysleme 
teď na ty, kteří mnoho trpěli, těžce 
se trápí, na ty, co známe, právě na 
tomto místě úcty ke Svatému Kříži ... " 

To jsou naše dnešní Velikonoce, 
na které jsme začali myslet v Římě 
počátkem listopadu 1996. 

/ZP/ 
(přHtě dokončení) 

DOBÚ SKUTKY, KTERÉ NIC NESTOJÍ. 
* říci dobré slovo * povzbudit nemocného * trochu pomoci * pochválit jídlo * zatelefonovat někomu, abychom 

ho potěšili * nezapomenout na něčí naroze-
niny * opatrně zavírat dveře * radovat se z maličkostí * být za všechno vděčný * o něco prostě poprosit * vymyslet si pro někoho malý 
dárek * dát někomu dobrou radu * přečíst si něco, co nutí k zamy
šlení 

* napsat dopis druhému pro ra
dost * nemyslet už na píchnutí jeh
lou 

* nepřipomínat znovu vinu, která 
už je odpuštěna * nestěžovat si na nedopatření 

* nebrat své smutky vážně * nepovažovat křivé slovo za 
urážku * uznat to dobré, co udělal druhý * být solidární s tím, kdo byl po-
kořen * žertovat s dětmi * mít účast s tím, kdo je smutný * trpělivě mluvit s netrpělivými * soucítit s tím, kdo ve skrytu trpí * přiznat vlastní slabost * čestně přiznat spáchané bez-
práví * těšit se na zítřek * leccos umět přehlédnout * pro všechno si udělat potřebný 
čas * a ve všem prokazovat lásku. 

JAK POZN.ÁM8 S.V. JOSEFA ? ' . ' 
Pěstoun Páně, patron církve, spolupatron české země, 

snoubenec Panny Marie, matky Ježíše, 
to všechno jsou zastoupení svatého 
Josefa, z rodu krále Davida, o němž 
se nejvíce dovídáme na začátku 
evangelia sv. Matouše. Jen díky je
ho otevřenosti a poslušnosti Bohu 
mohl Ježíš vyrůst a ujmout se svého 
poslání. Vždy, když se blížilo nějaké 
nebezpečí, byl sice Josef andělem 
upozorněn, ale bylo jen na něm , zda 
tomuto Božímu poselství uvěří a 
podřídí se Boží vůli. 

Poprvé, když se dozvěděl, že 
Marie čeká dítě, a chtě l ji opustit, na 
„ žádost" anděla se jí ujímá jako 
ochránce, a tím bere na sebe i pěs
tounskou zodpovědnost. Také v Bet
lémě, kde ho anděl vyzval k okamži
tému odchodu v noci s malým dítě
tem do cizí země, až do Egypta, 
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aby unikl Herodovu úmyslu zavraž
dit Ježíše. Podobně se vrací z vy
hnanství do Nazareta, aby z něj po
dle slova proroka mohl vyjít Spasitel. 

Svatý Josef patří k nejuctívaněj
ším světcům. Je vzýván jako patron 
manželů a křesťanských rodin, dětí, 
mládeže, sirotků a panenství. Také 
dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevo
rubců, truhlářů, kotlářů, ale i inže
nýrů a vychovatelů. Patron umíra
jících a přímluvce šťastné smrti. 

Jeho atributy: s dítětem v náručí, 
s lilií, jako symbolem čistoty, s te
sařským nářadím (pila, sekera, 
úhelník), případně s rozkvetlou holí. 

Nejčastější vyobrazení: s Marií 
a Ježíškem u jesliček, při útěku do 
Egypta vede oslíka, na němž jede 

Maria s malým Ježíškem v náručí. 
Je znám i obraz Josefa s chlapcem 
Ježíšem v tesařské dílně. 

/Marie ŠTARMANOVÁ/ 



VÝROKY SLAVNÝCH O BOHU 

A. C. MORRISON 
prezident newyorské Akademie umění a věd 

7 
důvodů, proč jako vědec věřím v Boha 

Jsme teprve na úsvitu vědeckého věku a každý nový 
paprsek vrhaný vědeckým výzkumem ukazuje jasněji dílo 
Stvořitele, nadaného nekonečnou inteligencí. V duchu vě
decké pokory a víry založené na vědění se stále více přibli
žujeme k vědeckému poznání Boha. Já mám sedm důvodů 
své hluboké víry: 

První důvod: 
Matematicky přesně můžeme do

kázat, že náš vesmír byl plánován a 
vytvořen nesmírným budovatelským 
duchem. 

Dejme tomu, že vložíme do kapsy 
deset mincí očíslovaných od jedné 
do deseti a důkladně jimi zamíchá
me. A zkuste je vytahovat v pořadí 
od jedné do deseti, vkládajíce vyta
ženou minci zase zpět a znovu jimi 
zamíchejte. Matematicky víme, že 
pravděpodobnost vytažení jedničky 
je 1 :10, pravděpodobnost vytažení 
jedničky a hned dvojky je 1 :100, vy
tažení jedničky, dvojky a trojky je 
1:1000 a tak dále. Vaši naději, že 
byste vytáhli všech deset mincí 
v přesném pořadí od jedné do dese
ti, lze vyjádřit poměrem jedné ku de
seti miliardám. 

Zemská osa je nakloněna o 23 
stupňů, čímž získáme 4 roční doby. 
Kdyby nebyla takto nakloněna, 

výpary z oceánů by se pohybovaly 
na sever a jih a vytvořily by nesmír
né plochy ledu. Kdyby Měsíc byl od 
nás vzdálen jen 100 000 km, mořský 
příliv by byl tak velký, že dvakrát 
denně by všechny světadíly byly 
úplně pod vodou, která by brzy splá
chla i nejvyšší hory. Kdyby zemská 
kůra byla jen o 3 m silnější, nebylo 
by v ovzduší kyslíku, který by se 
spojil s jinými prvky na různé slou
čeniny, tvořící zemskou kůru a ne
bylo by organického života. Kdyby 
moře bylo jen o několik metrů hlub
ší, pohltilo by všechen náš kyslík 
a kysličník uhličitý a nemohly by exi
stovat žádné rostliny. Nebo kdyby 
ovzduší bylo značně řidší, některé 
z meteorů, kterých se denně spalují 
v ovzduší miliony, by dopadly na 
různé části země a založily by zde 
oheň : 

Vzhledem k těmto a jiným okol
nostem není pravděpodobnost ani 
jedna k milionu, že by život na naší 
planetě vznikl náhodou. 

(další důvody pfíště) 

.-
KRATCE 

O KLUB KŘESŤANSKÝCH ŽEN 
oznamuje, že na schůzku ve čtvrtek 
3. dubna v 17 .00 v kapli sv. Václava 
ve Fakultní Thomayerově nemocni
ci přijde JUDr. Jiří Dobruský, který 
po přednášce rád zodpoví všechny 
dotazy v oblasti sociálně-právní. 
Užitečná nabídka všem. 

O KŘEST CD KARAVANA, kterou 
natočila skupina „ Pramínek" pod 
vedením Jana Hučína, proběhl v po
lovině března v Kulturním centru na 
Novodvorské. Koncertní folkový 
klub nabídl znamenité občerstvení 
duše i těla. 

O DRUHÉ NĚMECKÉ VYDÁNÍ naší 
Křížové cesty je na světě. Další edi
ce se právě chystají v Polsku a Ma
ďarsku. 

O SYMBOLIKA KŘÍŽE V KŘES
ŤANSTVÍ - tak zní přednáška 
PhDr. D. Budínské ve středu 

2. dubna dopoledne v 10.00 hod. 
v refektáři emauzského kláštera 
v Praze 2 Nyšehradská 49/, na niž 
zve Unie katolických žen. 

O POUTNÍ ZÁJEZD DO POLSKA má 
již pevnější obrysy. Odjíždí se 22. 4. 
ráno na Svatý kopeček a Hostýn. 
Další program: 23. 4. do Wadowic
rodný dům papeže J. Pavla li., Kal
waria Zabrzydowska - druhé nej
větší poutní místo Polska, Krakow, 
24. 4. Czenstochowa - klášter na 
Jasné Hoře nejvýznamnějším pout
ním místem, Gniezno - sv. Vojtěch, 
25. 4. Kladsko - Arnošt z Pardubic, 
Wamberzice - Mariánské poutní 
místo, které navštěvovala i babička 
B. Němcové. 

O PŘÍŠTÍ VĚSTNÍK vyjde v neděli 
4. května s rozhlasovou promluvou 
P. Rudolfa /mše svatá 20. 4./ a kro
mě již zavedených rubrik také s o
hlasem na návštěvu Svatého Otce 
Jana Pavla li. v Praze. 

Podle podobné úvahy je třeba 
stejně přesných podmínek, aby 
mohl existovat na zemi život, a je 
vyloučeno, aby jejich vzájemné 
správné uspořádání bylo dílem ná
hody. Naše planeta se otáčí na rov
níku kolem své osy rychlostí 1 666 
km za hodinu. Kdyby se otáčela 
rychlostí jen 150 km za hodinu, na
še dny a noci by byly jedenáctkrát 
delší a horké slunce by spálilo za 
den všechnu vegetaci a zbytek by 
se stal obětí dlouhé mrazivé noci. 

Dále: Slunce, zdroj všeho života 
na zemi, má povrchovou teplotu 
6 ooo0 c a naše planeta je od něho 
právě natolik vzdálena, aby nás za
hříva l tento věčný žár, ale nespálil. 
Kdyby slunce vydávalo jen polovinu 
svého záření, zmrzli bychom, a kdy
by vydávalo o polovinu více, uhořeli 
bychom. 

KRYŠTOF KOLUMBUS I ~I _L_E_o_N_A_R_o_o_ o_A_ v_1N_c_1---" 
/1451-1506/ /1452-1519/ 

Objevitel Ameriky. 

„ Bože, vím a jsem hluboce pře
svědčen, že všechno, co děláš, je 
dobré„. Nemohu ani myslet ani usu
zovat bez toho, že bys neměl na tom 
účast." 

Umělec, stavitel, vynálezce. 

„ Ó, umě lče , ty pokračuješ v tom, 
co Bůh začal! Proto se snaž rozmno
žovat ne díla lidských rukou, ale 
věčné výtvory rukou Božích !" 
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TAJEMSTVI SMRTI 
Záhada lidského údělu nejvíce 

vystupuje tváří v tvář smrti. Člově
ka netrápí jenom bolest a postup
ný tělesný úpadek, ale také - ba 
více - strach z trvalého zániku. 
Avšak tušení srdce ho vede správ
ně, když se hrozí naprostého roz
padu a konečného zániku své oso
by a odmítá je. Zárodek věčnosti, 
který v sobě nosí a jejž nelze pře
vést na pouhou hmotu, povstává 
proti smrti. Všechno lidské úsilí 
techniky, byť sebeužitečnější, ne
dovede upokojit úzkost člověka: 
prodloužená biologická dlouhově
kost nemůže upokojit touhu po 
dalším žití, která nezničitelně tkví 
v jeho srdci. 

Tváří v tvář smrti všechny před
stavy selhávají, avšak církev po
učená Božím zjevením tvrdí, že 
člověk byl od Boha stvořen k bla
ženému cíli, který je mimo hranice 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 

SLEV A JÍZDNÉHO 
Ministerstvo dopravy a spojů 

vypracovalo vzor nového průkazu 
na slevu jízdného pro návštěvy ro
dičů dětí tělesně, mentálně nebo 
smyslově postiženými, umístě

nými trvale nebo dlouhodobě 

v ústavech. Ten platí od 1. ledna 
1997 pro jízdu veřejnou železniční 
nebo silniční linkovou osobní 

dopravou ze stanice® 
nejbližší místu trvalého · · • • 
bydliště rodiče do stani-
ce nejbližší ústavu. 
Průkazy vydávají rodi-
čům ústavy. Průkaz nesmí být 
vydán jiným osobám. Na jeden 
průkaz lze uskutečnit až dvanáct 
návštěv. Při jízdě z ústavu potvrdí 
jeho zaměstnanec uskutečnění 

návštěvy v průkazu . Všechny 
technické náležitosti sdělí žada
telům v každém ústavu. 

/VO/ 
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pozemské bídy. Kromě toho těles
ná smrt, které by byl člověk uše
třen, kdyby nebyl zhřešil, bude po
dle učení křesťanské víry přemo
žena, až všemohoucí a milosrdný 
Spasitel vrátí člověku spásu, o kte
rou se svou vinou připravil. Bůh 
totiž člověka povolal a volá, aby 
k němu přilnul celou svou přiro
zeností ve věčném společenství 
neporušitelného božského života. 
Tohoto vítězství dosáhl Kristus, 
když svou smrtí osvobodil člově
ka od smrti a znovu vstal k životu. 
Dobře zdůvodněná víra tedy dává 
kterémukoliv přemýšlejícímu člo
věku odpověď na jeho úzkost z to
ho, co ho v budoucnosti čeká. Zá
roveň mu poskytuje možnost být 
v Kristu ve spojení s milovanými 
bratry, kteří již zemřeli, a dává mu 
naději, že u Boha dosáhli pravého 
života. 

/Z Pastorální konstituce 
o církvi v dnešním světě/ 

SVĚDOMÍ 
(dokončení ze str. 1) 

marnost? Náš páter se nezalekl 
a zloděje statečně, později za při

spění dalších farníků, přiměl plechy 
vrátit. Ani o auta a jejich obsah se 
není třeba napříště bát, protože už 
máme na parkovišti vlastní hlídací 
službu, v níž se budeme střídat. 

A kdo se nechce dočkat ještě dal
šího zhoršení životních jistot, musí 
se zajímat o věci veřejné. Kdyby na
še malá křesťanská obec ve velkém 
pražském sídlišti byla podobně, jako 
je usebraná v modlitbách, všímavá 
a příčinlivá i ve všedním životě , mi
mo lavice kostela, možná bychom 
v dobrém nakazili své okolí a měli 
více spřízněných duší i pomocníků . 

Náš duchovní Otec, bez ohledu na 
vlastní životní křížky, znovu pozvedl 
prapor, jako už tolikrát v mezních 
situacích, a zavelel k útoku proti 
bezpráví, nespravedlnosti, nečest
nosti. 

/ZP/ 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 

Římsko - katolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny Míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4 710759 

POŘAD 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 -
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. 



Svatý otec přistál z nebe 

Teplá dlaň 
Na Svatého otce jsme čekali 

na ruzyňském letišti. Spolu 
s naším prezidentem repu
bliky, biskupským sborem, mi
nistry, diplomatickým sborem 
a další generalitou nastoupe
nou podle ceremoniáře. My sa
mozřejmě v zóně pro lid obec
ný, který na místo spolehlivě 
přepravili organizátoři od Pas
toračního střediska. Vůbec 

o nic jsme však nepřišli. Za
tímco se před našima očima 

(dokonč. na str. 8) 

" , 
VESTNIK 3/97 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

VĚRNI ODKAZU SV. VOJTĚCHA. 
Tisíc let uplynulo od mučednické 

smrti druhého pražského biskupa 
sv. Vojtěcha, jehož ostatky odpočí
vají v arcibiskupské kapli chrámu 
sv. Víta v Praze. 

Svatý Vojtěch prožil celou svou 
biskupskou službu v Getsemanské 
zahradě. Prožíval tíseň z domácích 
poměrů politických, náboženských, 
tíseň o budoucnost. Jistě jakási 
úzkost musela jmout jeho srdce, 
když se dozvěděl jako biskup praž
ský, že je jeho rod vyvražděn, když 
se vydával na misijní cestu a tušil, 
kolik nástrah mu ta budoucnost při
nese. Vyjadřuje to poznámka jeho 
spolupoutníků , když šli kolem moře, 
že to moře zasyčelo, zahučelo a 
Vojtěchova tvář jaksi zesinala. To je 
úzkost těch , kteří s Pánem prožívaj í 
Getsemany. Ale do těch Getseman 
Pán pronáší velikonoční pozdrav: 
Nebojte se! Také sv.Vojtěch, když 
se mu otvírala věčnost, posiluje své 
průvodce, jak zaznamenali jeho 

současníci: „ Bratři, nebojte se." 
A důvod k té nebázni je vyjádřen tou 
druhou Vojtěchovou větou: „Buď ve
leben, Bůh milosrdný!" Dovedl být 
i v této situaci tvůrcem pokoje jako 
jeho Pán. Zbičován, zpliván, ukřižo

ván, když třetího dne z hrobu vstal, 
nic nepřipomněl z toho, co se mu 
stalo, nic nevyčítal katanům, nemlu
vil o hrůze svého ponížení, ale ví
tězně z jeho úst zaznívá pozdravení 
Božské: „ Pokoj vám!" 

Buďme i my, dědici Vojtěchovi, 

tvůrci pokoje, lidmi, kteří dovedou 
odpustit v různých situactch, kte
rým je vzdálena jakákoliv pomsty
chtivost, spílán(, ale kteří usilují 
o to, co výše jest, tíhnou k tomu, 
co je poctivost, lidskost, ne k tomu, 
co je msta. 

Věrni odkazu sv. Vojtěcha , věrni 

Pánu zazpívejme svým životem veli
konočn í ALELUJA! 

~ ~ ~ 

ZMRTVYCHVSTANIKRISTA 
Dlouhá tisíciletí, Spasiteli, 
čekali jsme, my, lidská pokolení 
na tuto chvíli. 
Po noci plné hrůz 
teď zapomenem na sny. 
Hroby se otevírají, 
nebe se duhově jasní. 
Ze všech stran světa, 
z vrcholků hor, 
z propastných strží 
je Tě vidět, 
díky, díky! 
Oči se slzami radosti mlží. 
Zástupy zesnulých v Tvém jméně 
tvoří teď bratrský kruh 
a s nimi Trojjediný Bůh. 

Všechna učení světa, 
mlhavé vize filozofů, 
védy a upanišády, 
panenské oběti boha Slunce 

a v mýtech Okřídlení Hadi 
jsou jenom hrubé záplaty 
na zářivém plášti 
Tvého evangelia. 
Což jsi mě nepoznala, María? 

A každá lidská duše 
se teď radostně chvěje: 

Bohumil PAVLOK 
/XIV. zastavení/ 
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Nedělní promluva 20. února na vlnách českého rozhlasu 

DUCH 
V současné době se na všech 

stranách setkáváme s nářkem. Proč? 
Nad tím se chceme dnes zamyslet. 
Nemůžeme být lhostejní ke světu, 
do kterého nás Bůh postavil a za 
který neseme zodpovědnost. Lid
stvo je postiženo zlem, které jde do 
hloubky a které - jak hrozná ironie -
bují u vyspělých národů a kultivo
vaných lidí. Jde o rozklad samého 
člověka. Největší učenci, moralisté 
- aspoň ti, kteří věří v primát duše 
nad hmotou - jsou tím velice zne
klidněni, a také lidstvo samo si začí
ná uvědomovat velikost tohoto ne
bezpečí. 

V důsledku neobyčejného pokro
ku se stal moderní svět podivuhod
ně krásným a velikým. Člověk, pyš
ný na své vědomosti i na svou moc 
nad světem a hmotou, se domnívá, 
že každého dne nabývá nad hmotou 
moc ještě větší. Stejnou měrou, jak 
si člověk pomocí vědy a techniky 
podmaňuje vnější svět, ztrácí vládu 
nad svým světem vnitřním. Proniká 
sice tajemstvím nekonečně malých 
a nekonečně velkých světů, ale své 
vlastní tajemství nechápe. Chce ří
dit vesmír, ale neví již, jak by řídil 
sám sebe. Krotí hmotu a místo, aby 
osvobozen od její tyranie žil přede
vším ze svého ducha, dopouští, aby 
se zdokonalená hmota obracela 
proti němu. Stává se jejím otrokem. 

My musíme vědět, že duch je to 
hlavní; myšlenka vzniká z ducha. 
Pod rukou člověka hmota získává 
tvar a stavba roste. Duch navrhne 
plán, město se zdvíhá ze země , 
stroj opouští továrnu. Duch vdechu
je krásu a z mramoru se stává so
cha, rozezvučí se struny, sladí se 
barvy, duch propůjčuje fantazii a 
vzniká láska. Lidé se spojují a lid
stvo se stává společenstvím. Hyne
li duch, je člověk v nebezpečí. Bu
deme-li číst častěji takové rady jako 
„ Kdo udá souseda, může snáze zís
kat byt", máme jasný důkaz o tom, 
jak se hmota vymyká člověku z ru
kou. Až se to skutečně stane, už 
nebude člověka. Kdysi tak zašly kul-
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JE TO HLAVNI 
tury jedna za druhou. Od počátku 
historie se střídaly, měnily a my ví
me, že jen málokterá odolala osudo
vým ranám z vnějška. Všechny 
ostatní byly svými vlastními katy, 
neboť je zevnitř nahlodával dlouho
trvající rozklad. 

Jsme hrdi na svou západní kultu
ru. K její záchraně jsme se zúčastnili 
největší krvavé l ázně, kterou kdy 
svět viděl. A aby žila, desítky milio
nů lidí zemřely a další desítky milio
nů krutě trpěly. Velké národy zbrojí 
a hromadí mocenské prostředky, 

které jsou schopny zpustošit celé 
kontinenty. Jsme lhostejni k nebez
pečí. To jsme viděli letos o Veliko
nocích. Úplně jsme zapomněli na 
ten dávný dobrý zvyk, vzpomenout 
na Bílou sobotu alespoň 2 minutami 
obětí válek minulých i současných . 

Naše kultura je v nebezpečí ne tak 
na svých geografických hranicích, 
jako spíše na hranicích lidského 
srdce. Červ, který hlodá, sedí uvnitř. 
Získal převahu , protože je živen leh
komyslností moderního světa, který 
tělu nabízí rozkoše a duchu pýchu 
života. Sklízíme její plody. Jedním 
ze znamení mizení mravního pocitu 
zodpovědnosti je nebezpečné stou
pání kriminality mladistvých na ce
lém světě . Právě ve vyspělých ze
mích nabývá forem opravdové met
ly moderního člověka růst dušev
ních chorob a neuróz všeho druhu. 
Divoši potřebují lék pro své tělo, 

civilizovaní lidé naproti tomu vzrůs
tající armádu psychoanalytiků, psy
choterapeutů a psychiatrů, kteří se 
pokoušejí zachránit jejich ducha. 
Člověk zítřka možná navštíví sou
sední planety. Jaké však bude nitro 
tohoto člověka? Celé lidstvo by mě
lo vyslechnout slavnostní a vždy 
aktuální varování Ježíše Krista, kte
rý volá: „ Co platno člověku, kdyby 
celý svět získal, ale na své duši ško
du utrpěl" . 

A přece je moderní svět okouzlu
jící a nemáme právo brzdit jeho po
krok, nýbrž máme povinnost přímo 
na něm spolupracovat. Naše práce 

by však byla marná, kdybychom se 
stejně horlivě nenamáhali vrátit člo
věku vědomí o jeho duši . Člověk 
musí být obnoven, aby skrze něho 
mohl být obnoven vesmír v řádu 
a lásce. Čím má člověk pohodlnější 
život a čím větší jsou jeho požitky, 
tím více osvícení potřebuje, aby po
chopil, že život a požitky jsou jen 
prostředkem k dosažení vyššího cí
le. Tím více potřebuje vnitřní síly, 
aby na tom nelpěl, tím naléhavěji 
potřebuje lásky, aby nehledal jen 
zisk a neškodil svým bratřím. Ztros
kotává-li duch člověka před triumfu
jící hmotou, je to proto, že zapo
míná na Boha. Nezná ho, nebo ho 
zapírá. Toto drama se nechá 
shrnout asi takto: buď se člověk při
dá k Bohu a odpoutá se od hmoty, 
nebo se přimkne ke hmotě a odpou
tá se od Boha. 

Je-li člověk v nebezpečí, je to 
proto, že zvolil sebe a hmotu. Pro 
člověka je moderní svět neustálým 
pokušením. Člověk vytváří stále víc 
a víc a ve svém neustálém chtění 
mít se vrhá na vytvořené statky, 
aniž by se jimi mohl nasytit. Je to 
pekelný čarokruh , ve kterém potře
by rostou rychleji , než věci vznikají. 
Člověk otrok vztahuje ruce po plo
dech hmoty, aby je shromažďoval 
a končí tím, že před svými idoly pa
dá na kolena, je rozerván, rozhárán 
v hloubi své bytosti, je odsouzen 
k boji proti svým bratrům. Protože 
každý, jak jednotlivec, tak i masa 
chtějí pro svůj prospěch urvat výho
dy a podržet je. A navzdory své de
generaci sám sebe ještě obdivuje. 
Nejsou jeho výkony snad úžasné? 
Ale zapomíná, že je to Bůh, který 
má být obdivován a veleben. A to je 
věc, bratři a sestry, kterou my proží
váme velice bolestně v současné 
době . Víme všichni, že to tak je, 
a divíme se jen, že jsme mohli tak 
rychle po nabytí svobody znovu se 
stát otroky. 

Stejnou měrou, jak vzrůstá moc 
nad věcmi, člověk zapomíná na 
všemohoucnost Boží. Z věcí si 

(pokrač. na str. 3) 



Nedělní promluva 

(dokončení ze str. 2) 

vytváří svého Boha, sám sebe dělá 

Bohem - místo pravého Boha. Tím 

se civilizovaný člověk od Boha od

trhává a přes veškerá svá tvrzení si 

staví svět , ve kterém pro Boha již 

není místa. Právě tak, jak to hlásají 

ateističtí doktrináři. Stále trvá na

bídka Ježíše Krista, který jako vysla

nec svého Otce přišel na zem, aby 

zachránil člověka a svět. Já jsem 

Cesta, Pravda a Život, beze mne 

nemůžete nic či nit. Přišel jsem na 

svět, abyste měli život, a to v plnosti. 

Jsem zmrtvýchvstalý. Každý, kdo 

věří ve mne, nezemře na věky. Svůj 

pokoj Vám dávám. Ne, jako svět dá

vá, já dávám. Aby lidé a moderní 

svět dosáhli úspěchu, je třeba člově

ku vrátit nejen jeho duši, ale i víru 

v Ježíše Krista. Nestane-li se to, zí

tra už nebude člověka. Ano, bratři 

a sestry, člověk je v nebezpečí 

a právě tato pravda vám dělá vrásky 

na čele. Vy všichni to cítíte. Možná, 

že to nedokážete jen takhle vyjádřit. 

Ale víte, že pravda je tady. Ano, bez 

Boha nelze učinit člověka šťastným, 

bez Boha nemůže člověk poznat, co 

je láska, spravedlnost a co zname

nají všechny ostatní ctnosti. Chce

me se velmi pozorně dívat na Svaté

ho otce, až přijede a kéž bychom 

všichni pochopili , že je to právě ta 

velká ctnost jeho života, která mu 

dává tu sílu, že stále je připraven 

a určitě i nabízí svůj život, za ty vel 

ké myšlenky, které nám Ježíš Kris

tus svěřil , abychom se stali jejich 

hlasateli. 
/ER/ Sv. Vojtěch 

VÝROKY SLAVNÝCH O BOHU 

7 důvodů, 
proč 

jako vědec 
věřím v Boha 

(první důvod v minulém Věstníku) 

Druhý důvod: 
Vynalézavost a přizpůsobivost ži

vota je projevem vševládnoucí nej

vyšší inteligence. 
Nikdo nikdy nevyzkoumal , co ži

vot vlastně je. Nemá váhy ani roz

měru, ale má velkou sílu, neboť ros

toucí kořen rozlomí tvrdý kámen. Ži

vot si podmanil vodu, zemi, vzduch, 

ovládl prvky a přinutil je, aby se roz

kládaly a tvořily sloučeniny. Život je 

jako sochař, který dává tvar všem 

živoucím věcem, a jako malíř , vy

kreslující každý list a barvící každý 

květ. Život je hudebníkem, který na

učil ptáčky písním a hmyz bzukotu. 

Život je znamenitý chemik, který dá

vá chuť ovoci a koření , růže naplňu

je kouzelnou vůní, vodu a kysličník 

uhličitý mění v cukr a přitom uvolňu-

A. C. MORRISON 
PREZIDENT NEWYORSKÉ 
AKADEMIE UMĚNÍ A VĚD 

je kyslík, který potřebují živočichové 

k dýchání. 
Podívejte se na téměř neviditel

nou kapénku protoplazmy, průhled

né a rosolu podobné, jež je schopna 

se pohybovat pomocí síly ze Slun

ce. Tato jediná buňka, tato průhled

ná kapénka, chová v sobě zárodek 

života a má schopnost předávat ten

to život každému živoucímu tvoru, 

malému či velkému. Síla této buňky 

je větší než síla všech lidí, zvířat 

a rostlin, protože z ní vzešel vše

chen život. 
Příroda nestvořila život, neboť 

žárem vyžehnuté skály a slané mo

ře nemohly dát k tomu potřebné 

předpoklady . A kdo jej sem tedy při

nesl? 

Třetí důvod: 

Moudrost zvířat jasně mluví o do

brotě Tvůrce, který vložil pud do ji

nak bezmocných tvorů. 
Mladý losos tráví léta v moři, aby 

se posléze vrátil do rodné řeky 

a táhl proti proudu při té straně, do 

níž se vlévá říčka či potok, v němž 

se narodil. Co jej vede tak přesně 

zpět do rodiště? Přenesete-li ho do 

jiné říčky, okamžitě ví, že není ve 

správné vodě, razí si cestu zpátky 

do hlavní řeky a potom zase vzhůru 

na místo svého určen í. 

Ještě obtížnější je rozřešení úho

ří záhady. Tito podivní tvorové se 

stěhují v době dospělosti ze všech 

řek a rybníků na celém světě do 

moře a spěchají do nesmírných hlu

bin u Bermud, což znamená, že 

úhoři z Evropy musí plavat mořem 

mnoho tisíc kilometrů. Tam se páří 

a umírají. Malí úhoříci , kteří zřejmě 

nemohou vědět nic než to, že jsou 

v nesmírné vodní poušti, se přesto 

vydávají na zpáteční cestu a najdou 

nejen pevninu, z níž vyšli jejich rodi

če , nýbrž i řeky a jezera a rybníky, 

takže každá voda je opět osídlena 

mladými úhoři . Žádný americký 

úhoř nebyl nikdy chycen v Evropě a 

žádný evropský úhoř v Americe. Pří

roda dokonce zdržela dospívání 

evropského úhoře o rok, aby nahra

dila jeho delší cestu. Odkud se vzal 

pud, který to všechno řídí? 

(dokonč. na str. 6) 
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Z pouti po svatých místech v Římě 

DOTKLI JSME SE KRISTA ••• 

K J~NOVI ~ POMUKU •NA SVATÝCH SCHODECH• 
SPLNI FONTANA di TREVI NAŠE PŘÁNÍ?• KOSTEL PRO 

RUCE SV. VOJTĚCHA• AŤ NAJDU, CO SE ZTRATILO 

Ja'.o_ otevfr~ dve~e po!;'t1ín po dalšfch svatých mfstech ve světě a tedy 
osob~ter;i~ ob1ev?van1. ~erohodnosti evangelijních textů při setkáváních se 
sakralmm1_ pamatkam1 1 zajímavými lidmi. Aby se také na tyto poznatky 
dost~lo m1sta v našem Věstnfku, italské dojmy z loňské pouti uzavíráme 
letmym dotekem dosud nepublikovaných stránek cestovnfho bloku. 

ŘÍMSKÁ NEJ ... 
Každá hodina našeho putování 

připomínala četbu Guinessovy kni
hy rekordů. Bazilika sv. Jana v Late
ráně (katedrála Svatého otce) je 
kostelem všech kostelů, aneb jak je 
nad hlavním vchodem psáno, všech 
chrámů města a světa matka a hla
va - Mater et Caput. Sochy apoštolů 
ve výklencích mohutných pilířů patří 
k nejlepším pracím slavného socha
ře Berniniho a mramorová deska 
připomínající, že zde byl v roce 
1729 prohlášen za svatého Jan 
z Pomuku byla, tím nejtěsnějším 

poutem s naší vlastí. Opodál jsme 
pietně poklekli alespoň na jeden stu
peň svatých schodů, dovezených 
z Jeruzaléma do Říma sv. Helenou, 
po nichž kráčel zbičovaný Kristus od 
Piláta k pretoriu . Zanechal po sobě 
stopy krve, které jsou na stupních 
zarámovany bronzí. V těchto mís
tech byla naše srdce zasažena nej
citlivěji .„ 

NOČNÍ FONTÁNY 
„Hrozby" nočního „běhu" po řím

ských fontánách skoro nikoho ne
odradily. Kdo by si koneckonců ne
chal ujít takové dobrodružství s od
borným výkladem všeznalého prů
vodce ing. Karla Klouda. Start byl 
před troskami centra říše z 1 O. sto
letí před Kristem. Prohlídku jezuit
ského chrámu Al Gesú /U Ježíše/, 
v němž jsou pochováni všichni ge
nerálové řádu, také sv. Ignác z Lo
yoly a sv. František Xaverský, jsme 
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stihli těsně před jeho zavřením. Pak 
začala velká přehlídka kašen. Na 
druhém největším římském náměstí 
Piazza Navona, na místě bývalého 
cirku, kde byly pořádány také ná
mořní bitvy a podle staré tradice by
la umučena sv. Anežka, stojí Berni
niho Fontána čtyř řek - Dunaj, Nil, 
Ganges a Rio de la Plata předsta
vují čtyři gigantické postavy ř íčních 

božstev. Vedlejší Mouřenínova fon
tána je od stejného autora. Dalším 
milníkem nočního pochodu se stal 
Mariánský sloup postavený na přá
ní papeže Pia IX. na památku vyhlá
šení dogmatu Neposkvrněného 

početí Panny Marie v roce 1854. 
Fontána Barcaccia v podobě staro
řjmské lodi je pod památnými 
Spanělskými schody, které jsme 
samozřejmě také vystoupali. Zlatým 
hřebem je pro každého cizince Fon
tana di Trevi, nejhezčí a nejdoko
nalejší ze všech římských kašen. 
Bůh Neptun jede v obrovské lastuře 
tažené koňmi, vedenými Tritony. 
Nádrž fontány symbolizuje moře, 

nad nímž bdí bohyně hojnosti, zdra
ví a čistoty. Kdo se chce do Říma 
znovu vrátit, má pravou rukou přes 
levé rameno vhodit do kašny minci. 
Uvidíme ... 

POD VOJTĚCHOVÝM 
RAMENEM 

Jeden ze dvou nejstarších řím
ských mostů z 2. století před Kristem 
směřuje k bazilice sv. Bartoloměje , 

která má pro náš národ velký vý
znam. Císař Otto Ill. ji dal vystavět 
v roce 999 k poctě druhého praž
ského biskupa sv. Vojtěcha. Část 
jeho ramene a rukou věnoval na 
oltář. Po jeho stranách stojí nápis: 
„ Kostel byl postaven pro tyto ruce, 
z nichž jedna držela biskupskou 
berlu Prahy a druhá křtila sv. Štěpá
na Uherského". 

V chrámu je vůbec první vyobra
zení sv. Vojtěcha, a to na malém 
sloupu uprostřed schodiště - s ber
lou, evangeliem a co je zajímavé, 
s arcibiskupským pall iem. 

Při vstupu do této svatyně jsme 
si uvědomili, že před oslavami milé
nia našeho světce jsme včas na 
správném místě. 

Jako už několi krát na pouti jsme 
se spojili v usebrání písní Hospo
dine ulituj nás ... 
Zpěvem „ K oltáři Páně plni touhy 

spějme" pak skutečně i přistupuje

me k eucharistické oběti. 
Náš průvodce v promluvě trochu 

zavzpomínal: „ V den loučen í s Ří
mem stojíme u hrobu sv. Vojtěcha. 
Je to neuvěřitelný důkaz Boží lásky. 
Naše dnešní intence? Ať věrně sto
jíme při těch , kteří nás vedou k Boží
mu království. V semináři jsme se 
učili dobře rozumět našim světcům. 
Právě na sv. Vojtěcha se nám do
stalo kněžského svěcen í. Byli jsme 

(dokončení na str. 5) 



Z pouti po svatých místech v Římě 

(dokončení ze str. 4) 

šťastni a svým způsobem prožili 
mnohé, co tento světec - včetně tá
bora PTP ... A podávali jsme pak 
svědectví. Svatý Vojtěch dvakrát 
odcházel do exilu, chtěl se vrátit, ale 
celý jeho rod byl vyvražděn. Máme 
nad čím uvažovat. Jestli dnes na
jdeme sami sebe, bez osočování je
den druhého, pak toto výročí milénia 
nám pomůže pohnout se o krůček 
z místa. Zde nad hrobem budeme 
prosit o milost, abychom sami sobě 
přislíbili, že se budeme varovat hří
chu a dáme si lepší pozor na ctnost. 
Síla se v nás projeví, budeme-li pro
sit se sv. Pavlem - duch můj je s vá
mi, mám radost, že vaše víra je pev
ná. O to společně prosme, aby tomu 
tak bylo ... Abychom na přímluvu 
sv. Vojtěcha byli vedeni ke Kristu 
dobrými kněžími". 

Rozloučili jsme se státní hymnou 
a odcházeli se slzami v očích ... 

VŠECHNO OSTATNÍ 
V této kapitole „ letem světem" 

nemůžeme opomenout návštěvu 

patriarchální baziliky Santa Maria 
Maggiore (Panna Maria Sněžná ne
bo Větší). Je pro nás památná tím, 
že v ní položil papež Hadrián li. roku 
867 slovanské bohoslužební knihy 
na hlavní oltář v přítomnosti sv. Cy
rila a Metoděje a jejich žáků z Velké 
Moravy. Tak schválil liturgii přelože
nou do slovanského jazyka sv. Cyri
lem. Bohatě pozlacený kazetový 
strop je pokládán za nejdrahocen
nějš í v římských kostelích. „ Padly" 
na něj tři plné karavely zlata poslané 
Kolumbem z Ameriky do Španělska. 

Oslovila nás také malá kaple sv. 
Zena v bazilice sv. Praxedy Pruden
ce s nízkým mramorovým sloupem, 
u kterého byl bičován v Jeruzalémě 
Kristus. 

Ale dost už Říma. V Gubbiu jsme 
obdivovali mistrovské, téměř akro
batické vyzvánění chlapců na rad
niční věži a představovali si tradiční 
běh se svatými do vrchu na počest 
sv. Ubalda. V papežském městě Or
vieto jsme se šplhali úzkými ulička
mi s keramickými obchůdky k Dómu 
s nejkrásnější gotickou fasádou 
v Itálii. I tady jsme byli naskok od 
domova, protože podle tradice to byl 
počátkem 13. století český kněz 
Petr, který na své pouti v blízké Bol
seně zažil zázrak. Když byl zmítán 
pochybnostmi o přeměně vína a 
chleba v Tělo a Krev Páně, skanulo 
na korporál jako důkaz několik ka
pek Krve Kristovy. Zázrak byl pod
nětem pro zavedení svátku Božího 
Těla. 

DOMU PŘES PADOVU 
Na cestě domů nás čekala ještě 

Padova, koupající se ve slunečních 
paprscích. První kroky vedly do ba
ziliky sv. Antonína Paduánského, 
velkého kazatele, který promlouval 
i k rybám. Velkolepá stavba v ro
mánsko-gotickém stylu s osmi ku
polemi a věžemi orientálního cha
rakteru je dominantou města. Chrám 
uchovává tělesnou schránku sv. 
Antonína, jeho mešní roucho, ká
men, kterým si ve spánku podkládal 
hlavu, ostatky čel isti , jazyka a hlasi
vek jako vzácné relikvie velkého 

řečníka. Tak jsme se mohli přímluv
ci ztracených věcí, kterého jsme 
v životě již několikrát vzývali , osob
ně poklonit. 

Padova má ještě jeden impozant
ní chrám postavený benediktýny 
v 16. století - baziliku sv. Justýny. 
V majestátním interiéru jsme mohli 
shlédnout významná umělecká díla, 
mezi nimi i Utrpení sv. Justýny od 
Veronese. Především jsme se však 
zúčastnili poslední mše svaté na 
rozloučenou a poděkování. 

"Jednou větou, milost na milost" , 
řekl otec V. Rudolf. „ Měli jsne do
brou vůli, snažili jsme se o poznání 
nejpotřebnějšího, abychom se set
kali u apoštolských prahů s Otcem 
velké slávy, abychom si vytvořili po
třebnou ochranu u hrobů patronů, 
kteří nás předešli. Odstraň Bože 
všechno, co nám stojí v cestě, aby
chom bez vnějších překážek a potí
ží svobodně plnili tvou vůli - za to 
jsme prosili. Abychom nepropadli 
pověrám a jiným nedostatkům, kte
ré svádějí z cesty. K tomu potřebu
jeme moudrost. Ať najdu, co se ztra
tilo - sv. Antonín. Jak velký kazatel, 
který na počátku tisíciletí dovedl je
dinečně oslovit člověka. Prosme, 
abychom měli více takových kaza
telů . Podstupme zápas s temnotou 
a lží - moudrost září a nevadne ... " 

Intencí mše svaté byla modlitba 
za všechny zemřelé přátele a podě
kování za celý týden, který jsme 
prožili. 

Hospodin je náš pastýř, dává 
nám prodlévat na svěžích pastvi
nách. Tak jsme jako ovečky vnímali 
naši pouť, na niž se nedá zapome
nout... 

/ZP/ 
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VYROKY SLAVNYCH O BOHU 

(dokončení ze str. 3) 

Jeden druh vosy přemůže kobyl
ku, vyhrabe v zemi díru, dá kobylce 
žihadlo na přesně určené místo, aby 
nezahynula, ale byla v bezvědomí 
a žila dále jako kus konzervované
ho masa. Potom naklade těsně ve
dle kobylky vajíčka, aby se vylíhlá 
mláďata mohla živit čerstvým ma
sem. Vosa toto vše dělala poprvé 
v životě, ale její živočišný druh to 
dělá v zájmu zachování rodu od ne
paměti. Takovou tajemnou techniku 
nelze vysvětlit nějakým přizpůsobe
ním se poměrům, ta musela být 
prostě dána. 

čtvrtý důvod: 
Člověk má něco více než pouhý 

zvířecí pud - má schopnost myslet. 
Ještě nikdy nebylo o žádném zví

řeti zaznamenáno, že by dovedlo 
počítat do deseti, či jen rozumělo 
výkladu čísel. Tam, kde pud je jen 
jediným tónem flétny, krásným, ale 
omezeným - lidský mozek obsahuje 
tóny všech nástrojů orchestru. Ten
to čtvrtý důvod netřeba rozvádět. 

Díky lidskému rozumu jsme schopni 
úvahy, že jsme tím, čím jsme, jen 
proto, že se nám dostalo jiskry Boží 
moudrosti. 

Pátý důvod: 
Prostředky Boží pro zachování 

všech živých tvorů - podivuhodné 

~ 
Tyto geny jsou tak nepatrné, že 

kdyby bylo možné dát dohromady 
všechny geny odpovědné za zroze
ní všech lidí na světě, vešly by se 
do dvou náprstků. A přece tato ultra
mikroskopická tělíska, zvaná geny 
a jejich průvodci - chromosomy, 
obývají každou živou buňku a jsou 
nositeli všech lidských i zvířecích 
charakteristických vlastností. Dva 
náprstky jsou velmi malé prostory, 
aby se do nich vešly všechny 
charakteristické inidividuální vlast
nosti miliard lidí. Ale jsou to nade 
všechnu pochybnost zjištěná fakta. 
Nuže, jak tedy geny uchovávají 
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všechny normální dědičné vlastnos
ti mnoha předků a jak zachovávají 
psychiku každého v tak nepatrném 
množství hmoty? Zde je vlastně po
čátek dědičnosti v buňce, jednotce, 
která v sobě chová a nese geny. Jak 
je možné, aby několik málo mil ionů 

atomů tvořících ultramikroskopický 
gen absolutně ovládlo všechen život 
na světě? To je příklad úžasné mou
drosti a prozíravosti, jenž může vy
cházet jen z nejvyšší moudrosti 
Tvůrce - žádná jiná hypotéza to ne
vyloží. 

Šestý důvod: 
Účelné hospodaření přírody nás 

nutí, abychom si uvědomili , že jen 
nekonečná Moudrost mohla předví

dat a ovládat nejrůznější eventua
lity, jež se v přírodě vyskytnou. 

Před mnoha lety byl v Austrálii 
vysázen jako ochranný plot jistý 
druh kaktusu. Neměl žádného ne
přítele z říše hmyzu, a tak se kaktus 
přímo zázračně rozmnožil. Pokryl 
území tak široké a dlouhé, jako je 
celá Anglie. Vyhnal obyvatele z ves
nic a farem a zničil jejich pol
nosti. Vědci hledali po celém světě 
nějakého nepřítele tohoto kaktu
su. Konečně nalezli hmyz, který se 
živil výhradně jen touto plodinou. 
Hmyz se rychle rozmnožil - neměl 

v Austrálii žádných nepřátel - a brzy 
kaktus přemohl. Toho je dnes na 
tomto kontinentě pomálu, ale po
stupně vyhynu l i původně užitečný 

hmyz. Takové zásahy a udržování 
rovnováhy v přírodě řídí jistě nějaká 
nejvyšší Moudrost. Proč tak rychle 
se množící hmyz neovládl celou pla
netu? Protože nemá takové plíce ja
ko člověk, nýbrž jen dýchací prů
duchy. Když hmyz roste, tyto prů
duchy se nezvětšují úměrně s ním. 
Proto se nikdy ve světě nevyskytl 
opravdu velký hmyz. Nebýt tohoto 
moudrého zařízení, nemohl by člo
věk na zemi existovat. Představme 
si, že bychom se setkali se sršněm 
velikým jako je tygr. „ 

Sedmý důvod: 
Okolnost, že č lověk chápe pojem 

Boha. 
Pojetí Boha tryská ze schopnosti 

člověka - inteligence, kterou ostatní 
tvorové na naší planetě nemají. Jen 
díky této úžasné vlastnosti může 
člověk samojediný mezi všemi tvory 
nalézat důkazy věcí nevid itelných. 

Obzory, které se touto vlastností 
člověku otevírají, jsou nekonečné. 
Když se lidská zdokonalená inte
ligence stává spirituální skutečnos
tí, může ve všem účelném uspořá
dání a dění kolem sebe vidět a po
znávat velikou pravdu, že nebe je 
všude, že Bůh je všude a ve všem -
a že nikde nám není tak blízko jako 
v našich srdcích. To, co napsal žal
mista Páně, je pravda vědecká i ro
zumově poznatelná: „ Nebesa vy
pravují slávu Boží a obloha zjevuje 
dílo jeho rukou" . 

* * * 
Očkování 

proti hříchu 
O druhé velikonoční neděli by

ly děti u prvního svatého přijímání. 
Ve vzpomínkách jsem se vrátil 
o více než půl století do svého ro
diště, malého jihomoravského 
městečka a znovu pocítil tu ne
opakovatelnou radost a světlo 
v duši, které se tehdy ve mně rozli
lo při prvním setkání s Tělem Kris
tovým. Co víc lze dát dnes dětem 
do vínku, aby měly jistotu vnitřní 
radosti a duchovní síly vyrovnat 
se s nadhledem se všemi překáž
kami, které se jim budou stavět do 
cesty. Ano, jak to řekl duchovní 
Otec, je to ta nejlepší imunita, to 
nejúčinnější očkování proti hříchu 
a světské zlobě. A my dříve naro
zení o této pravdě už můžeme 
svědčit svým životem„. 

/ZP/ 



TROCHU POKONCILNÍ VĚROUKY 

Trochu teorie a osvětlení významu mše svaté a svátostí, jak je doku
mentoval druhý vatikánský koncil, stejně jako přiblížení služby kněze, 
jáhna, podjáhna, ministrantů, lektora, recitátora a komentátora, kantora, 
scholy a sboru a konečně služby nás věřících jistě nebude na škodu. Tuto 
užitečnou abecedu budeme uveřejňovat v každém čísle Věstníku. 

Obnova mše svaté a svátostí 
Modleme se za naši parochii, aby 

nás Pán všehomíra shledal hodnými 
následovat neustále jeho nebeskou 
naději a prokazovat mu bez přestání 
službu modlitby ... 

Modleme se za každé naše bis
kupství pod nebem, za našeho bis
kupa Jakuba a jeho parochie, za na
šeho biskupa Klementa a jeho pa
rochie, za našeho biskupa Evodia 
a jeho parochie ... modleme se za 
naše kněze ... modleme se za naše 
jáhny ... modleme se za naše lekto
ry, zpěváky, panny a vdovy .. . mod
leme se za všechny, kteří přinášejí 
Pánu a Bohu oběti a prvotiny ... mod
leme se za sebe navzájem, aby nás 
Pán svou milostí uchoval až do kon
ce ... a zachránil nás pro své nebes
ké království /:Ap.Konst. VII 1.1O,11 :/. 

Tak zněla „ modlitba věřících" 

v syrské liturgii, jak nám ji zachytily 
Apoštolské konstituce z 5. století. 

Máme v ní vyjmenovány všechny, 
kteří společně spoluobětovali eucha
ristickou oběť, je zde shromážděná 
celá obec věřících někde v Syrii ne
bo Palestině, celá parochia: biskup 
se svými kněžími a jáhny, pak nižší 
služebníci jako lektor a kantor, a ce
lá obec věřících v čele s Bohu za
svěcenými pannami a vdovami. 

Takový obraz obětující obce má 
podle Koncilu poskytovat také náš 
kostel, naše farnost. Neboť Mše 
svatá je obětí celé Církve, Krista ja
ko Hlavy a věřících jako údů. Ta
jemné tělo Kristovo - Církev vystu
puje právě navenek liturgií, kde se 
stává viditelná její struktura: v čele 
shromážděné obce věřících stojí 
biskup nebo kněz jako její hlava 
a předseda bohoslužebného shro
máždění, pak jsou zde jáhni, pod
jáhni, lektoři, recitátoři , komentátoři, 

kantoři a členové sboru - ti všichni, 
i ti, co nemají ani žádné nižší svěce
ní, konají při Mši svaté „ pravou litur-

gickou službu" /LK,art.29/. A věřící 
nestojí stranou, neboť oni jsou „ sva
tým lidem, sjednoceným a řízeným 
biskupy'', jichž se liturgie také týká, 
třebaže jiným způsobem než bisku
pa, kněze a jáhna /:srov.LK,art.26:/. 

V tom celém bohoslužebném 
shromáždění má každý svou přesně 
vymezenou úlohu, kterou musí do
držet a nesmí ji ani překročit, ani ji 
nesplnit. „ Při slavení liturgie má kaž
dý, liturg i věřící, když splňuje svou 
úlohu, činit jenom to - a všechno 
to, co mu přísluší z povahy věci 
a podle liturgických předpisů 

/: LK,art 28:/. Nositelem liturgického 
dění je tedy celá obec věřících na 
tom určitém místě shromážděná 

k bohoslužbě, v čele s biskupem ne
bo knězem. Celebrant, který tomuto 
shromáždění předsedá na místě 

Kristově, není mimo obec, ale 
uvnitř obce, takže kromě něho vy
stupují v posvátném dramatě Mše 
sv. i jiné osoby, aby splnily svou 
liturgickou službu: ministranti, lek
toři, recitátoři , kantoři, schola a sám 
lid. 

To je hlavní zásada, kterou Koncil 
uplatnil při obnově Mše sv.: je obětí 
obce věřících, ale hierarchicky čle

něné, kněze, který oběť koná mocí 
svého svěcení a věřících, kteří mocí 
svého křestního znamení ji obětují 
nejen „ rukama kněze, nýbrž i spo
lečně s ním" /: LK,art.48:/. 

Aby mohl křesťanský lid takto 
spoluobětovat Mši sv., bylo třeba: 

a) učinit mu ji srozumitelnou -
proto byla zavedena mateřská řeč 
do většiny částí, odstraněny přídav

ky, které komolily smysl: poslední 
evangelium, požehnání po Mši sv. -
a přidáno, co bylo méně šťastně 
vypuštěno: přímluvy, přijímání pod 
obojí. 

Pozn. Větší zřete lnosti napomá
há také oddělen í Bohoslužby Slova 

dokonč. na str. 8 

~ 

KRATCE 

O ŠVÉDSKÝ PĚVECKÝ SBOR BLE
KETKÓREN vystoupí v našem kos
tele na Lhotce ve čtvrtek 8. května 
v 18.30. V repertoáru má mj. díla 
Schutze, Bacha a Dvořáka, ale ta
ké severských skladatel ů. Sbor je 
třicetičlenný , vystupuje předevš ím 

při slavných mších a účinkova l 

v Norsku, Dánsku a Německu. Za
čátkem letošního roku spolupraco
val s hudebníky z Chile při pro
vedení „ Missa Criolla" od argentin
ského skladatele. 

O ŠARLATOVÝ A ČERNÝ, to je ná
zev britského filmu uvedeného na 
obrazovce ČT 1 v těchto dnech. 
Byl natočený podle skutečné udá
losti za druhé světové války, kdy 
irský kněz, člen Svaté stolice , Mon
siQ_nore O'Flaherty zorganizoval 
v Rímě přímo před očima gestapa 
důmyslnou síť na pomoc válečným 
uprchl íkům hledajícím ve Vatikánu 
azyl. Bylo dobře připomenout ve
řejnosti, že Vatikán je neprávem 
obviňován z nečinnosti , či dokonce 
kolaborace za války. 

O PROGRAM PRO NAŠE DĚTI při
pravují starší kamarádi. Výlet pro 
mládež od 16 let ve dnech 8. - 11 . 
5., ruční práce s hlínou na Lhotce 
1 O. 5. od 8.30, další výlet s dětmi 

ve dnech 30. 5. - 1. 6., opékání 
vuřtů na konci školního roku 27. 6. 
Tradiční „ Letní chaloupky" od 3. 
do 16. 8. Přihlášky jsou k dispozici 
od 25. 5. v kapli sv. Václava. 

O PORADENSTVÍ PRVÉHO KON
TAKTU i nadále nabízí služby každý 
čtvrtek od 15 do 17 hodin v ekume
nické kapli v areálu Fakultní Tho
mayerovy nemocnice Nídeňská uli
ce /v Praze 4 v péči Klubu křesťan
ských žen a diakonie Církve česko
slovenské husitské. Především těm 
potřebným, kteří jsou bezradní se 
svými sociálně právními nebo zdra
votně pečovatelskými problémy. 

O PŘÍŠTÍ VĚSTNÍK vyjde před prázd
ninami v neděli 29. června. 

POTŘEBUJETE PORADIT 
V PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI? 

Pak navštivte kapli sv. Václava 
ve čtvrtek 15. května mezi 15 -
17.00 hodinou, v níž vám bezplatně 
JUDr. Jiří Dobruský, právník z po
radny pro důchodce v Praze 4, zod
poví všechny vaše dotazy. A to 
v jakékoliv právní oblasti. 
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KRISTUS, NOVÝ ČLOVĚK 
Je skutečnost, že tajemství člově

ka se opravdu vyjasňuje jen v tajem
ství vtěleného Slova. První člověk 
Adam byl předobrazem člověka bu
doucího, totiž Krista Pána. Kristus, 
nový Adam, právě zjevením tajem
ství Otce a jeho lásky plně odhaluje 
člověka jemu samému a dává mu 
poznat vznešenost jeho povolání. 
Není tedy divu, že řečené pravdy 
v něm mají svůj zdroj a vyvrcholení. 

On je „obraz neviditelného Boha"; 
je dokonalý člověk, který Adamovým 
synům vrátil podobnost s Bohem, 
prvotním hříchem pokřivenou . Pro-

tože lidská přirozenost, kterou přijal, 
v něm nebyla zničena, byla tím 
i v nás pozdvižena k vznešené dů
stojnosti. Vždyť svým vtělením se 
jistým způsobem spojil s každým 
člověkem on sám, Boží Syn. Lidský
ma rukama pracoval, lidskou myslí 
přemýšlel , lidskou vůlí jednal, lid
ským srdcem miloval. Narozen z Pan
ny Marie, stal se opravdu jedním 
z nás, ve všem nám podobný kromě 
hříchu . 

/Z Pastorální konstituce 
o církvi v dne~ním světě/ 

Obnova mše svaté a svátostí 
dokonč. ze str. 7 od Bohoslužby 

Oběti; první je soustředěna kolem 
sedadla kněze a ambony, druhá ko
lem oltáře, který právě na zdůrazně
ní jednoty věřících s knězem je po
staven blíže k lidu a upraven tak, 
aby na něm mohl kněz celebrovat 
tváří k věřícím. 

b) vychovat lid k činné spolu
účasti - lid byl zvyklý být „ netečným 
divákem" při Mši sv. - tím, že bude 
odpovídat, modlit se jemu příslušné 
modlitby a zpívat, přinášet chléb 
a víno, a souhlasit s obětováním Tě
la a Krve Páně, vykonaným kně
zem, slyšet slovo Boží, přijímat Tělo 

a Krev Kristovu /:srov.art.48./ a sle
dovat ji bohoslužebnými úkony. 

Teplá 
dokonč. ze str. 1 plochu dorazila 

čestná vojenská 
jednotka s hradní kapelou, beton 
pokryl červený koberec, někdo při
nesl dvě zámecká křesla a jiný kvě
tinový záhon a ošatku travnaté prsti 
pro symbolický polibek Svatého 
otce - my poutníci s řeholními ses
třičkami nacvičovali sborové uvítá
ní: "Otče my jsme rádi, že Vás má
me tady!" Po třech hodinách čekání 
se na ranvej z nebe snášelo italské 
letadlo, později přizdobené naší 
a vatikánskou vlajkou, s papežem 
Janem Pavlem li. na palubě. Po ofi
ciálním uvítání presidentem V. Hav
lem se Svatý otec svěřil se svými 
pocity. Vzpomněl na desetiletí du
chovníobnovyprozřetelněvyhláše

né kardinálem Tomáškem/"dnes se 
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c) vymezit úlohu jednotlivých 
služebníků při Mši sv. /:proto kněz 
se modlí pouze kněžské modlitby 
a nemusí se modlit modlitby lidu, pro
to čtení a epištoly čte lektor, evan
gelium jáhen, proto přímluvy čte re
citátor a schola zpívá proprium :/. 

Jako Kristus při Poslední večeři 
sloužil svým apoštolům , tak pověřil 
biskupy, kněze a jáhny, aby při 

eucharistické oběti sloužili věřícím 
Slovem Božím a Tělem Páně . Jim 
pomáhají svou službou i j in í služeb
níci , kteř í jsou jakousi spojkou mezi 
nimi a lidem. O jejich službě si řek
neme příště, aby nám vystoupila 
zřetelněji hierarchistická struktura 
obětující obce. 

dlaň 
v nebi raduje z další pastorační ná
vštěvy jeho lidu"/ jako příprava na 
milénium mučednické smrti sv. Voj
těcha a obracel pozornost k přecho
du civilizace do nového tisíciletí. 
Z každého slova jsme cítili objíma
jící lásku milého hosta, jemuž je 
drahá Česká republika a její lid. 
„ Vracejte se k Bibli a ke křtu, jako 
základu občanského života ... " A pak 
ten na pohled fyzicky unavený muž 
se schýlenými zády, ale pořád svěží 
mysli a jiskrných očí přišel také 
k nám, v "podhradí" a tiskl napřa
žené ruce. Stále cítím teplou dlaň, 
plnou životní energie opravdu Sva
tého otce. Toho památného páteč
ního večera se jí rozdávalo všem 
plnou náručí. 

/ZP/ 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 

Římsko - katolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny Míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
TELEFON: 02/4 710759 

POŘAD 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 -
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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VESTNIK 4/97 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

ŽIVOT MÁ BÝT ZPÍVÁN 

HURÁ 
NA PRÁZDNINY 

Zkusme se jednou pomodlit tak, 
že nasloucháte Slovu Božímu. Chtěl 
bych, aby každý z vás se lépe po
znal ve světle Evangelia: co má dě
lat, k čemu je určen. Aby každý lé
pe poznal své povolání, aby každý 
lépe poznal smysl toho, co dělá kaž
dý den. Pro mne není jiné definice 
modlitby. 

Co je to modlitba? Uvědomit si 
záměr Boží, jeho výzvu ve svém ži
votě. Naučíš-li se číst Evangelium, 

budeš umět lépe ocenit, co děláš , 

poznáš se v Evangeliu a pocítíš 
vděčnost a radost, že se tam vidíš. 
Shledáš, že to, co děláš, je veliké 
a že je to plné zdravého rozumu. 
Naším největším hříchem je nevě
domost, neznáme dost dobře veli
kost toho, co děláme . Jeden básník 
řekl : „Život má být zpíván." Je to 
pravda, je třeba , aby život byl zpí
ván. Není-li v něm poezie, není-li 

dokonc'ení na sn: 2 Vysvědčení rozdána, školní la
vice opuštěny, ale s nimi také 
místa před oltářem. Pravidelný 
obrázek každého roku, střídání 

starostí a radostí. Bude se nám 
po dětech stýskat, ale o to víc na 
ně budeme myslet ve svých mod
litbách. Aby jejich prázdninová 
dobrodružství nepoznamenal stín, 
aby se všichni vrátili zdraví a mě
li velkou chuť zase zasednout 
do „starých" dobrých lavic ... 

LIDICKÉ MEMENTO 

/red/ 

... ~ 

H R I 

Druhou červnovou neděli jsme 
vzpomenuli lidické tragédie a podle 
možností také finančně přispěl i na 
dokončení nadživotního sousoší 82 
dětí této obce, které byly všechny 
zavražděny v likvidačním táboře 

v Chetmnu. 
Toto memento je dílem akade

mické sochařky Marie Uchytilové 

c H 
Člověk byl od Boha stvořen ve stavu svatosti. Na samém počátku dějin 

však zneužil z návodu Zlého své svobody, povstal proti Bohu a zatoužil do
sáhnout svého cíle mimo Boha. Neboť ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho 
jako Boha, ale jejich pošetilé srdce se zatemnilo, a sloužili spíše tvoru než 
Tvůrci. Co se dovídáme z Božího zjevení, to se shoduje se zkušeností. 
Vždyť zkoumá-li člověk své srdce, poznává, že je nakloněn i ke zlému a za
pleten do mnoha špatností - to nemůže pocházet od jeho dobrého 
Stvořitele. Když často odmítal uznat Boha jako svůj původ, rozrušil tím ta
ké povinné zaměření k svému poslednímu cíli, i celý řád vztahů vůči sobě, 
jiným lidem a všem stvořeným věcem. 

Proto je člověk sám v sobě rozdělen. To je také důvod, proč se nám ce
lý lidský život, individuální a kolektivní, jeví jako dramatický zápas mezi 
dobrem a zlem.mezi světlem a tmou. Navíc člověk vidí, že sám není scho
pen nápor zla doopravdy přemoci , takže se každý cítí jakoby spoután řetě
zy. Sám Pán však přišel , aby člověka osvobodil a posílil tím, že ho vnitřně 
obnovil a vyhnal knížete tohoto světa, který ho držel v otroctví hříchu. Hřích 
totiž člověka umenšuje a brání mu dosáhnout plnosti. 

Ve světle tohoto zjevení nachází své konečné zdůvodnění jak vznešené 
povolání, tak hluboká bída, jež lidé pociťují. 

/Z Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě 
kap. J, čl. 13 - DCtstojnost lidské osoby/ 

a jejího manžela výtvarníka Jiřího V. 
Hampla, kteří ho tvo řil i bez jakékoliv 
finanční pomoci a museli překoná
vat mnoho potíží a překážek. 

Sochařka nakonec vyčerpána neu
stálou prací a stresem zemře la 

a nedočkala se ani ustavení spolku 
pro realizaci tohoto díla pod reg. čís
lem ministerstva vnitra V 36/1-
7016/91-R, k němuž došlo po listo
padové revoluci. 
Umístění pomníku v pietním úze

mí obce Lidice bylo schváleno mi
nisterstvem kultury a Státní památ
kovou správou a v roce 1995 byla 
odhalena první skupina dětí odlitá 
do bronzu. Další ještě čekaj í na šle
chetné dárce, protože státní dotace 
jsou velmi omezené. Je nutno hradit 
odlévání jednotlivých postav do 
bronzu, dopravu a instalaci soch na 
hřbitově. Náklady jdou do mil ionů . 

A to honorář pro sochaře za celé dí
lo činí symbolickou 1 korunu„. 

Největšími sponzory jsou město 
Alberstund v Dánsku s darem 3 mi
liony korun, německá vláda, která 
přidala 700 000,- Kč, podniky Che
mopetrol , Mramor Dobřic hovice 

a další. Mezi finančními dárci z do
mova i zahraničí, kteří budou zapsá
ni v knize darů (součást tohoto po
mníku), je tedy také naše farnost. 

l red/ 
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ŽIVOT MÁ BÝT ZPÍVÁN 
dokončení ze st1'. 1 

v něm hudba, umění, je-li život jedi
ně a výlučně prospěchářský, je ne
snesitelný. Řekl bych: „Je třeba , aby 
váš život byl promodlený. Jestliže 
se nemodlíte, nevidíte jeho dimen
ze, smysl, záření, radost, nebudete 
nikdy naplněni úžasem nad tím, co 
se vám podařilo vykonat - nám chu
dákům, jací jsme. Nedovíš se, že 
tvůj život je božský, že tvá práce má 
hluboký smysl a že Bůh s tebou po
čítá. Krásná definice jednoho laika: 
Ten, kdo bere vážně svůj dočasný ú
kol, vnáší věčné do časného ." 

Bůh je to, co děláš pro svého bra
tra. Bůh je uvnitř, není venku. Bůh je 
v tvém životě. Život má být zpíván, 
má být „modlen", abys tak lépe po
znal , proč jsi šťasten, že to děláš. 
Modlitba pozdvihuje vaše denní 
úkoly až k samému Bohu. 

Proč potřebuji Ježíše Krista? 
Pokusím se to vysvětlit. Velmi často 

jsem se stýkal s ateisty, o nábožen
ství jsem se mnoho dozvěděl z ate
istických knih. Někdy sám sobě ří

kám: jaký je rozdíl mezi mnou a ate
istou? Ušlechtilý ateista je ten, který 
miluje, který žije. Jaký je rozdíl? 
Nuže, definoval bych to takto: Bez 
napojení, vztahu k Ježíši Kristu, stá
vají se pro mne všechny morální 
hodnoty předmětem myšlení, disku
se, důkazu. Ale skutky nelze převést 
na rozumování. Octneme-li se před 
nějakým konkrétním případem, od
porným typem člověka, bratrem, se 
kterým si nerozumíte, budete mít co 
dělat, abyste na školní tabuli doká
zali, že se lidé mají milovat. Rozdíl 
mezi mnou a nevěřícím je ten, že se 
ustavičně utíkám ke konkrétnímu 
příkladu, to jest k příkladu Ježíše 
Krista a Evangelia, ale ještě spíše 
k jeho konkrétní přítomnosti ve mně. 
Velmi dobře vím, kdy jsem to já, kte
rý jedná, já se svým špatným cha
rakterem, a vím velmi dobře , kdy u
stupuji do pozadí, aby mohl přijít ně
kdo jiný. A to je ten konkrétní vztah 
napojení na někoho, kdo je ve mně 
víc já, než jsem sám (sv. Augustin}, 
někdo, kdo je životnější než já, ke 
komu se utíkám, z koho čerpám svůj 
život, který mě dovoluje pokračovat 
žít. Mám docela konkrétní napojení 
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na Ježíše Krista. To vím: zatímco 
nevěřící z něho žijí, aniž si to uvě
domovali. Jste nevěřící? Myslím, že 
z něho žijete všichni v mnoha oka
mžicích svého života, aniž byste 
ovšem o tom věděli. Vše, co vám 
nabízím, je žít z toho, ale být si toho 
vědomi . 

t'ú~c J } ) J ; 

I Ji 

1. Ko·ltá·ři Pá - ně 
z hlou-bi své du - še 

J) } J) 
ř r 

pi - ní tou - hy spějme, 

Ho-spo - di - nu pěj - me, 

Modlitba znamená uvědomit si to, 
co máme dělat. Vždy znovu vzkřísit 
své nadšení. Mluvili jsme již o Bohu, 
jemuž je možno děkovat. O takovém 

Bohu, na něhož myslit je radostí. 
Máte radost myslit na takového 
Boha? Radost naslouchat mu? 
Nemáš-li radost z naslouchání je
mu, myslím, že se nikdy nebudeš 
dobře modlit. Radost myslet na 
Boha a přání lépe znát Boha. Je to 
radost Boha, aby se nám dal po
znat, ale ať je jakkoliv všemohoucí, 
není schopen dát se nám poznat, 
nepřejeme-li si to, neotevřeme-li se 
sami. Bůh si nežádá nic jiného, než 
aby se nám dal poznat, ale naráží 
na nepřekonatelnou p řekážku naší 
svobody. My máme moc ho zahnat, 
umlčet, způsobit, aby nemluvil. 

Chcete ho poznat? Tedy čtěte 

znovu Písmo, Evangelium. Kéž 
bych měl tu moc přimět vás k četbě 

Písma. Ověři l i byste si sami, že to, 
co jsem vám zde navrhoval, je pra
vý smysl Evangelia, a tak byste se 
konečně postavi li na vlastní nohy. 
Už byste se nedali nutit k modlitbě , 

nevěřili byste proto, že to chce ma
minka. Viděli byste vlastním zrakem. 

!ER! 

Po Itálii směr La Saletta a Francie 
~ ~ 

POUTNIZAJEZD 
Čas na usazení dojmů z naší loňské pouti po svatých místech Itálie 

se naplnil, a tak cestovní kancelář ing. Karla Klouda přichází s novým 

a neméně zajímavým plánem poutní a poznávací cesty do Francie, kte

rá se uskuteční letos ve dnech 8.-14. září. 

Stručný program zájezdu je ná
sledující: v pondělí zastavení v Otto
beurenu a prohlídka perly německé

ho baroka, benediktinského kláštera 
založeného Karlem Velikým; v úterý 
návštěva kolébky řádu kartuziánů 

v Grande Chartreuse, dále sklepů ve 
Voironu s ochutnávkou známé chart
reusky a přes Grenoble k mariánské 
svatyni v Savojských Alpách La Sal
leta, hlavnímu cíli naší pouti s jedno
denním pobytem a večerní pobož
ností se světelným průvodem. Ve 
čtvrtek nás čeká citadela Sisteron, 
jeden z nejpodivuhodnějších přírod
ních výtvorů Grand Canyon du 
Verdon a starý přístav Marseille. 
V pátek pak u moře známá středis

ka St. Tropez, Nice, Monaco a Ja
nov, město Kryštofa Kolumba. V so-

botu jsou na trase domů rybá řské 

vesnice Cinque Terre, Pisa se šik
mou věží a středověké město Lucca 
s věrným obrazem Kristovy tváře od 
Nikodéma v kostele Voita Santo 
a dalšími pamětihodnostmi. 

Cena zájezdu je 4350,- Kč a 195 
DEM. Odjíždí se v ponděl í ve 13.00 
od kostela, k němuž se autobus vrá
tí v neděl i kolem 18.00 hodiny. Čtyři 
noclehy se snídaní a veče ří , dopra
va luxusním autobusem s možností 
zakoupení teplého obče rstvení 

a nápojů slibují slušný cestovatelský 
servis a přítomnost našeho duchov
ního Otce a kráčejíc í encyklopedie 
v podobě ing. Karla Klouda zaručují 

každému poutníkovi ty nejlepší le
tošní prožitky. 

IZPI 



V případě sv. Víta se nebudeme 
pokoušet o důsledné oddělení le
gendy od historicky doložených fak
tů . Nebylo by to ani možné, vždyť od 
světcovy doby nás dělí rozsáhlá ča

sová propast. Není to ani potřebné. 
Legendy, vytvoře né křesťanským 
starověkem a středověkem, nechtě

jí tlumočit události slovo od slova 
tak, jak se odehrály, jako nám spíše 
obraznou řečí ukázat pravdu hlubš í, 
s jejím duchovním obsahem. 

Víme, že Vít žil někdy koncem 
3. a začátkem 4. století, patrně v pří

stavním městě Mazaře na západ
ním pobřeží Sicilie , a byl synem bo
hatého Římana llasia (Hylasa) . 
S křesťanstvím jej seznámila jeho 
věřící chůva Krescencie a spolu se 
svým manželem Modestem ho při
vedla až ke křtu. Když se to jeho 
otec dověděl , velmi se znepokojil. 
Věděl totiž o přísných protikřesťan
ských zákonech, jež vydal císař Dio
klecián , domlouval mu a snažil se 
syna od nové a nebezpečné víry od
vrátit. „Pamatuj," říkal mu, „že i sám 
zakladatel tohoto náboženství byl za 
trest ukřižován." „Vím o tom," odpo
věděl mu syn, „a vím také, že v tom 
ukřižování je naše jediná spása." 

Otec se tedy radil s císařským 
náměstkem Valerianem, ale ani to
mu se nepodařilo chlapce přesvěd
čit. Dal ho tedy zmrskat a vrátit otci. 
V noci uprchl Vít s chůvou a jej ím 
mužem do jihoitalské Lukanie a po
sléze do Říma. Tam byl zatčen cí
sařskými strážemi a mučen. Legen
da vypráví, že vyvázl bez zraněn í 

i z kotle s vařícím olejem, nakonec 
však byli všichni tři zavěšen i na 

~ JAK 
POZNÁME SV. VITA ? • 
strom a usmrceni trojzubcem. Dál 
už jsme opět závislí pouze na le
gendě. Podle ní prý sám anděl pře

nesl světcovo tělo z Říma do 
Lukanie. 

Petrovi řekl kdysi Kristus: „Než 
kohout zakokrhá, tři krát mě zapřeš." 
Zato Vít nezapřel ani na mučidlech. 
Od té doby je kohout, symbol bdě
losti, jeho hlavním atributem. 

V 8. století bylo Vítovo tělo pře
neseno do francouzského Saint
Denis a ještě pozděj i (r. 836) do 
kláštera v Corvey. Od raných dob jej 
uctívali východní Slované, posléze 
se jeho kult rozšířil také na Západ. 

Z ostatků mučedníka získal ně
mecký panovník Jindřich I. Ptáčník 
jeho rámě. Choval je ve velké úctě 
a na důkaz přáte lství je podle staré 
tradice věnoval českému knížeti , 
svatému Václavu. Kníže se cítil 
vzácným darem velice poctěn, dal 
jej uložit na Pražském hradě a zbu
dovat nad ním rotundu k světcově 
poctě. Další část Vítových ostatků 
získal roku 1355 v Itálii císař 

Karel IV. a pozval významné stavite
le z Francie a poté z Německa (Ma
tyáše z Arrasu a Petra Parléře) , aby 
v místech bývalé Václavovy rotundy 
nad nimi sklenuli jeden z nejvý
znamnějších architektonických 
skvostů ve střední Evropě, Svato
vítskou katedrálu, která jako symbol 
křesťanské víry a zároveň české 

státnosti dodnes vévodí sídlu našich 
králů a presidentů. 

Tak se svatý Vít, který tuto zemi 
nikdy nespatřil, ale svými posmrtný
mi osudy s ní zůsta l navždycky 
spjat, stal jedním z hlavních patronů 
země české . Od letošní návštěvy 
Svatého otce je jeho pražská kated
rála zároveň zasvěcena ještě dal
ším dvěma zemským ochráncům: 

svatým Václavovi a Vojtěchovi. 

Svatý Vít je zároveň uctíván jako 
jeden ze čtrnácti svatých pomocníků 
a v Evropě je mu zasvěceno víc než 
tisíc kostelů . 

PhD1: O. A. KUKLA 

Svatý Vít je vzýván nejen ja~ 
patron mnoha zemí, ale také mlá- 1 
deže, lékárníků, sládků, horníků , 11 

herců, hostinských, vinařů a ko
vářů. A to k ochraně cudnosti, 
proti blesku, nebezpečí ohně, 
proti očním a ušním chorobám, 
padoucnici, posedlosti , hysterii. 

Kromě kohouta jsou jeho 
častými atributy palma - symbol 
mučedníků a čistoty, kniha -
symbol hlásání Evangelia, kotel -
- symbol jeho mučení a lev, který 
mu lehl k nohám, když Víta před
hodili k roztrhání. 

K nejčastějšímu vyobrazení 
patří různé známé výjevy z Evan
gelia, Vít s Marií a Ježíškem 
u jesliček, jindy při útěku do 
Egypta vede oslíka, na kterém 
sedí Maria s malým Ježíškem 
v náručí. Také je znám obraz 
s chlapcem Ježíšem v tesařské 
dílně. 

!MŠI 
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I TROCHU POKONCILNÍ VĚROUKY 
Pokračujeme v bližším osvětlení služby kněze, jáhna a podjáhna, minis

trantů, lektora, recitátora a komentátora, jak je to obsaženo v dokumentech 

druhého vatikánského koncilu a jak jsme to slíbili v minulém Věstníku. 

Služba 
Je dána tím, že je při mši svaté 

představeným bohoslužebného 
shromáždění. V „osobě Kristově" 

stojí v čele liturgické obce 
/LK,art.33/, neboť Kristus je také při 
mši svaté „přítomen v osobě toho, 
který koná kněžskou službu" /LK 
art.7:1. Celebrant jedná tedy jmé
nem Kristovým, i jménem Církve, 
kterou představuje shromážděná o
bec. Toho výrazem je sedile, odkud 
kněz zpravidla řídí celou bohosluž
bu Slova, a má být viditelné a důs

tojně upravené, aby odpovídalo 
důstojnosti slavené oběti. Také má 
podržet své stabilní a dominantní 
místo i mimo bohoslužeb. 

kněze 
Úlohu představeného vyplňuje 

kněz tím, že koná kněžské modlitby 
„orationes presidiales" /LK,art44/ se 
všemi příslušnými obřady. Jsou 
to:modlitba dne, nad obětními dary 
a závěrečná, úvod a závěr přímluv, 

přípravné modlitby /stupňové, k obě
tování chleba a vína, před sv. přijí

máním/, kánon s proměňováním , 

modlitbu Páně s embolismem a ú
vodem. Jemu přísluš í vyzývat lid 
k modlitbě , zdravit jej, hlásat mu 
Slovo Boží v homilii, přijímat od ně
ho obětní dary, podávat mu Tělo 

Páně a žehnat jej otcovským pože
hnáním. Kněz je tedy vlastním obět
níkem, vykladačem Slova Božího 
a vůdcem v modlitbě lidu. 

Služba jáhna 
Jáhen je pomocníkem kněze , 

a to mocí svého svěcení. Obnovená 
liturgie mu vrací jeho staré místo 
v bohoslužebném shromáždění. 

Jáhen může asistovat sám knězi 

bez podjáhna. Taková „missa cum 
diacono" není výsadou pouze slav
né Mše svaté, nýbrž má být samo
zřejmostí farních bohoslužeb, pokud 
to je lehce splnitelné. Z postavení 

jáhna je lépe vidět členění svátost
ného kněžství v Církvi. 

Jáhen dává pokyny lidu k modlit
bě: Skloňte kolena, Mše je skonče

na, Jděte v pokoji apod. Hlásá evan
gelium, přednáší úmysly v přímlu
vách, pomáhá při rozdílení sv. přijí

mání, zvláště z kalicha a propouští 
shromážděný lid. 

Služba podjáhna 
Ten je opět pomocníkem jáhno

vým, koná službu při posvátných 
nádobách a ve slavné Mši svaté zpí

vá nebo čte Epištolu. 

Služba akolytů-ministrantů 
Ministranti přinášejí chléb, víno, 

vodu, posluhují u misálu, při umývá
ní rukou, nosí kadidlo a světlo a od
povídají, kdy jim to liturgie předpisu
je. Jejich služba nemá být vykoná
vána pouze dětm i , o nedělích 

a svátcích, pokud možno, mají mi
nistrovat jinoši a muži. Zde se otvírá 
široké pole působnost i pro duchovní 
správce. Ministranti mají být obleče

ni i ve všední dny, a to v oděvy, kte-
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ré jsou prosty strojenosti a dětin
skosti. Nejlepším vzorem pro jejich 
oblek je klerika s rochetou nebo jed
noduchá bílá tunika s liturgickým 
znakem. Podle přání Církve má 
kněz ministranty „každého podle je
ho schopností uvést do ducha litur
gie a vyučit, aby konali své úkoly 
správně a ukázněně" /LK,art.29/. 
Mnozí kněží naříkají, že nemají mi
nistranty; ti ať si zpytují svědomí, jak 

se zajímali o obnovu liturgie a jak ji 
prováděli ; najdou tam odpověď, 

proč jsou bez ministrantů. Podobné 
je to s nářkem nad lektory. Kde je 
vzít? Ptají se mnozí. Poohlédni se 
po starších ministrantech! Jestliže 
jsi je dobře vedl, rádi ti poslouží ja
ko lektoři a recitátoři. A mají už kus 
liturgického školení! 

Služba lektora 
Lektor předčítá všechna čtení mi

mo Evangelium, i při slavné Mši 
svaté čte lekci, když podjáhen čte 
Epištolu a jáhen Evangelium. 

Jeho služba je nejvýš čestná , 

protože je spojena s přednesem 

Slova Božího. Proto má být lektor 
pokud možno dospělý muž nebo ji
noch. V nouzi může jej zastat i dob
ře vycvičený starší ministrant. Je 
potřebí dbát, aby lektor přednášel 
čtení srozumitelně , dostatečně hla
sitě a přirozeně. To ovšem nepůjde 
samo. Duchovní správce jej bude 
musit nejprve na jeho vysoký úkol 
připravit: uvést jej do ducha liturgic
ké obnovy a do ducha Písma svaté
ho, jeho hlas i přednes musí být pod 
dohledem odborníka školen. 

Lektor je nejdůležitějším pomoc
níkem knězovým při obnově liturgie, 
neboť v jednoduchých poměrech 
nahrazuje komentátora, recitátora 
nebo kantora. 

Recitátor 
a Komentátor 

Recitátor /: náš starší bratr, před
modlitel:/ přejímá ve čtené Mši sva
té úlohu scholy, kantora a předčítá 

mešní Proprium: Antifony k introitu, 
offertoriu, ke communiu - zpěvy 

mezi čtením a je-li potřeba, předná

ší úmysly přímluv, a nečiní-l i tak 
kněz, modlí se střídavě s lidem také 
mešní Ordinarium: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
Dei. Jeho dalším úkolem je pečovat 
o to, aby společná recitace lidu byla 
jednolitá a důstojná : dbá, aby se do
držovaly pomlky, výška hlasu a při

měřená rychlost. 



VÝROKY SLAVNÝCH O BOHU 

ALESSANDRO VOLTA 

/1745- 1827/ 
ELEKTROFYZIK A VYNÁLEZCE 

„Základní pravdy víry jsem podrobil důkladnému studiu. Dospěl jsem tak 
k důkazům , které tvoří náboženství věrohodným i pro přírodovědce . Bože, 
dej, aby toto mé vyznání přines lo bohaté ovoce!" 

ALBERT EINSTEIN 

/1879-1 955/ 
FYZIK, FORMULOVAL TEORII RELATIVITY, 

NOSITEL NOBELOVY CENY ZA ROK 1921 

„Každý hluboký přírodovědec musí mít u rčitý náboženský cit. 
Nemůže totiž předstírat , že to byl on , kdo se jako první zabýval neoby

čejnými spojitostmi , které objevil v přírodě. V nepochopitelném vesmíru se 
projevuje bezmezný podvědomý rozum. Dost rozš ířené míněn í, že jsem 
ateista, se zakládá na velkém omylu. Ten, kdo toto vyčetl z mých teorií, ten 
z nich nepochopil vůbec nic." 

MICHELANGELO BUONARROTI 

/1475- 1564/ 
SVĚTOVĚ PROSLULÝ MALÍŘ A SOCHAŘ 

„Slunce je jen Boží stín ... " 

MIKULÁŠ KOPERNÍK 

/14 73- 1543/ 
ASTRONOM, PŮVODCE MODERNÍ TEORIE 

HELIOCENTRICKÉ SOUSTAVY SVĚTA 
„Koho by se nezmocnil obdiv vůči všemohoucímu Tvů rci , když pozoruje 

a zamýšlí se nad obdivuhodným pořádkem ve vesmíru, pocházejícím z Boží 
moudrosti !" 

BLAISE PASCAL 

/1623-1662/ 
MATEMATIK, FYZIK A FILOZOF 

„Víra tvrdí, co smysly nevnímají, ale netvrdí opak toho, co smysly vníma
jí, stojí nad nimi a ne proti nim. 

Lidi a lidské věci je třeba znát, abychom je milovali. Boha a Božské věci 
je třeba milovat, abychom je znali." 

ISAAC NEWTON 

/1643- 1727 I 
MATEMATIK, FYZIK, ASTRONOM, ZAKLADATEL KLASICKÉ TEORETICKÉ 

FYZIKY, OBJEVITEL ZÁKONA ZEMSKÉ PŘITAŽLIVOSTI 
„Nádherný pořádek a soulad vesmíru mohl vzniknout jen podle plánu 

vševědoucí a všemohoucí Bytosti. Toto je můj poslední a nejvyšší pozna
tek." 

MARCUS TULLIUS CICERO 

/106- 43 před Kristem/ 
ŘÍMSKÝ FILOZOF A ŘEČNÍK 

„Existence Boha je tak jistá, že bych téměř popře l , že ti, co to popírají, 
mají lidský rozum." 

KRÁTCE 

• ŠEDESÁTINY NAŠEHO KOSTELA po
malu klepou na dveře. Kulturních progra
mů bude při bývat. Horákova Missa Ouinta 
pěveckého sboru v neděl i 8. června se 
rovněž nesla v očekáván í příštích sváteč

ních dnů . Jako poděkován í Panně Marii 
Královně Míru za všechny milosti a pří

mluvy. 

• PRIMIČNÍ MŠI SVATOU v našem kostele 
bude v nedě li 29. června v 10.00 obětovat 

na poděkování Bohu za dar kněžství, 

ochranu Panny Marie a za všechny, kteří 
mu jakkoliv pomohli, salesián Jiří Svo
boda. Stane se tak následujícího dne po 
jeho přijeti svátosti kněžství v katedrále 
sv. Petra a Pavla v Brně. Z našeho minis
tranta a bohoslovce, kterého dobře zná
me, máme upřimnou radost a budeme na 
něho myslet v modlitbách. 

• ARCIBISKUPSKÁ PASTORAČNÍ RADA 
se na svém květnovém zasedání zabýva
la zhodnocením výsledků diskuse na téma 
- jak je církev viděna společnosti a jak se 
chápeme my (viz také Perspektivy Vll/96). 
Musíme poč ítat s lim, že ve veřejnost i pře

važuje spíš negativní hodnocení katolické 
církve pro své historické souvislosti a zá
těže. Máme co nabídnout lidem všech ka
tegorii, ale oni o tom nejsou vždy přesvěd

čeni (některé články intelektuálů v tisku). 
Máme být především duchovním společen
stvím, jehož posláním je zvěstovat evange
lium a žít podle něho. 

• SLOŽENÍM DOŽIVOTNÍHO SLIBU v Řá
dě menších bratří kapucínů odpověděl na 
volání Nejvyššího v pražském kostele 
Panny Marie Andělské v polovině června 

br. Romuald Pavel Jarolímek. Jako žák 
a pozděj i student vy růstal před našima oči
ma. Teď bude našim duchovním spojen
cem u jiného oltáře, ale ještě intenzivněji. 

• „CÍRKEV JE PROBLEMATICKÁ, protože 
my jsme problematičtí. Ale je svatá, proto
že Bůh je svatý", řekl v novinářském roz
hovoru pomocný biskup pražské arcidie
céze Jiří Paďour. Chudoba, o kterou by 
měla církev usilovat, není v tom, že by vů

bec nic neměla mít. Je to jako s Abraha
movým synem. Mít, ale nelpět. 

• VÝSTAVOU OBRAZŮ v kapli Nejsvětěj 
šího srdce Ježíšova potěšil farníky Miloš 
Koutecký /1952/, absolvent pražské Střed

ní umělecké školy, nyní rekvizitá ř v Ná
rodním divadle. Talentovaný malíř si vybí
rá předevš ím duchovní témata, které po
kládá za nejvznešenějš í a nejlépe zachy
cující stav jeho nitra. Proto jsme mezi pěk
nými obrazy našli také naši Královnu míru. 

• „ŽÍT NA KAMENÍ" se dá v každém čase. 
a to dokonce šťastněji a s pocitem vnitřní
ho klidu, čestně a s neprodanou ctí. 
Takovému životu - jak jsme slyšeli v ne
dělní promluvě - dala přednost jedna pro
stá venkovská žena, když jí komunisté vy
hrožovali , že syn se nedostane na žádnou 
školu, pokud nepřestane chodit do koste
la. Ani my se nemusíme strachovat v do
bě neklidné o náš příští osud. Všechno je 
relativní. Život na kameni z Božího pohle
du věčnosti je životem v bavlnce ... 

• PŘÍŠTÍ VĚSTNÍK vyjde po prázdninách 
v neděl i 7. záři. 
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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

/17 49-1832/ 
BÁSNÍK A SPISOVATEL 

„To něco obrovské, zosobněné, přichází nám vstříc jako Bůh , Stvořitel 

a Udržovatel, kterému se máme klanět a kterého máme oslavovat." 

LOUIS PASTEUR 

/1822- 1895/ 
CHEMIK, BAKTERIOLOG A VÝZKUMNÍK INFEKČNÍCH CHOROB 

„Má studia a výzkumy mě přivedly k tomu, že mám skoro takovou víru ja

ko bretaňský sedlák. Ale jsem si jist, že kdybych ještě více studoval a zkou

mal, měl bych víru bretaňské selky." 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 

ZÁKON A DOVOLENÁ @ 
S obdobím dovolených může být užitečné odpovědět na pár · • ' ' 

aktuálních otázek, abyste si případně ušetřili cestu do advokát-

ní kanceláře. 

Může zaměstnanec nastoupit do
volenou, aniž by odpracoval zákon
ných 60 dnů? 

Ano, ale pouze za předpokladu , 

že může podmínky pro vznik nároku 
na dovolenou (tj. odpracování 60 
dnů, popř. 22 dnů) splnit do konce 
kalendářního roku nebo do skonče
ní pracovního poměru. 

~ „ 
ZIVOTNI 
MINIMUM 

Z kanceláře ministra práce a so
ciálních věcí ing. Jindřicha Vodičky 
se nám podařilo získat zcela nej
čerstvější přehled o výši nového ži
votního minima. 

Částka životního minima na o
sobní potřeby pro dospělou osobu 
či ní 2 020,- Kč, k tomu na domác
nost 1 020,- Kč, tedy celkem 
3 040,- Kč. U dospělého s dítětem 
do 6 let se hranice zvyšuje na 
4 830,- Kč (na dítě 1 480,- Kč a na 
domácnost 1 330,- Kč). Dva do
spělí se 2 dětmi mají životní mini
mum 9 110,- Kč (na osobní potřeby 
4 040,- Kč, dítě do 6 let 1 480,- Kč 
do 15 let 1 940.- Kč a na domác
nost 1 650,- Kč) . A konečně 2 do
spělí a tři děti budou vycházet ze 
životního minima 11 150,- Kč (do
spělí na osobní potřeby 4 040,- Kč, 

dítě do 6 let 1 480,- Kč, do 1 O let 
1 640,- Kč, od 15- 26 let 2 130,- Kč 
a na domácnost 1 860,- Kč). 
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Když zaměstnanci o dovolené 
onemocní nezletilé dítě, má tato sku
tečnost vliv na čerpání dovolené ? 

Ano, dovolená se přerušuje od 
dne počátku ošetřování člena rodi
ny. K přerušení dovolené by nedošlo 
pouze v případě žádosti zaměstnan
ce. Samozřejmě nezbytné je potvr
zení lékaře o onemocnění dítěte. 

A když onemocní zaměstnanec 
v době své dovolené a byla mu vy
stavena pracovní neschopnost? 
Nechce-li pobírat nemocenskou, ale 
má zájem i po dobu nemoci čerpat 
dovolenou. Je tento postup možný? 

Není a to bez ohledu na vů li za
městnance čerpat dovolenou i za 
těchto okolností (ustanovení 
§ 11,odst.1 ZP). 

Z jakého období se zjišťuje prů
měrný výdělek pro výpočet náhrady 
za dovolenou? 

Zjišťuje se z předchozího kalen
dářního čtvrtletí. Pokud však v tom
to kvartále neodpracoval alespoň 22 
dnů , musí se stanovit pravděpodob
ný výdělek. 

Jestliže zaměstnanec nevyčerpal 
celou dovolenou do konce kalendář
ního roku a požádá o proplacení ná
hrady za nevyčerpanou dovolenou, 
může mu být tato náhrada poskyt
nuta? 

Nemůže, neboť náhrada za nevy
čerpanou dovolenou nesmí být po
skytnuta dříve, než po uplynutí ná
sledujícího kalendářního roku. 

Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 

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

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

Ne - 8:00, 10:00, 18:30 
Po - není mše svatá 
Úl - 8:00, 18:30 
St - 8:00 
Čl - 8:00 
Pá - 15:00, 18:30 
So - 16:00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 

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

Svátost oltářní je možno přijímat 

jednou denně při mši svaté, na požá
dání i jindy. 

Svátost smíření - sv. zpověď -
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 ústa
vu 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 

Od května v kapli sv. Václava 

v neděli i ve středu v 16.00 hodin opět 
jen bohoslužba slova. 



60. VÝROČÍ 
NAŠEHO KOSTELA 

Šedesáté výročí posvěcení na
šeho kostela Panny Marie Králov
ny Míru si ve farní komunitě, tak 
říkajíc v naší rodině, připomene
me v neděli 2. listopadu. O týden 
později pak, za přítomnosti někte
rého z pánů biskupů, možná i po
zvaného Otce kardinála Miloslava 
Vlka, dojde k vlastnímu slavnost
nímu obřadu. K této významné 
příležitosti vyjde rozšířené číslo 
našeho Věstníku. Každá Vaše 
vzpomínka, kterou byste toto 
vydání obohatili (rukopisy do 
30. září), bude velmi vítána. 

/red/ 

'V' , 

VESTNIK 5/97 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Z homilie vysílané čs. rozhlasem v neděli 2 7. července 

Vítám vás u Božího oltáře i vás všechny u vašich přijímačů a zcela 
zvlášť i vás, kteří jste úplně sami. Všichni vás již předešli na věčnost 
a vy sami čekáte, až Pán přijde. Ale nejste sami - přece věříme v ten 
článek víry, který nám říká - že žijeme ve společenství našich drahých, 
kterým Ježíš slíbil a dal život věčný. Život je krátký, jak to bude ještě 
dlouho trvat a my budeme opět všichni v té velké rodině dětí Božích -
jak pevně doufáme. 

Dnes však nás trápí ještě jedna 
bolestná skutečnost. Moravu, kte
rou máme rádi , postihla povodeň, 
která zanechala velkou zkázu všu
de tam, kam se ničivý živel dostal. 
Od první chvíle, kdy se katastrofa 
přihlásila, byli jsme s vámi. Každý 
kněz v Čechách ví dobře, že ti, kte
ří přicházejí z Moravy, jsou vždycky 
posílením víry v našich farních ob
cích. A proto mě ani nepřekvapilo, 
že jsme mohli poukázat na fond ob
novy přes 170 000,- Kč. Bohu díky, 
všem nám leží na srdci obnova Mo
ravy. Kéž se zlo protrpěné promění 
v dobro celé země. O to chceme 
dnes zvlášť prosit při mši svaté. 
Máme vás rádi. 

B ů h k n á m m I u v í nejen 
ve svém slově, ale mluví k nám 
i událostmi. Když chtěl koncil stano
vit svůj program, konzultoval „zna
mení doby", to znamená činnost Bo
ží v našem světě. 

Jedno z nejvýznamnějších zna
mení Boží činnosti je velké vzplanu
tí solidarity a rovnosti, které zachva-. 
cuje všechny sociální třídy a všech
ny národy země. Jako odpověď na 
prosbu Krista: „Jako ty, Otče, ve 
mně a já v tobě, tak i oni ať jsou jed
no v nás!" „Ježíš zemřel, aby shro-

(pokrač. na str. 2) 
Došlo poštou 

PODĚKOVÁNÍ 
ZA VĚSTNÍK 

Náš Věstník putuje také ke čte
nářům jiných farností, do mnoha 
míst v republice. Jaký to má smy
sl, potvrzuje jeden z posledních 
dopisů vděčné křesťanky: 

„Jen jsem přečetla několik vět -
Život má být zpíván - hned jsem po
znala autora. Haleluja. Musím to dát 
přečíst všem sestrám z katolické 
církve, jistě nás to zblíží. Bylo to 
o pokání a já musím na vše říkat 
ano, ano. Kdysi jsem neměla ráda 
lidí a dost mě to trápí/o. Já to vyzna
la Pánu jako hřích, prosí/a jsem za 
odpuštění a cítím, že to Pán Bůh 
ode mne vzal a že se to se mnou 
lepší. Jako Marek (7.22.-26.) dou
fám, že mí Pán pomůže ještě víc. 
Všechny Věstníky si schovávám 
a nechci se s nimi těšit jen sama. 
Díky za ně „. " 
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dokončení ze str. 1 

máždil v jednom těle děti Boží, které 

jsou rozptýleny." Bůh má děti všude, 

ale ony se nepoznávají, nemilují se. 

Kristus by chtěl, aby tato všeobecná 

příslušnost byla uvědomělá tím, že 

se spojí všichni v jedné církvi. 

V n a š í d o b ě stává se vše 

planetární: národní hospodářství, 

věda, a bohužel i války. Pokrok i pře

žití lidstva vyžaduje jednotu. To je je

diné, co může zajistit mír. Právě tak 

jako národní jednota učinila konec 

feudálním válkám, tak světový mír 

závisí od sjednocení na všech úrov

ních. Žijeme v rozhodující době, cítí

me, že se v nás probouzí planetární 

vědomí. Nikdo z nás neřekne, že se 

ho netýká lokální válka, ať propukne 

kdekoliv na světě. Konečně začíná

me lépe chápat, co znamená být 

člověkem, křesťanem - znamená to 

nést zodpovědnost za spásu celého 

světa. To vytváří problém víry: naše 

uvědomělá víra není připravena, ne

ní často na výši doby a této změny 

světa. Mnozí mezi námi na vzrůsta

jící rychlost vývoje a složitost pro

blémů reagují strachem, jako když 

pokojní pobřežní plavci jsou náhle 

vrženi na volné moře . Strach je špat

ný rádce: vyzývá nás k tomu, aby

chom se sklonili jen nad sebou, za

chovávali - co nejdéle možno - to, 

co je ohroženo zánikem a žili ve ste

sku po minulosti, místo abychom se 

spojili a objevili řešení budoucnosti. 

S t r ach říká : „Problémy jsou 

tak veliké, že není v lidských mož

nostech je řešit." 
N a o p a k : problémy jsou ko

nečně v lidských rukou - jsou na lid

ské úrovni! Je přece daleko lidštější 

spojit se a dohodnout, než se z toho 

dostávat každý sám. A týká-li se 

všech to, co se ve světě děje - zna

mená to, že všichni na to mají vliv. 

Hod\e do moře kamínek a ani mole

kula vody nezůstane na svém místě. 

Právě tak se nás týká vše, co se dě

je v Africe, ve Vietnamu, v St. Do

mingu , vše má svou odezvu v ostat

ním světě. Má-li svět vliv na nás, 

musíme mít i my vliv na svět. 

Je třeba se spojit, je třeba počítat 

s druhými. Izolovat se, znamená za

hynout. Osamocený jednotlivec je 

odsouzen k zániku. Osamělý člověk 

není dnes schopen se informovat, 
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usuzovat, reagovat. Aniž bychom to 

věděli, stali jsme se světoobčany. 

A mělo by být radostí křesťanů, aby 

se s vírou angažovali v této evoluci. 

Svět potřebuje 

všechny druhy nových 

str u k tur. Je také na křesťanech, 

aby se angažovali. Nejhorší hřích 

opomenutí: neangažovat se, nepo

máhat druhým, nežádat, aby nám 

pomáhali. A hříšnost této viny často 

ani nepociťujeme, protože si jí ne

všímáme. Chceme-li polidštit spo

lečnost, je třeba sdružovat lidi. Dva 

tisíce let nám Kristus říká : „Milujte 

se vespolek!" .Čiňte druhým to, co 

chcete, aby oni činili vám!" 

Kristus nám ukládá spojení v lás

ce a spravedlnosti, kde každý má 

být živější, více sám sebou, kvůli 

všem ostatním. Žel Bohu, mnozí 

křesťané si vzali za vzor liberalistic

kou a individualistickou společnost 

a žijí svou společnou víru každý pro 

sebe. Jen se podívejte ve všední 

den do kostelů - každý sám v lavici. 

A pokuste se přesvědčit lidi, že mají 

sedět pohromadě. Každý pro sebe 

a Bůh pro všechny! A jak má Kristus 

říci : „Toto je moje tělo. Vidíte, jak se 

milují! Vidíte, jak jsem je naučil, aby 

se spojili a vzájemně si pomáhali?" 

Ježíš přisl í bil 

o b r á c e n í s v ě t a - na nás je, 

abychom učin i li zázrak nejvzácnější: 

že se budeme milovat vespolek. 

Obrovské nedorozumění neděl

ních mší: Otec má jedno přání - kéž 

se milují, kéž se setkávají v lásce! 

A každý myslí, že mu udělá radost, 

přijde-li se ind ividuálně pomodlit 

a spojit se s ním! Ale ten, kdo se do

mnívá, že miluje Boha, kterého nevi

dí, a kdo se nespojí se svými bratry, 

které vidí, je lhář. Když tak Otec 

„shůry" nebe pozoruje shromážděn í 

křesťanů, musí potřást hlavou a říci 

si: „Prosil jsem je.aby se dohodli, aby 

se spojili, vzájemně si pomáhali, aby 

se sbratřili, a oni se stále jen jeden 

od druhého izolují, aby si lépe poho

vořili se mnou!" Všude, kde v Novém 

zákoně se mluví o „lásce", rozumí se 

tím zároveň I á s k a bratrská. 

Připomeňme si několik textů : 

„Neste břemena jeden druhého 

a tak plňte zákon Kristův!" 

.Kdo miluje druhého, Zákon vypl

nil!" „Především mějte vytrvalou lás-

ku jeden ke druhému." Celé Zjevení 

Proroků a Krista je stále jen: sdruži

ti se a konečně nechat splynuout lá

sku Boží s láskou lidí. 

J i ž z h I e d i s k a I i d

s k é h o, veškerá výchova je po

stupné uvědomování vztahů ke svě

tu. Bez tohoto vztahu není vývoje. 

Nemluvně začíná objevováním své

ho vztahu k matce, pak si všímá ot

ce - rodiny. Jak vyrůstá, pole jeho 

vztahů se rozšiřuje: na čtvrť, kde by

dlí, na školu, město. Dospělý pak 

vstupuje do nesčetných mezivztahů. 

N á b o ž e n s t v í je naprosté 

uvědomění si, že závisíme na Bohu 

a jeden na druhém. Opak nábožen

ství je izolování se: zavržený je zce

la osamocen. Kristus je realista, říká 

nám: strom se pozná podle ovoce. 

Ptejme se tedy, co si máme o so

bě myslet, posuzujeme-li se podle 

svých vztahů k druhým. J d e m e 

ke druhým? Odvažují se 

d r u z í p ř i j í t k n á m ? Přijdou 

nás požádat o radu, o službu, půjč

ku, pomoc? Našli jsme takové přáte

le, s kterými se raději dělíme o to, co 

máme, než abychom se z toho rado

vali sami? Objevili jsme radost 

z práce v kolektivu? Je nemožné žít 

náboženství jen pro sebe. Není živé 

víry pro nás, pro naše děti, pro ty, 

kteří nás obklopují, neučiníme-li ten

to zázrak: v y t v o ř i t s p o I e 

č e n st v í, které překračuje veške

ré rozdíly výchovy, kultury, sociál

ních tříd, peněz nebo původu, proto

že vzájemně objevilo lásku, která 

spojuje a těší. Dnešní svět se neob

rátí k Bohu apologetikou. Moderní 

člověk se chce dotýkat - jako sv. To

máš. 
Dnešní člověk chce vidět. chce 

najít otevřené srdce. otevřené ruce. 

bratrskou. upřímnou lásku. Chce se 

dotýkat zmrtvýchvstalého Krista 

v obci jeho údů. Krista žiiícího v lás

ce bratří. Svět je citlivý na takové 

znamení. které ukázal Jan XXlll: 

láska Boží se stala živou a viditel

nou skrze lásku pravé církve. 

A dnes máme šanci! Povodeň 

nás opět sjednotila. Není to s námi 

ještě tak zlé, když si dovedeme tak 

pomáhat. Je tu příležitost pro naše 

mladé křesťany. Vydržte! 



Se skladatelem PhDr. Milanem Slavickým 
SVATÝ VÁCLAV V ČESKÉ HUDBĚ 

Postava svatého Václava, kterého budeme zanedlouho oslavovat, 
a jeho poselství provází českou společnost druhého tisíciletí nejen 
v náboženském životě, literatuře, filosofii a politice, ale přirozeně také 
v hudbě. O tom nám zasvěceně vyprávěl náš farník, hudební skladatel 
PhDr. Milan Slavický. 

„Chorál ,Svatý Václave' patří spo
lu s ,Hospodine, pomiluj ny' k dvěma 
nejstarším památkám české minu
losti. Vznikl asi ve 12. století, první 
zápisy textu pocházejí ze 14. a ná
pěvu z 15.století. Dnes jej ale zná
me spíše v jeho novější verzi, text 
z barokního Šteyerova kancionálu 
a nápěv z pozdější doby. Takto zpí
váme běžně při bohoslužbách a tato 
podoba nápěvu bývá i citována při 
použití chorálu ve skladbách novější 
doby." 

Můžeme se vvdat po stopách od
kazu sv. Václava v jednotlivých his
torických obdobích ? 

„Ve středověké české tvorbě gre
goriánského chorálu nacházíme řa
du svatováclavských motivů (sek
vence, hymny aj.), jde však o rovinu 
textovou, o přímluvu a prosbu 
k zemskému patronu. Z renezanční 
doby již pochází několik duchovních 
písní i polyfonních skladeb se svato
václavskou tematikou, stejně jako 
školní divadelní hry z jezuitských ko
lejí, jejichž tvorba pokračovala 

i v barokní době. V 17. století pak 
vznikla řada svatováclavských mší 
(Michna, Vejvanovský) a motet, pro
sebných pohledů k ochránci. Posta
va sv. Václava jako symbolu české 
státnosti se pak v českých hudeb
ních dějinách znovu výrazně vyno
řuje počátkem 18.století, kdy pro 
slavnost korunovace Karla IV. čes
kým králem (1723) píše Jan Dismas 
Zelenka na objednávku českých 
stavů oratorium ,Sub olea pacis et 
palma virtutis ' (Pod olivou míru 
a palmou ctnosti), které bylo alego
rickou hrou o sv.Václavovi a mělo 
budoucímu panovníkovi připomínat 
jeho vladařské závazky vůči jím 
spravované zemi. V klasicismu na
cházíme svatováclavské mše 
u F. X. Brixi, J. E. A. Koželuha a dal
ších skladatelů." 

Přejděme rychle do pohnutých 
dějin století dvacátého„ . 

„V dobách ohrožení naší země, 
ve chvílích útlaku a nejistoty, opako
vaně vyplouvá postava sv. Václava 
a svatováclavský chorál z hloubi ča
su nejen jako symbol kontinuity čes
ké státnosti a významnosti zem
ských dějin, ale i jako symbol Boží 
ochrany naší země. Začátkem první 
světové války napsal Josef Suk 
svou ,Meditaci na staročeský chorál 
Svatý Václave' pro smyčcové kvar
teto a na stovkách repris ji jako člen 
slavného Českého kvarteta hrával 
na koncertech po celé zemi, místo 
nařízené rakouské státní hymny. 
Svatováclavské milenium (1929) je 
spojeno mj.i s celovečerním oratori
em ,Svatý Václav' od J. B. Foerstra, 
lq~ré jsme mohli znovu slyšet na 
loňských Svatováclavských slav
nostech. 

Další vlnu přimknutí k postavě 
světce jako ochránce ohrožované 
země přinesla zejména léta druhé 
světové války. Citace svatováclav
ského chorálu se objevovaly i tam, 
kde bychom ji sotva čekali. Třeba 
v tvorbě Pavla Haase, Janáčkova 
žáka a českého židovského sklada
tele, internovaného v Terezíně a za
vražděného v Osvětimi. Nejvýznam
nějším dílem válečných let, v tomto 
pohledu, je však ,Svatováclavský 
triptych' Vítězslava Nováka (1941 ), 
monumentální třívětá kompozice, 
původně varhanní a rok poté instru
mentovaná pro orchestr, která ve 
velkolepé hudební architektuře staví 
z citací svatováclavského chorálu 
pomník víry v sílu národního života 
a ve šťastné přežití válečných hrůz." 

Také Vv osobně jste se zařadil 
mezi tvůrce. l<teří v duchu svatovác
lavské tradice předávali poslucha
čům vedle uměleckého prožitku i ví
ru a nadějí. Jaká to bvla skladba? 

„Složil jsem meditaci ,Ad fontes' 
pro smyčce (1988--9), která míří 

konfliktním vývojem k závěrečnému 
citátu obou nejstarších českých du
chovních nápěvů. Skladba se uvá
děla ve Smetanově síni a reakce té 
části vnímavého publika, které po
chopilo její smysl, byla jedním 
z mých nejhezčích těsně předpře
vratových zážitků ." 

A po něm i svatý Václav si mohl 
svobodněji vvdechnout ... 

„Vzpomínám si na ,stávkový' 
koncert České filharmonie 24. listo
padu, kdy na závěr byla vyhlášena 
zpráva o abdikaci dosavadního stra
nického vedení. Celý sál spontánně 
zazpíval Kde domov můj a část fil
harmonického sboru poté připojila 

Svatý Václave, k čemuž se ihned 
přidala většina (už ne všichni!) sálu. 
Jak jsem později zjistil, člen sboru, 
který chorál první začal zpívat, byl 
někdejší dlouholetý politický vězeň , 

člověk, jehož vztah k životu a hod
notám prošel v mladých letech tou 
nejtěžší zkouškou. 

A tak nás svatý Václav provází 
i do dnešních dnů svobody (název 
každoročního podzimního festivalu 
duchovní hudby ,Svatováclavské 
slavnosti' se k tomuto vztahu jasně 
přihlašuje). Prosme o to, aby nepře
stal provázet ,nás ni budoucí'!" 

,iA.1? 

Atribut sv. Václava 
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I TROCHU POKONCILNÍ VĚROUKY I 
Připravili jsme další pokračování té části dokumentů druhého vatikánské

ho koncilu, která si všímá služby kantora, scholy a sboru a posléze samot

ných věřících. 

Služba kantora 
scholy a sboru 
Zpěv věřících i scholy potřebuje 

vedení. To je úkolem kantora. Začí

ná zpěv Propria a Ordinaria a stará 

se, aby schola i lid dobře znali a zpí

vali mešní Proprium a Ordinarium, 

a to česky i latinsky. S c h o I a je 

sbor mužů nebo chlapců, který se 

věnuje přednesu liturgického zpěvu 

gregoriánským chorálem; protože 

zpravidla mešní Proprium vyžaduje 

školených zpěváků, je toto vlastním 

úkolem scholy. Dbá přitom ovšem 

také účasti lidu /:např.zpěvem žal

mů:/. Také mešní Ordinarium zpívá 

schola podle povahy částí, buď spo

lečně s lidem nebo střídavě s ním. 

Schola je oblečena liturgicky a její 

místo je blízko oltáře, ale ne odděle

ně od lidu, jehož je částí. 
C h r á m o v ý s b o r pěstuje 

ostatní druhy posvátné hudby, 

zvláště polyfonii. V obnovené liturgii 

má se sbor soustředit na zpěv Pro

pria, a Ordinarium přenechat lidu. 

Sbor je důležitou složkou při nácviku 

a vedení lidových duchovních písní 

a sborové recitace. 
Ještě slovo o v a r h a n í k o v i. 

Ten se reformou liturgie nestal zby

tečným, naopak. Jeho důležitým 

úkolem je doprovázet a spojovat 

mešní zpěvy. Kde to struktura Mše 

sv. dovoluje, může uplatnit vhodná 

díla varhanní literatury: před vstu

pem, při incensacích, při purifikaci 

kalicha, po odchodu kněze. V jedno

duchých poměrech bude mít na sta

rosti nácvik duchovních písní a cvi

čení chrámového sboru a nejednou 

- na venkově - bude muset převzít 

funkci kantora nebo recitátora. Tak 

se může varhaník stát pomocníkem 

liturgické obnovy. Záleží na prozíra
vosti a taktu duchovního správce, 

aby varhaníka do obnovy zapojil tak, 

aby se necítil opomenutý a nepova

žoval reformu liturgie za útok na své 

dominantní postavení v kostele, jak 

často tomu, bohužel, bývá. 
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Je samozřejmé, že všichni tito 

služebníci se neuplatní všude a ne 

vždycky v plném počtu . Často bude 

muset jeden zastávat dvě funkce. 

Při tom platí zásada: v y š š í na

hrazuje službu n i ž š í h o, nikoliv 

naopak. Tak, jak jsme řekli, recitáto

ra, komentátora a kantora může 

snadno nahradit I e k to r a v pří

padě nouze, všechny tyto služební

ky může nahradit k n ě z; to zna

mená, že kněz čte Epištolu a modlí 

se sám s lidem jak Proprium, tak 

Ordinarium. 

Služba věřících 
Věřící se účastní společné oběti 

Mše sv. modlitbou, zpěvem, boho

služebními úkony, slyšením, dívá

ním se a mlčením. 
Při č t e n é Mši sv. se věřící 

modlí společně: mešní Ordinarium 

a Proprium, odpovědi na výzvy kně

ze a jáhna, přímluvy, Otče náš a pa

rafráze modliteb k obětování chleba 

a vína a Těla a Krve Páně /:ana

mnese:/ - tam, kde lidé ještě nejsou 

dostatečně seznámeni se stavbou 

Mše svaté. Při čtené Mši sv. zpívají 

věřící také m e š n í písně - spolu 

s příležitostnou duchovní písní: 

k Panně Marii, místo sloky ke vstu

pu, k offertoriu a na závěr, není-li už 

mešní píseň sama komponována 

pro určité liturgické tajemství. Tento 

způsob je psychologicky účinný: lid 

se střídavě modlí a zpívá a navazu

je na starobylou českou tradici zpí

vat při Mši sv. lidové mešní zpěvy. 
Při z p í v a n é Mši sv. zpívají 

nejprve věřící opět mešní píseň , od

povědi, a spolu s knězem Otče náš, 

a to latinsky nebo česky. Později se 

naučí česky zpívat Ordinarium a po

dílet se zpěvem žalmů na Propriu. 

Kromě společné modlitby a zpě
vu je mocným prostředkem účasti li

du na Mši svaté o b ě t n í p r ů -

vod. 
Co je to? Je to přinášení chleba 

a vína a sbírky k oltáři. Ten může mít 

různé formy. Prastarý jeho způsob 

je zachován při svatebních nebo zá

dušních Mších sv.: věřící obcházejí 

oltář a obětují peníze. Také obvyklé 

vybírání peněz tzv. zvonečkem má 

za podklad starokřesťanskou praxi, 

ale je provázeno dětinským a příliš 

praktickým duchem; proto je třeba 

usilovat o vznešenější formu obětní

ho průvodu, kde by jasně bylo vidět, 

že jde o akt lidu a o jeho dávání 

chleba a vína na oltář. 

Ve vlastním slova smyslu se koná 

obětní průvod tak, že při offertoriu 

přinesou k oltáři zástupci farní obce 

- žena a muž, děti - v čele s minis

tranty, kteří s nízkými košíky prove

dli před tím výběr peněz, hostie pro 

přijímání kněze a věřících, víno, vo

du a sbírku peněz. Hostie, víno, vo

du přijme od nich kněz, peníze se 

položí na kredenční stolek. 
Hostie pro přijímání věřících se 

mohou předem jen odhadnout nebo 

může každý věřící hostii vložit lžič

kou do ciboria, pokud si přeje přijí

mat. Takový stolek pro ciborium, ná

dobu s hostiemi, konvičky s vínem, 

vodou a velkou hostií lze připravit 

u vchodu; ovšem je dobré, jestliže 

některý zástupce farnosti nebo mi

nistrant pomáhá při tom starším 

osobám a střeží posvátné nádoby 

a dary. 
Činné účasti věřících konečně 

napomáhají bohoslužebné ú k o

n y jako žehnání křížem, bití v pr

sa, stání, klečení a sedění. Věřící se 

žehnají sv. křížem při Evangeliu 

a požehnání, bijí se v prsa při vyzná

ní hříchů a Pane nejsem hoden, sto

jí při příchodu a odchodu kněze, při 

Evangeliu, Credu, jestliže je recitují 

nebo zpívají, při přímluvách a Otče
náši s embolismem. 

Ovšem při tom nesmíme propad

nout omylu, jakoby aktivní účast vy

žadovala od věřících , aby se usta

vičně něco společně modlili nebo 

zpívali. Posvátné m I č e n í, jež je 

také součástí liturgie, musí být .ve 

s v ů i č a s" /:LK,art. 30:/ dodrže

no. Např. po Sanktus a po proměňo

vání, po výzvě Oremus a po lnclina

te capita vestra, mezi podáváním 

sv.přij ímání, když je mnoho komuni

kantů , při Placeat tibi před kněž

ským požehnáním. 

(pokračování příště) 



P
rojížděl jsem povodní postiže
nou krajinou jižní Moravy. Ví
taly mne zbořené domy, leše

ní a trámy, otevřená okna, zanesené 
sklepy, z nichž stále ještě dlouhé ha
dice vysávaly páchnoucí vodu. Mlu
vil jsem s lidmi. Stále u nich převlá
dá šok z nečekané katastrofy. Větši
na se už dávno chopila lopat a od
straňuje vzniklé škody. Někteří se 
ale z tragédie dosud nemohou vzpa
matovat. 

Vracím se myšlenkami k té první 
prázdninové neděli, kdy to vše zača
lo. V kostele bylo méně lidí než ob
vykle. Mnozí už odjeli na dovolenou, 
jiní jsou v duchu na mořské pláži ne
bo na chalupě. 

„Bratři, abych se pro vznešenost 
zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla 
osten, posel to satanův, aby mne bil 
do tváře. To proto, aby se mě ne
zmocňovala pýcha ... " 

Kolik z nás vnímalo ten list svaté
ho apoštola Pavla Korinťanům ve 
druhém čtení: 

„Proto s radostí přijímám slabos
ti, příkoří, nouzi. .. Vždyť když jsem 
slabý, právě tehdy jsem silný!" 

V té době začínajících prázdnin 
a bohatých cestovních programů mi 
ten Pavlův dopis jaksi do těch radost
ných plánů nezapadal. Přitom to byla 
slova tak příhodná pro situaci, která 
zakrátko nastala, slova účinné pre
vence i terapie, moudrý návod, jak 
čelit zoufalství nad ztracenými životy, 
beznaději nad troskami domova, de
presi z nevysvětlitelných příkoří. 

Uplynulo už několik týdnů od ži
velné katastrofy, jakou na Moravě 
a ve Slezsku nezažilo mnoho před
chozích generací. Nastala doba vel
kého úklidu, úprav a obnovy. 

čtu v novinách, že zatímco v do
bě záplav a těsně po nich lidé drželi 
spolu a v neštěstí si dovedli pomá
hat, nyní v postižených městech 
a obcích, i mezi nejbližšími sousedy 
a příbuznými začala převládat lhos
tejnost a nevraživost, vyrůstající do 
malicherných sporů . 

Tento stav je z psychologického 
hlediska pochopitelný a patří k běž
ným lidským reakcím na nějakou 

pohromu, kalamitu nebo nesprave
dlnost. Lidskou odezvou na vzniklé 
příkoří se zabývají četní lékaři, psy
chologové i sociologové, a tyto sta
vy shrnují do jednotného syndromu, 
tzv. posttraumatické stresové poru
chy /PTST/. Porucha postihuje více 

lidí po nečekaných rozsáhlých kata
strofách. Stejná pravidla a následek 
však může vytvořit i malé osobní lid
ské drama odehrávající se bez divá
ků, rozhlasu a televize. Pro vznik 
poruchy je důležitý faktor, který vy
stihl kroměřížský účastník červenco
vé povodně vyjádřením, že voda při
šla ze zcela jiné strany, než ji čekali. 
Víme ze zkušenosti, že většina ne
příjemností, pohrom a příkoří při
chází odjinud, než očekáváme. Na
še nepřipravenost, včasná nepřiz

působilost pak vyvolává nepřiměře
nou reakci, i když nás zpočátku vy
provokuje k nadlidské obraně. 

Poúrazová stresová porucha ne
musí navazovat jen na úrazy těles
né, mnohem častěji ji v nejpestřejší 
formě nacházíme po zranění psy
chickém. Lékaři rozlišují dvě její fá
ze. První je akutní, která vzniká brzy 
po katastrofě a chronická, objevující 
se později, někdy až po několika 
měsících po psychickém otřesu. Je
li psychický stres dlouhodobý, může 
se porucha pozvolna vyvíjet i něko-

lik let. Postižení akutní fází očekáva
jí ve strachu znovu již jednou proži
tou hrůzu, probouzejí je děsivé sny, 
mohou trpět zvukovými halucinace
mi, slyšet hukot vodního přívalu , 

houkání sirén. Snadno je vzruší ma
ličkosti, špatně se soustředí, mívají 
návaly hněvu, osočování. Jiná forma 
se projevuje ztrátou důvěřivosti k li
dem, vyhýbavým chování a u osob 
věřících ochladnutím ve víře . 

Psychické poruchy nezůstávají 

bez vlivu na zdraví tělesné. Postiže
ní jsou náchylnější k oběhovým po
ruchám, k zažívacím obtížím, k po
ruchám výživy, psychická labilita 
může nastartovat skrytou cukrovku. 

Psychiatři se zatím neshodují 
v jednotném léčebném postupu. 
Alarmující je nápadný vzrůst počtu 
těchto stavů v posledních letech. To 
inspirovalo odborníky k uspořádání 

řady vědeckých sympozií o prevenci 
i léčbě PTST. 

Někteří psychiatři doporučují 
okamžité, dokonce i preventivní po
dávání moderních psychofarmak. 
Léky pro léčbu postižených občanů 
z povodňových oblastí věnovala na
šemu zdravotnictví renomovaná za
hraniční farmaceutická firma v hod
notě sedmi milionů korun. Jiní lékaři 
a psychologové považují za vhod
nější včasnou psychickou a fyzickou 
podporu postiženým občanům. 

Ochabnutí ve víře přisuzují selhání 
lidského faktoru v duchovní oblasti; 
především v nejbližším okolí posti
ženého, ve farním a církevním spo
lečenství. Pomoc postiženým nelze 
zjednodušovat jen na finanční nebo 
hmotné dary. Mnohdy mnohem 
účinnější pomocí se stává pocit sou
náležitosti, spoluprožívání vzniklé 
katastrofy. A to je právě to, co mno
zí lékaři a psychologové odmítají 
pro vysokou osobní náročnost -
a dávají raději přednost lékům. 

Osobně se přikláním k druhé, be
zlůžkové variantě prevence i léčby. 

To byl ten dar, který odcházel do po
stižených oblastí na Moravě a ve 
Slezsku vlnami českého rozhlasu 
z lhoteckého kostela v 17.neděli 

v Mezidobí. 
Jen opakuji prostá slova jednoho 

z věrných posluchačů lhoteckých 
přenosů: „Byl to dar mnohem cenněj

ší než kamiony s humanitární pomo
cí. Voda nám všechno vzala. Zůstal 
tranzistorový přijímač, z něhož jsme 
vnímali vaše bratrské pohlazení jako 
pozdrav samotného Krista. Byl to pro 
nás lék podaný v pravou chvíli, kdy 
jsme již byli na konci svých sil. Doda
li jste nám sílu k obnově našich do
movů a posílili naši víru. Nezůstali 

jsme sami, byli jste v Kristu s námi. 
Upřímně Pán Bůh zaplať vám všem 
v kostele na Lhotce." 

Tito manželé prožili týden na pů
dě svého přízemního rodinného 
domku, v němž voda zaplavila skle
py i všechny přízemní místnosti, zni
čila veškeré bytové zařízení, poško
dila zdi. Jsme přesvědčeni, že byli 
náležitě připraveni přijímat slabosti, 
příkoří, úzkost i nouzi. Nepotřebují, 

a věřím, že nebudou potřebovat 

psychofarmaka. Nezůstali sami. 
A není-li člověk opuštěn, dá se pře
žít i povodeň, dokonce v určitém 
smyslu i s radostí, dodávají oba 
manželé ze zatopeného domku 
v Kroměříži. 

MUDr. Jindřich ŠIMURDA 
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VÝROKY SLAVNÝCH O BOHU 

/1858-1947/ 
FYZIK, ZAKLADATEL KVANTOVÉ TEORIE, 
NOSITEL NOBELOVY CENY ZA ROK 1928, 
PŘEDSEDA VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI, 
POZDĚJI PO NĚM POJMENOVANÉ 

„Ať se díváme kamkoliv a jakkoliv hluboko, nikde nevidíme rozpor mezi 
náboženstvím a přírodní vědou, nýbrž v rozhodujících bodech vidíme plný 
souhlas. Náboženství a přírodní věda se nevylučují, jak se mnozí v naší do
bě domnívají nebo obávají, nýbrž se doplňují a podmiňují navzájem. Nejup
římnějším důkazem pro shodnost náboženství a přírodní vědy, i při hluboce 
kritickém posuzování, je historická skutečnost, že právě největší přírodní 
badatelé všech dob, muži jako Kepler, Newton, Leibnitz byli proniknuti hlu
bokou zbožností. Na počátku naší kulturní epochy byli dokonce pěstitelé pří
rodních věd a strážci náboženské víry jedny a tytéž osoby. Nejstarší užitá 
přírodní věda - medicina - byla v rukou kněží a hlavními vědeckými pracov
níky ve středověku byli mniši. Později, když se kultura zjemňovala a rozvět
vovala, rozcházely se cesty podle různosti cílů, jimž slouží náboženství 
a věda. A tak jako vědění a schopnost se nedá nahradit světovým názorem, 
tak ani správný postoj k mravním otázkám se nedá vyvodit z čistě rozumo
vého poznání. Ale ty dvě cesty se nerozcházejí, nýbrž jdou souběžně a spo
jují se v dálném nekonečnu u téhož cíle. Uvažování věřícího Bohem začí
ná, uvažování fyzika Bohem končí." 

PŘÍSPĚVEK NA TEPLO @ 
Zákon č.75/1997 Sb. o sociálním příspěvku k vyrovnání · ' • • 

zvýšení cen tepelné energie vstoupil v platnost 1. červen-
cem. Tímto se zavádí nová dávka - sociální příspěvek, kte-
rý se bude vyplácet po omezenou dobu tří let. 

KDO A KDY MÁ NÁROK ? 
• fyzická osoba, která je nájem

cem nebo vlastníkem bytu, k jehož 
vytápění byla dosud dodávána do
tovaná tepelná energie (podle naří
zení vlády č. 251/1994 Sb.). 

• příjem rodiny není vyšší 1,6 ná
sobku životního minima 

•oprávněná osoba a osoby s ní 
posuzované mají v ČR trvalý nebo 
dlouhodobý pobyt 

• oprávněná osoba a osoby s ní 
posuzované daly písemný souhlas 
k tomu, aby státní orgány sdělily vý
ši jejich příjmů a údaje o bydlišti 
okresnímu úřadu , který o příspěvku 
rozhoduje a vyplácí jej 

PRAKTICKÉ RADY 
• rozhodným obdobím pro stane-

vení výše příjmů je kalendářní 

čtvrtletí, které předcházelo 
• jednotlivé nároky mohou vzni

kat od 1. července 1997 
• příjmy se budou prokazovat 

stejným způsobem jako pro účely 
státní sociální podpory 

• příspěvek se vyplácí měsíčně, 
a to vždy po uplynutí kalendářního 
měsíce, za který náleží 

• výplata se může poukazovat na 
účet příjemce u některé banky v ČR, 
nebo vyplácet v hotovosti 

xxx 
Řízení se zahajuje na základě pí

semné žádosti, podané příslušnému 
okresnímu úřadu na tiskopisu pře
depsaném Ministerstvem práce 
a sociálních věcí. 

ND/ 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník, vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny Míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. 
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Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 

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

POŘAD 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 dopoled
ne, na přání kterýkoli den. Je třeba se 
včas ohlásit na farním úřadě. 

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

Svátost smíření - sv. zpověď -
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 ústa
vu 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 

Od května v kapli sv. Václava 
v neděli i ve středu v 16.00 hodin opět 
jen bohoslužba slova. 



" , 
VESTNIK 6/97 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Návštěvou světícího biskupa Ji'řího Padbura, bylo slavnostně zaháJeno 
období 60. výročí posvěcení našeho kostela, jemuž věnujeme také toto 
rozšffené vydáni. Biskupské pofahnání platí právě nám, kteří na toto 
výročí vděčně vzpomínáme. 

Podle věrné kopie hlavy sochy Bohorodičky ze Staroměstského náměstí 



Z homilie vysílané es. rozhlasem v neděli 2. listopad u 
# ~ ~ # ~ 

MLADENCE, TOBE PRAVIM, VSTAN! 
Drazí přátelé, jsem šťastný, že 

mohu dnes s vámi, se všemi, vzpo
mínat na ty, kteří byli povoláni na 
věčnost. Slavnost Všech svatých 
a Dušiček nám připomínají pravdu, 
že našim zemřelým se život nebere, 
ale jen se mění. Prvního listopadu 
prožíváme krásnou pravdu o věč
ném životě. Druhého listopadu 
vzpomínáme především na ty, kteří 

potřebují naše modlitby, aby dosáhli 
plné účasti na životě věčném. 

Naše církev je bohatá na zásluhy 
a ty štědře rozdává právě v tyto dny. 
Druhého listopadu může každý kněz 
přinést tři mše svaté - první na 
úmysl sv. Otce, druhou na osobní 
úmysl a třetí za všechny zemřelé. 

Poslední koncilová úprava litur
gie pro tyto dny nám pomáhá lépe 
pochopit pravdu o smrti a o životě. 
A když se dům pozemského přebý
vání rozpadne, je nám připraven pří
bytek věčný. Liturgie nás povzbuzu
je: Radujte se všichni ve spojení 
s Pánem a všemi svatými - vždyť 
z jejich slávy se radují i andělé . 

Každé slovo liturgie vyjadřuje pev
nou víru v život věčný, pevnou nadě
ji na věčné setkání. „Vzkříšení 

Tvého Syna, Bože, je základem na
ší víry. Věříme, že uvidíme blaho od 
Hospodina v zemi živých ... " Není di
vu, že ti, kteří dlouho neprožívali li
turgii těchto dnů, žasnou nad krás
nými texty, které přinášejí úžasné 
pravdy o životě věčném. 

„Já jsem vzkříšení a život", praví 
Pán. „ Kdo věří ve mne, i kdyby u
mřel, bude žít. A každý kdo žije a vě
ří ve mne, neumře na věky." Duše 
spravedl ivých jsou v Boží ruce. 
,,I kdybych šel temnotou rokle, neza
leknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. 
Nedivte se tomu, neboť přichází ho
dina, ano už je tu, kdy mrtví uslyší 
hlas Syna Božího a když uslyší, bu
dou žít." 

Kristus nám neslibuje po smrti 
duchovní ráj. Jeho první starostí, 
když vstal z mrtvých, bylo přesvědčit 
učedníky, že není jen duch, jak si 
ho představovali : „Dotkněte se mě 
a uvidíte: duch nemá těla ani kostí 
a jak vidíte, já je mám." A jedl a pil 
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s nimi v tomto novém životě, do kte
rého je uvedl. 

Musíme milovat svět a bližní na
tolik, abychom je s sebou uvedli do 
věčnosti. Možná, se stane ke konci 
světa to, jak to Evangelium proroku
je. Co se tedy stalo? 

Kristus byl dojat soucitem, když 
viděl onu zoufalou vdovu vedle její
ho mrtvého syna. Nemohl odolat to
muto smutku ani lásce té ženy k je
jímu dítěti - nemohl snést, aby byli 
odděleni. 

Snad přijde konec světa, konec 
tohoto světa smrti, rozloučení a slz, 
toho dne, kdy se všichni budeme tak 
milovat, kdy budeme tak jMnotni, 
tak solidární a tak pozorní jeden 
k druhému, že Pán už nebude moci 
snést pohled na naše loučení 

a smutky. 
A jako se On tehdy přiblížil k oné 

vdově a jejímu synovi, aby je vrátil 
do společného náručí, tak jednoho 
dne přijde, až se budeme milovat, 
skutečně milovat, aby naší lásce 
a všem radostem daroval věčnost. 

A proto si pospěšme, abychom 
se tak milovali, abychom si zaslouži
li Jeho příchod! Pospěšme si, aby
chom se tak milovali, že se už nikdy 
nebudeme muset rozloučit. 

Abychom dokončili toto proroko
vání: s důvěrou mysleme na to, že 
v nebi již máme Matku, která miluje 
všechny své děti. 

„Mládenče tobě pravím vstaň!" 

tak zní slova evangelia sv. Lukáše 
/Luk 7, 11-16/. 

Racionalisté, kteří posuzují tento 
zázrak jako nemožný a toto vyprá
vění jako legendární, v to věří prav
děpodobně více než všichni ti ne
sčetní křesťané, kteří je čtou bez ne
jmenšího pohnutí. 

Tato událost otřásla životem těch, 
kteří přitom byli přítomni, prostě mu
seli uvěřit! Dá se však předpokládat, 
že v našem životě by se tím nezmě
nilo to nejmenší. 

Pro ně bylo tehdy vše změněno: 
život již nebyl týž, o smrti již bylo po
chybováno, bylo nutno připustit, že 
existuje nějaká Bytost, která je 

schopna změnit podmínky našeho 
bytí, že existuje ještě jiný svět , který 
stále může pronikat do našeho svě
ta. Nejprve tím byli udiveni, pak vel
mi na rozpacích, a nakonec jim z to
ho nebylo dobře . Ztratili své rozu
mové jistoty, normální předpoklady 
a hranice, kterým se podrobili (při

způsobili), které však jim byly sou
časně oporou. Nyní však bylo mož
né vše, vše se mohlo stát, vše se 
mohlo požadovat. 

Víra je strašně zneklidňující , 

a zůstali-li jsme při čtení tohoto 
evangelia o vzkříšení mládence na
imského tak klidní a indiferentní, je 
to důkazem, že také naše víra by 
potřebovala být probuzena k životu. 

Všichni jsme již měli nějaké mrtvé 
mezi svými příbuznými nebo svými 
přáteli a jistě není mezi námi jed iný, 
kdo by byl dosud neviděl mrtvého, 
kdo by ani na pár vteřin by se byl ne
pomodlil u lože zemřelého . 

Prosili jste o zázrak? 
Když jste stáli u rakve, modlili jste 

za za to, aby mrtvý vstal k novému 
životu? 

Snad se vám tato otázka bude 
zdát jaksi hloupou ... A přeci myslím, 
že taková modlitba je přirozená, je 
to první a nejprostší krok víry. 

O mrtvém všichni víme, že není 
opravdu mrtev, víme, že jeho duše 
žije, myslí, miluje a nás vidí, všichni 
víme, že i jeho tělo jednoho dne bu
de proměněno a bude znovu žít. 

Především však víme, že existu
je Bůh, který křísí mrtvé, který pře
mohl smrt a který při každém našem 
sv. přijímání vnáší do našeho těla 
kvas nesmrtelnosti. 

Proč tedy na to nemáme věřit 

hned? Proč si nemáme vyprosit 
hned to, v co věříme, v co jsme po
vinni věřit za nějaký čas? 

Ten, kdo před nějakým mrtvým, 
který je mu drahý, nebyl pokoušen, 
aby prosil za jeho navrácení živo
tu, ten má již opotřebovanou, malo
myslnou, nesmělou, ve smutné re
zignaci ochromenou duši. 

Zdá se mi, že je tu první pocit, 
první hnutí víry, ovšem jen primitivní 

( dokonč. na str. 3) 



Z homilie vysílané čs. rozhlasem v neděli 2. listopadu 
(dokonč. ze str. 2) 

a prudké, skoro divoké - ale bez 
kterého povětšině pravděpodobně 

není vůbec žádné víry. 
Zajisté, když o tom přemýšlíme, 

chápeme, že tato naděje a taková 
prosba jsou příliš povšechné. Nejde 
o to vrátit naše mrtvé do tohoto živo
ta. Co by bylo pomohlo synovi této 
vdovy, že by byl vrácen své matce? 
O několik let později by se byl musil 
tak jak tak od ní opět odloučit. Dcera 
Jairova byla probuzena ze svého 
spánku, jak Ježíš pravil, ale jednoho 
dne by byla opět usnula. Lazar vyšel 
živ ze svého hrobu, ale beze vší po
chyby by se tam byl dříve nebo po
zději opět vrátil. 

V plánu Božím není: již nyní po
tlačit smrt. Existují lepší a daleko 
krásnější vzkříšení, než je vzkříšení 
těla. K čemu nás církev vyzývá, a
bychom vyprosili pro druhé a pro se
be, to jsou vzkříšení duchovní: aby 
Bůh nám dal svůj život, aby Bůh 
nám vrátil život, abychom žili oprav
du život Boží. 

Vzkříšení, které Bůh je vstavu 
v nás způsobit, je jisté a bezpro
střední: On je vstavu vás proměnit. 

My všichni jsme v jisté části sebe 
samých - mrtvi: jsme leniví, indife
rentní, chladní - jsme všichni mrtvi 
pro živou víru, pro radostnou naději 
a účinnou , šlechetnou, velkodušnou 
lásku. 

Existují ještě další části naší by
tosti , kam nikdy nesestupujeme a to 
ze strachu z pohledu, z pachu, 
z beznaděje , které by se nás zmoc
nily. Ano i duše svým způsobem u
mírají! Existují mrtvé duše a nejbíd
nější mrtvola je méně odpuzující, 
než mnohý duševní rozklad. 

Ale Bůh je vstavu probudit mrtvé, 
i ony velmi tvrdošíjné mrtvé, kteří 

však myslí, že jsou živí. Bůh je scho
pen nás proměnit. Víra, to je: věřit, 

že Bůh z nás může udělat člověka 
nového, bytost novou, jako je novo
rozené dítě. „Jak to", řekl Nikodém, 
„že bych se mohl ve svém pokroči
lém 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 pří

pad je vzácný a možno se ptát, zda 

je upřímný. Bez Boha je spíše ten, 
kdo tvrdí, že Bůh není vstavu jej 
změnit, kdo ř íká , že se nikdy nezmě
ní, že je pozdě, že je příliš starý -
a to vše se říká v patnácti jako v še
desáti letech! Skutečným ateistou je 
ten, kdo popírá nekonečnou sílu 
a moc vzkříšení, která je v milosti 
Boží. Jen ti mezi námi jsou věřícími , 

kteří věří , že jim stačí opravdová 
modlitba, že jim stačí upřímná zpo
věď a i jediné slovo Boží, aby byli ob
noveni a oživli pro to, co ztratili. 

A konečně existuje ještě třetí stu
peň víry: víra a touha po vzkříšení , 

po proměně celého světa. Tento ves
mír, který nás obklopuje, ty hory, mo
ře , nebe, zvířata , stromy... nejsou 
určeny k zániku. Bylo by to zname
ním nevděku, byl by to důkaz toho, 
že jsme málo ocenili dary Boží, kdy
bychom se smířili s jejich zničením. 

Především naše lidská společ

nost, včetně všeho, co je v ní smy
slového a tělesného, naše rodiny, 
naše přátelství, naše city, víra nežá
dá, abychom se toho navždy odřek
li, nýbrž to tak milovali, abychom 
chtěli toho věčné trvání. 

/ER/ 

VÝROKY SLAVNÝCH O BOHU 

SIR JOHN AMBROSE FLEMIN,G 

/1 849-1 945/ 
FYZIK A RADIOTECHNIK, JEDEN Z OTCŮ MODERNÍHO ROZHLASU 

„Velké množství moderních objevů úplně zničilo starý materialismus. 
Vesmír se dnes jeví našim očím jako uskutečněný velkolepý plán. Plán však 
předpokládá plánovače. 

Původ člověka lze hledat jedině v tvůrčí síle osobního Boha. Tělesné 
zmrtvýchvstání Kristovo je jednou z nejlépe dosvědčených událostí v ději
nách lidstva." 

L,EV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ 

/1822-191 O/ 
FILOZOF A SPISOVATEL 

„Jestliže už nevěříš v Boha, ve kterého jsi kdysi věřil , je to následek to
ho, že v tvé víře není něco v pořádku . Proto se musíš velmi snažit vzdělá
vat se v náboženství." 

SVATÁ TEREZIE Z LISIEUX 
Sto let letos uplynulo 

od smrti svaté Terezie 
z Lisieux, jejíž jedinou 
láskou byl Ježíš. Proto 
také nese jméno svaté 
Terezie od Dítěte Ježíše 
a od Svaté Tváře . Jejímu 
zbožnému a plnohodnot
nému životu, byť trval jen 
24 let, věnoval hodně 

místa Katolický týdeník 
č. 39. My jen doplňujeme , 

že hlavním atributem 
světice jsou růže. Vzta
hují se i k jejímu výroku: 

„ ... po své smrti sešlu 
déšť růží." 
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KONTINUITA NEJLEPŠÍCH TRADIC 

LET KOSTELA 
PANNY MARIE 

~ ~ 

KRALOVNY MIRU 
Málokteré město se může pochlubit takovým bohatstvím kostelů ja

ko Praha. Najdeme mezi nimi kamenné svědky prakticky všech etap 
naší více než tisícileté křesťanské historie: od prostých románských 
rotund, přes vznosné gotické a barokní chrámy, až k moderním stav
bám našeho století. V této plejádě patří děkanský kostel Panny Marie 
Královny Míru na Lhotce k nejmladším. A i když se nemůže pochlubit 
tak slavnou historií jako mnohé jiné pražské kostely, přece je místem 
pozoruhodným. Památná staroměstská socha Panny Marie a moderní 
křížová cesta - tyto dvě dominanty lhoteckého kostela - jakoby vyjad
řovaly kontinuitu nejlepších tradic katolické víry v naší zemi s její sou
časností. Lhotecký kostel promlouvá ke svému návštěvníkovi veskrze 
soudobým, moderním jazykem - řečí, která naplno zazněla na 2.vati
kánském koncilu. O to je jeho oslovení a odpověď na odvěkou otázku 
po smyslu lidské existence výmluvnější a naléhavější. 

POHLED DO HISTORIE 
Dnes stojí kostel Panny Marie 

Královny Míru doslova uprostřed pa
nelových domů dvou sídlišť největší
ho pražského obvodu. Na počátku 
30. let našeho století, kdy se plány 
na jeho stavbu rodily, však Lhotka 
vypadala jinak: „Jen pražským výlet
níkům známá malá osada na mod
řanské silnici s hospodou, rybníkem 
ná návsi a velkostatkem ... ", tak ji lí
čí dobový pramen. Jak se však tato 
část pražské periferie postupně roz
růstala, přibývalo obyvatel, kteří 

chtěli plnohodnotně žít i po nábo
ženské stránce. Nejbližší kostel 
však byl asi 3/4 hodiny daleko. 

Po různých provizorních řešeních 
byl v březnu 1934 zvolen výbor spol
ku pro postavení kostela na Lhotce 
a koncem téhož roku byl zakoupen 
i pozemek pro stavbu. Dne 4. listo
padu 1935 rozhodl tehdejší pražský 
arcibiskup kardinál Karel Kašpar, 
aby na oltáři nového kostela byla 
obnovena socha Panny Marie, str
žená na Staroměstském náměstí ro
ku 1918. 
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Na podzim roku 1936 vypracoval 
architekt Rudolf Svoboda definitivní 
plány stavby a po jejich schválení 
církevními a magistrátními úřady 

mohlo díky finanční pomoci katolíků 
z celé Prahy dojít k vlastnímu zahá
jení stavby: 31. května 1937 byl po
zemek slavnostně posvěcen a příš
tího dne se začalo s výkopy zákla
dů. Další práce pak pokračovaly ve 
skutečně obdivuhodném tempu - už 
13. června byly posvěceny hotové 
základy a 6. listopadu téhož roku byl 
úředně zkolaudován hotový kostel! 
Dne 7. listopadu, první neděli po 19. 
výročí stržení mariánského sloupu 
na Staroměstském náměstí, kostel 
kardinál Karel Kašpar vysvětil. V ro
ce 1939, kdy duchovní správu na 
Lhotce převzali kněží kongregace 
Salvatoriánů, byla ke kostelu přista
věna farní budova. 

Kostel byl budován v nelehkých 
podmínkách, a tak i jeho interiér byl 
vlastně provizorním řešením (na ol
táři byly např. umístěny plastiky an
dělů, původně použité na Václav-

ském náměstí při celostátním kato
lickém sjezdu v roce 1935). Válka 
však další snahy o dobudování kos
tela (v plánu byly věžní hodiny, další 
barevná okna, nový oltář atd.) na 
dlouho přerušila; navíc kostel ochu
dila i o zvony. 

Nová kapitola v dějinách kostela 
Panny Marie Královny Míru se zača
la psát v době, když už kostel obklo
pily domy nových sídlišť. V 70. le
tech se přikročilo k přebudování in
teriéru do dnešní podoby. Autorem 
architektonického řešení je arch. 
Václav Dvořák, netradiční křížovou 
cestu vytvořil akad. sochař Karel 
Stádník. Dne 5. listopadu 1982 nav
štívil lhotecký kostel kardinál 
František Tomášek, arcibiskup praž
ský, aby zdejší duchovní správu po
výšil na děkanství a posvětil nové 
varhany. První půlstoletí existence 
kostela si zdejší farní společenství 
připomnělo velmi slavnostně : 7. lis
topadu 1987 posvětil kardinál 
František Tomášek tři nové zvony, 
které vyšly z dílny zvonařské rodiny 
Manouškových ze Zbraslavi. 

SOCHA PANNY MARIE 
Přesto, že socha Panny Marie 

nad oltářem lhoteckého kostela je 
jen o málo starší než stavba sama, 
pro začátek její historie se musíme 
vrátit až do poloviny 17. století. Na 
samý konec třicetileté války, kdy 
švédská armáda, postrach tehdejší 
Evropy, oblehla Prahu. V červenci 
1648 se zradou podařilo vojsku ge
nerála Konigsmarka prolomit stra
hovskou bránu a obsadit Hradčany 
a Malou stranu. Následovaly dny 
vraždění , loupeží, drancování. 

(přechod na str. 5) 



KATOLICKÉ VÍRY V NAŠÍ ZEMI S JEJÍ SOUČASNOSTÍ 
(přechod ze str. 4) 

Poklady Pražského hradu - mezi ni
mi proslulé sbírky císaře Rudolfa li. , 
cennosti malostranských chrámů, 

vybavení měšťanských domů - to 
vše plnilo vozy švédských dobyvate
lů. Několika prchajícím obráncům se 
podařilo v poslední chvíli zatarasit 
mostecké věže Karlova mostu a vy
hlásit poplach v pražských městech 
na pravém břehu Vltavy. Následo
valy tři a půl měsíce heroické obra
ny Starého a Nového Města, kdy se 
zvlášť vyznamenali studenti a kněží 
klementinské koleje, vedení jezuitou 
P. Jiřím Plachým. „Matka Boží a sv. 
Václav jsou s námi" - to bylo heslo 
obránců. Švédové postupně sou
středili ku Praze tři armády a za kaž
dou cenu chtěli bohaté město dobýt 
ještě před uzavřením míru, o jehož 
projednávání v Minsteru se už vědě
lo. I přes velikou početní a materiál-

ní převahu se jim to nepodařilo. 

Není divu, že záchrana Prahy byla 
považována za zázračnou pomoc 
Panny Marie, o niž Pražané během 
obléhání v modlitbách prosili. Na 
věčnou památku tohoto vítězství 

proto nechal císař Ferdinand Ill. po
stavit na Staroměstském náměstí 

sloup se sochou Panny Marie -
Královny Míru. 

Sloup z jediného kusu žehrovic
kého pískovce (výška celé architek
tury včetně sochy byla 15,83 m, 
vlastní dřík sloupu měřil 593 - cel
ková váha 70 q) byl na náměstí vzty
čen 26. září 1650, o čtyři dny po
zději byla na jeho vrchol připevněna 
rovněž pískovcová, ale pozlacená 
socha Panny Marie, kterou vytvořil 
významný pražský barokní sochař 
Jiří Bendl. Sloup spočíval na krych
lovém podstavci zdobeném socha-

mi čtyř andělů, přemáhajících ďábla , 
uvnitř byla malá kaplička s kopií ob
razu Matky Boží Staroboleslavské. 
Pomník byl slavnostně posvěcen za 
účasti císaře a dvora pražským arci
biskupem kardinálem Arnoštem 
Harrachem, v den císařových naro
zenin 13. července 1652. Současně 
byla založena nadace, stanovící, že 
o každé sobotě a každém marián
ském svátku půjde z Týnského 
chrámu k pomníku průvod , vedený 
jedním ze svatovítských kanovníků 
a u sloupu se pak usl<uteční pobož
nost se zpěvem loretánských litanií. 

Mariánské pobožnosti u staro
městského sloupu se pak staly na 
dlouhá desetiletí tradicí. Ale i ve 
všední dny přicházeli Pražané 
a přespolní ke sloupu, aby se zde 
na chvíli zastavili a pomodlili se. 
Před obrazem Panny Marie hořelo 
věčné světlo , často bylo podnoží 
sloupu ozdobeno květinami. Zvlášť 
působivou byla účast pražského 
studenstva na pobožnostech o vel 
kých mariánských svátcích. Tehdy 
byly v čele průvodu studentů a pro
fesorů neseny památky na statečné

ho jezuitu P. Jiřího Plachého - jeho 
přilba a rukavice. 

Tradici průvodů ke sloupu Panny 
Marie a zdejších pobožností násilně 
přerušila až proticírkevní nařízení 

císaře Josefa li . na sklonku 18. sto
letí. Slavnosti byly přeneseny do 
Týnského chrámu, jednotliví věřící 

však k pomníku chodili v hojném po
čtu dále. A když se ostří josefin
ských zákazů časem otupilo, obno
vily se zde i veřejné pobožnosti. Na 
svátek Nanebevzetí Panny Marie 
/15. srpna/ se znovu konaly slavné 
průvody za početné účasti Pražanů. 
Ti zde zvlášť slavnostně uctili 
24. března 1855 vyhlášení dogmatu 
o Neposkvrněném početí Panny 
Marie: po slavném Te Deum došel 
z Týnského chrámu průvod ke slou
pu, jehož spodní část byla přeměně
na v oltář. Sloup zdobil plynem ozá
řený trojúhelník - ·symbol Božího 
oka, kolem zářily barevné koule se 
světly ... Každoroční mariánské slav
nosti na Staroměstském náměstí se 
pak - zejména po roce 1890 - stá
valy velkými náboženskými mani-

( dokonč. na str. 6) 
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SOCHA 
(dokonč. ze str. 5) 
testacemi Pražanů. Zvlášť početné 
byly zástupy poutníků v roce 1905, 
kdy se v Praze konala Mariánská 
výstava. 

Čím větší úctě a oblibě pražských 
katolíků se sloup těšil, tím větší byla 
pochopitelně i zášť k němu ze strany 
všech nepřátel víry. A tak už v 19. 
století začala snaha těchto sil sloup 
zlikvidovat: nejprve měli ustoupit „po
mníku konstituce", podruhé „z bez
pečnostních důvodů" , potřetí ho měl 
nahradit pomník Mistra J. Husa. Tyto 
snahy ale neuspěly; když bylo třeba , 

vybrala se mezi lidem značná částka 

PANNY 
na důkladnou opravu sloupu (1984), 
jindy se sešlo na 32 tisíc podpisů pod 
petici pražskému primátorovi za za
chování památníku (1899) . 

A tak, co se nepodařilo legální 
cestou, to zajistila vandalská akce 
několika výtržníků. Doba po rozpa
du Rakouska-Uherska, první dny 
nové svobodné republiky, nebyla 
nábožensky jednoduchá. Nepřátelé 
církve už po léta využívali protira
kouské nálady obyvatelstva k dema
gogickému ztotožňování oficiálního 
habsburského katolictví s církví vů
bec, volali po „skoncování s Ří
mem", úloha církve v našich ději-

POSLEDNÍ HODINY 
Mariánský sloup ve své kompozi

ci vycházel z předloh sloupů před

hozích, ale po umělecké i tvůrčí 

stránce je vysoce předčil a rozvinul. 
Otevřel cestu českého barokního 
kamenného sochařství, které nemá 
ve světě obdoby. I proporční umístě
ní na Staroměstském náměstí bylo 
zcela jedinečné . Sloup současně 

svým stínem ukazoval polední čas. 
V tomto kontextu jsou o to smutněj
ší poslední hodiny existence tohoto 
unikátního uměleckého skvostu, jak 
je ve své brožuře popisuje spisova
tel Franta Sauer (vyšla v roce 1923, 
několik dní po promlčení trestného 
činu stržení - jaký podíl na něm měl 
sám F. Sauer a jeho komplici, není 
dosud přesně objasněno). 

Dav lidí byl podle těchto pramenů 
řízen Sauerovými . lidmi směrem ke 
Staroměstskému náměstí a on o po
stupu telefonicky informován. Na je
ho výzvu potom včas vyjel z žižkov
ského obecního dvora objednaný 
hasičský vůz se čtyřmi muži, nalože
ný vším potřebným materiálem ke 
stržení. Když dav dorazil na náměstí, 
vůz předjel od Husova pomníku 
k Mariánskému sloupu a akce mohla 
začít. Z přistaveného žebříku bylo u
vázáno lano na sloup. Ten měl být 
stržen k nohám Mistra J. Husa, ale 
protože v místech, kam socha měla 
spadnout, byl mělko vedený kanál, 
bylo lano stočeno směrem k 
Týnskému kostelu . V té chvíli přijel 

·na místo automobil se zástupci 
Národního výboru , mezi nimiž byl i V. 
V. Štech, a ti se snažili stržení zabrá-
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nit, ale marně. Bylo jen dovoleno za 
vypáčenou mříží odnést obraz 
Panny Marie, svícny a suché květy. 

Zástupci Národního výboru smut
ně odjeli a akce pokračovala. Lidé ta
hali za provaz, sloup se zakýval a la
no prasklo. Bylo totiž uvázáno příliš 
nízko, pod těžištěm . Hasiči se údaj
ně báli vzít delší nebo výsuvný žeb
řík. Byl proto shozen jeden anděl 

a na jeho sokl postaven kratší žebřík. 
Z něho mohlo být lano s pomocí tyče 
uvázáno výše. Neznámý přítomný in
ženýr lidem poradil, aby sloup rozký
vali. Po pětiminutovém napínání 
a povolování se sloup rozkýval tak, 
že se naklonil mimo těžiště a pomalu 
padl na dlažbu, kde se roztříštil. 

Jediným člověkem, který sloup fy
zicky bránil, byla zoufalá žena, která 
do poslední chvíle stála pod sloupem 
ve směru jeho pádu a teprve v po
slední chvíli s pláčem odběhla. Byla 
to malířka Zdeňka Braunerová. 

Ke stržení došlo již za tmy. Dav 
chtěl pokračovat v ničení soch na 
Karlově mostě , ale byl zadržen při

volanými vojáky. Sochy císaře Fran
tiška I. nebo Radeckého zůstaly ne
tknuty. Později byly zakryty plátny 
a potom bez poškození sejmuty. 
Protože sloup ani místo nebyly ma
jetkem církevním, ale města, bylo 
s troskami nakládáno zcela nepiet
ně. Povozy, aby odvezly za jednu 
noc množství těžkých kamenných 
bloků, musely se otočit i několikrát. 
Po troskách se stále ještě pátrá „ . 

!BR! 

MARIE 
nách byla líčena v nejčernějších 

barvách, za jediný „vlastenecký" ná
boženský kult byla prohlašována 
památka Mistra J. Husa. 

Není divu, že po převratu došlo 
doslova k protikatolické histerii - vě

řící byli nevybíravými prostředky 

přesvědčováni k odpadu od církve, 
docházelo k útokům proti církevním 
objektům . V této kampani měla klí
čové místo demagogie a lež - a ty 
sehrály hlavní roli i v úderu proti 
symbolu katolické Prahy - marián
skému sloupu. Ten byl totiž označo

ván - navzqory historické skuteč
nosti - za pomník habsburského ví
tězství nad českými stavy v roce 
1620. Dne 3. listopadu 1918 se ko
nal na Bílé hoře tábor lidu na paměť 
bělohorské bitvy. Část účastníků se 
pak odebrala za zpěvu husitských 
písní na Staroměstské náměstí. Zde 
anarchističtí radikálové využili vášní 
davu a postarali se o stržení památ
ného sloupu. 

Vandalský čin vyvolal vlnu pro
testů doma i v zahraničí. Za všech
ny stojí za připomenutí dojemný, ale 
odvážný čin významné české malíř

ky - den po stržení sloupu položila 
na trosky pomníku věnec a navští
venku se slovy: „Plným jménem pro
testuji - Zdenka Braunerová".„ 

Už ve dvacátých letech začaly ak
ce zaměřené na znovuvybudování 
pomníku Panny Marie na Staroměst
ském náměstí. Z domova i ciziny se 
scházely finanční příspěvky k obno
vě sloupu, která by odčinila urážku 
Matky Boží. Poměry však realizaci 
této myšlenky nepřály, a tak navrhl 
světící biskup pražský dr. Antonín 
Podlaha postavit, za každou hvězdu 
kolem hlavy Panny Marie na zničené 
soše, okolo Prahy- na nových před
městích - jeden kostel. Celkem jich 
mělo být dvanáct. Spojením této idee 
s iniciativou lhoteckých občanů byl 
do tohoto plánu zařazen i kostel na 
Lhotce, v roce 1935 bylo navíc roz
hodnuto umístit právě sem zmenše
nou kopii (výška 210 cm) památné 
sochy. Zhotovil ji sochař Břetislav 

Benda - na rozdíl od originálu ze 
dřeva - a za velké účasti Pražanů 

byla na staveništi lhoteckého kostela 
6. září 1936 vyšehradským kanovní
kem Bohumilem Staškem slavnostně 
posvěcena. 



# # # 

MARIANSKY SLOUP A CO DAL? 
Postavení mariánského sloupu 

na paměť ukončení třicetileté války 
byl čin nejen duchovní, ale i vysoce 
umělecký. Vzniklo tak monumentál
ní dílo nového počínajícího barokní
ho slohu . Pražský mariánský sloup 
byl třetí ve střední Evropě. Mnichov
ský a vídeňský byly zhotoveny 
z mramoru a bronzu, náš pražský je 
z ryze českého hrubozrného pískov
ce. Slohovým sochařským zpraco
váním tohoto kamene se otevřela 

epocha rozkvětu českého barokního 
sochařství , které je zastoupeno 
v každé vesnici a nemá v Evropě 
obdoby. V architektuře spodní části 
sloupu byla vytvořena prostora pro 
umístění obrazu Panny Marie Ry
necké, u kterého se Pražané modlili 
při krutém obléhání Prahy Švédy. 
Sloup byl tedy jakousi schránkou 
nebo relikviářem pro jeho uložení. 
Přestože byl postaven v roce 1650 
na paměť vestfálského míru, byl a je 
neustále spojován s bitvou na Bílé 
hoře. Z tohoto důvodu byl také 3. lis
topadu 1918 záměrně dirigovaným 
a řízeným davem, který se vracel 
z tryzny na bělohorském bojišti , 
stržen. 

Snahy o jeho obnovu začaly již 
velmi krátce po stržení. Celá politic-

ká a duchovní situace byla však te.h
dy této snaze velmi nepříznivá , 

a proto byly výnosy peněžních sbí
rek poukázány na výstavbu kostelů 
na okraji Prahy. Nebyla to však jen 
nepřízeň politická, ale i teoretická 
a praktická bezradnost v památkář
ském a restaurátorském sochař

ském názoru. Neexistovaly vhodné 
materiály ke slepení jednotlivých ku
sů rozbitých soch ani k retuším a do
plňkům. Chyběli i odborníci , kteří by 
problém restaurování a rekonstruk
ce dovedli teoreticky zpracovat, 
zdůvodnit a prakticky provést. Bez
radnost těch, kteří chtěli sloup obno
vit, byla zprvu taková, že odmítli při
jmout nabídnuté všechny části soch 
i architektury. Rozbitá socha již pod
le tehdejšího názoru „ztrácela umě
lecké hodnoty". Spíše se uvažovalo 
o zhotovení sloupu nového. Když 
byl později o fragmenty projeven zá
jem, bylo už pozdě . Architektura se 
ztratila neznámo kam, sochy se do
staly do majetku Národního muzea, 
kde jsou dosud. Sloup totiž nikdy 
nebyl majetkem církevním, ale 
městským , stál i na jeho pozemku. 
Část sochy Panny Marie se později 
ztratila a marně ji nyní hledáme. 
Zachované části sochy jsou umístě-

ny v lapidariu Národního muizea. Po 
několikaletím jednání se nám poda
řilo získat povolení ke zhotovení for
my sochy Panny Marie. První sádro
vý odlitek z této formy je nyní umís
těn v kapli Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova kostela Panny Marie Krá
lovny Míru na Lhotce. Je to vše, co 
se ze sochy zachovalo a je toho za
chováno dost, aby chybějící části 

mohly být rekonstruovány. Tento pr
vý odlitek by měl zůstat neretušován 
jako archivní doklad, v jakém stavu 
se socha do naší doby zachovala 
a co je výchozím bodem k rekon
strukci. I přes to, že určité části chy
bějí, je socha krásná a žije plným ži
votem a duchem. 

Na první pohled je znát, že autor 
sochy J. J. Bendl před jejím vyseká
ním pobýval v Římě a osvojil si tam 
formu antického římského sochař

ství a portrétu. Ze stejné formy 
máme nyní již zhotovený výdusek 
z umělého kamene. Na tomto vý
dusku budeme pokračovat rekon
strukcí chybějících částí, protože 
přesvědčivým kamenný charakter 
povrchu dává lepší předpoklad 

k vhodnému dotváření sochy než by 
bylo u sádry. Máme několik fotog ra
fi í přímo sochy ještě před stržením, 
které budou sloužit jako vodítko pro 
modelaci. Také máme zvláštní foto
grafii té části, která nyní chybí. Je to 
levá část trupu s ramenem a sepnu
týma rukama. Velmi dobrým vodít
kem bude také zdokumentování so
chy Panny Marie z Loun, kterou 
J. J. Bendl vytvořil o několik let po
zději a která je s pražskou téměř to
tožná. Velmi dobrým ověřením bude 
také studium sochy zde na Lhotce. 
Model k této soše, který byl potom 
zvětšen do původní velikosti , mode
loval výborný sochař S.Benda, patr
ně ještě podle všech původních 

částí. Třetinový model této sochy je 
uchován v Arcibiskupském paláci, 
zdobí psací stůl pražských arcibis
kupů . 

Sochařský cit pro tvar a modelaci 
bude podle těchto dokumentů ještě 
ověřován technikou zvanou foto
grammetrie. Speciálními kamerami 

(dokonč. na str. 8) 
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VÝROKY SLAVNÝCH O BOHU 

JEAN JACQUES ROUS'SEAU 

/1712-1778/ 
OSVÍCENSKÝ FILOZOF 

„Myslím na pořádek ve světě ... ustavičně ho obdivuji a klaním se 
moudrému Stvořiteli , který se v něm projevuje." 

FRANQOIS MARIE AROUET VOLTAIRE 

/1694-1778/ 
„Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet. Ale on existu

je! Celá příroda to přímo křičí. " 

JOHN HENRY KARDINÁL NEWMAN · 

/1801-1890/ 
FILOZOF A SPISOVATEL 

„Pohleď; i rozum tě učí , že Bůh musí být. Vždyť jak by byl jinak povstal 
tento nádherný vesmír! Sám se nemohl stvořit, ani stvoření duchové to 
nemohli udělat. Tak přicházíme na myšlenku všemohoucího a věčného 
Stvořitele, absolutní Bytosti." 

MARIÁNSKÝ SLOUP A CO DÁL? 
( dokonč. ze str. 7) 

vyfotografované sochy převede po
čítač do kresebných vrstevnic a výš
kových prostorových kódů. Překry
tím vrstevnic a kódů všech těchto 
dokumentačních materiálů bude 
ověřena správnost doplňků i vzhle
dem k zachovaným částem. Podle 
takto vytvořenéh modelu z umělého 
kamene by pak měla být vysekána 
konečná kopie z přírodního kame
ne, která by čekala na dobu, až bu
de možné sloup se sochou umístit 
na Staroměstském náměstí. První 
rekonstruovaný model z umělého 
kamene by pak snad bylo možné u
místit v prostoru před vchodem do 
lhoteckého kostela. Tak by se kostel 
Panny Marie Královny Míru stal sku
tečným památníkem osudu, vývoje 
a hledání obnovy této sochy. 

Snad nejvíce povzbudivá zpráva 
přišla doslova nečekaně před něko
lika dny z Německa. Příští rok bude 
350. výročí uzavření vestfálského 
míru, který ukončil třicetiletou válku, 
á k jeho výročí se má konat podob-
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ná vělká výstava, jako byla o Rudol
fovi li. letos v Praze. Ukázalo se, že 
tamní historikové vědí, že pražský 
mariánský sloup byl opravdu posta
ven na paměť tohoto míru. Proto se 
dotázali , co by bylo možné z něho 
na tuto výstavu poslat. Takže - po
kud se nám podaří se zdarem sochu 
rekonstruovat, bude významným ex
ponátem výstavy. Zájem ze strany 
vystavovatelů je až neuvěřitelný. 
Práci malé skupinky jednotlivců ze 
Společnosti pro obnovu mariánské
ho sloupu, kteří pro obnovu už dlou
ho pracují.se tak najednou dostává 
nečekaného ocenění a zájmu. Vě
řím , že zájem Evropy o tuto věc na
ší práci pomůže. 

Způsoby odčinění stržení byly už 
v minulosti rozděleny do tří různých 
větví: postavení dvanácti kostelů po 
obvodu města - bylo splněno. Po
stavení sochy Panny Marie na vyvý
šeném místě nad Prahou - bylo spl
něno. V roce 1994 byla na vrcholu 
strahovské zahrady vztyčena socha 
Panny Marie, kterou nechali ze 
svých sbírek zhotovit naši krajané 

v Římě. Socha pak čekala v bene
diktinském opatství v Lisle u Chica
ga na svou pouť do vlasti. Zbývá již 
vykonat jen poslední čin - postavit 
znovu mariánský sloup na Staro
městském náměstí. 

Není v našem národě bolavějšího 
místa, není bolavějších událostí, 
než které se odehrály v těchto mís
tech. Proto znovupostavení by ne
mělo být činem vyvolávajícím další 
konflikty, ale smírným, vstřícným ak
tem, na němž by se podílely obě 
strany. Až dosud jsme se snažil i pře
konávat všechny rozdíly a problémy 
trpělivostí, slušností a křesťanskou 
láskou. Ukazuje se, že tato cesta je 
jediná správná. Po pětiletém úsilí se 
podařilo nepřekonatelné : máme od
litek centrální sochy, který se nyní 
vzápětí stává středem zájmu histori
ků Evropy. Stejným způsobem mu
síme postupovat i nadále. Cesty 
Boží vůle jsou opravdu někdy nevy
zpytatelné. Nechme se tedy jí vést 
zcela jemu oddáni, pod ochranou 
Matky Boží Panny Marie. 

Jan Bradna 
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Když jsme se koncem 70. let 
přestěhovali z centra Prahy 
do Krče a přesídlili tedy i do 

lhotecké farnosti, našli jsme zde na 
tehdejší pražské poměry unikátní at
mosféru - za neděli třikrát naplněný 
kostel početnou obcí stmelenou po
citem vzájemné spolupráce a sou
náležitosti, moderní výtvarnou vý
zdobu s hlubokým duchovním obsa
hem, intenzivní práci s dětmi, hu
dební život na úrovni, a především 
silný zdroj tohoto celého dění: du
chovního Otce farnosti P. Vladimíra 
Rudolfa, který se i v nejhorších do
bách nebál jasně a zřetelně pojme
novávat věci pravými jmény, ozna
čovat zlo zlem a dobro dobrem a u
držovat svou obec v pevné víře 

v pomíjivost pozemských nesprave-

NIKDY 
Za ostravský byt jsme měli dostat 

z důvodu služebního přemístění po
dobný v Praze. Výměna neměla 
konce. Než k ní došlo, vždycky byl 
někdo rychlejší, vlivnější a my mu
seli čekat dál. Tak jsme poznali sko
ro všechny pražské čtvrti. Naposle
dy byla ve hře Lhotka. Dřívější šan
ce jsme oželeli a začali se radovat 
z nové naděje. Novostavba, dost ze
leně, lesy , dobrý vzduch ... Nás však 
ze všeho nejvíce těšila blízkost kos
tela. Tehdy se nám sice zdálo, že 
jde o pouhou kapli - v porovnání 
s pražskými chrámy - a k tomu ješ
tě opuštěnou, protože jsme mezi 
cestami rychlíku zpátky na Moravu 
našli vždycky zavřená vrátka, a tak 
nemohli posílit naději přímluvnou 

modlitbou u oltáře ani přispět do po
kladničky. 

Bůh si toho všiml a dal nám šan-
ci. Sotva jsme vypakovali stěhovák, 
šli jsme s dětmi za ni poděkovat. 

Ještě chvíli jsme bloudili neusazeni 
po všech jiných pražských kostelích, 
až jsme i duchovně doputovali do 
našeho druhého domova, pod ma
teřská křídla Panny Marie Královny 

dlností a v silné naději na věčnost 
Božího království. 

Po týdnu uprostřed "vřavy světa„ 
bylo vždy balzámem na duši prožít 
společně liturgii v tomto prostředí, 
v této atmosféře a v tomto duchov
ním klimatu. Odcházeli jsme naplně-

BALZÁM 
PRO DUŠI 
ni radostí, vírou a pevným odhodlá
ním do dalších dnů, s "dobitými ba
terkami,, a narovnanou páteří; přeži
li-li jsme dlouhá léta totality bez 
škod, újmy a s jasným kompasem, 
orientujícím ve spletitých nástra
hách doby, je v tom ohromný kus zá-

sluhy Otce Rudolfa. A velký dík mu 
patří i za naše děti - tento kompas 
vtiskl do hlavy i jim a díky němu na
šly svou vlastní cestu životem. 

Po převratu přišla nová situace, 
nové otázky a problémy, ale ani tady 
nebyla nikdy nabízena snadná či po
hodlná řešení - na Lhotce se nikdy 
nekonejšilo a nehladilo lacině po srs
ti, ale otevřeně mluvilo o nejdůležitěj
ších problémech i o nepříjemných 
skutečnostech a pravdách. Křesťan 

zkrátka není na světě od šíření laciné 
barvotiskové pohody, ale proto, aby 
cítil palčivé problémy světa a na 
svém místě a svými prostředky 

a možnostmi je pomáhal zmírnit. A dí
ky i za toto přesvědčení, které jsme 
se snažili vtělovat do svých životů. 

Doc. PhDr. Milan SLAVICKÝ 
hudební skladatel 

NEJSME SAMI 
Míru. K novým přátelům, k trvalejší 
rodině farníků, k Otci Vladimíru, kte
rý nám nahradil vlastní táty, před

časně odešlé na odpočinek. 
Nechce se tomu věřit, ale je to už 

dvanáct let. Sedíme v kuchyni, dívá
me se na náš kostel , už vůbec ne 

malý, natož opuštěný a žijeme s ním. 
Jeho zvony nás pobízejí, abychom 
nezpozdili bohoslužbu, někdy lekají 
svoji tajemností a nepravidelností, 
ale vždycky nám vyzvánějí víru, na
ději a jistotu, že nejsme sami.„ 

/ZPI 

~ - o ~ 

NAS OSTRUVEK VIRY 
Lhotecký kostel a já jsme vrstev

níci, i když on vprostřed svého do
savadního věku mohl jako budova 
omládnout a zkrásnět. Na rozdíl od 
nás lidí „. Když vydělím jeho stáří 
přesně na polovinu, začal náš vztah, 
právě jako vztah, přátelství a poro
zumění s jeho Pastýřem, který má 
toto mládnutí převážně na svědomí. 
Porozumění především k naší eku
menické rodině, k hudbě, která je 
mým posláním. Děkuji tedy za to 
všechno, za mé děti i vnoučata, 

všichni zde byli pokřtěni, učili se ná
boženství, přijali svátost biřmování 
i manželství,· za nejkrásnější přátel
ství, které jsme skrze náš kostel po-

znali, za společenství všech, kteří 

se zde scházíme a máme se rádi. 
Děkuji za to , že mohu pomáhat se 
svými zpěváky na lhoteckém kůru. 
Kůr by měl jitřit naše city, otevírat 
srdce. Kde lidská řeč nenalézá do
statek výrazů, dokáže působit hud
ba, doletět k našim duším, toužícím 
po povznesení k vyšším sférám by
tí. Kéž náš lhotecký ostrůvek víry 
i po svých významných narozeni
nách pomáhá nám a našim potom
kům prožívat nové radosti a překo
návat strasti, které nás potkají. Přeji 
mu krásná, užitečná a dlouhá léta, 
desetiletí i staletí. 

Ladislav Pospíšil 

NAŠI FARNÍCI VZPOMÍNAJÍ t NAŠI FARNÍCI VZPOMÍNAJÍ t NAŠI 
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MÉ NEZAPOMENUTELNÉ PRÁZDNINY 
V šedesátých letech dělalo 

zkoušky na pražskou AVU - obor 
sochařství - průměrně sto studentů. 
Z nich po týdenních zkouškách bylo 
vybráno šest. Já jsem dělal zkoušky 
čtyřikrát. V mezidobí jsem prošel ně
kolika zaměstnáními - živil jsem se 
jako kopáč, přidavač zedníků, ka
meník a nakonec štukatér. Proto 
jsem o svých prvních vysokoškol
ských prázdninách v roce 1967 mo
hl profesionálně pracovat jako děl
ník na stavbě dalších paneláků na 
Lhotce. Po několika dnech mi můj 
otec řekl, že do lhotecké farnosti na
stoupil jako nový duchovní správ
ce jeho známý P. Vladimír Rudolf 
a abych jej navštívil. 

Ke kostelu jsem přišel odpoledne 
po práci, právě když se před vcho
dem loučil po návštěvě tehdejší pan 
biskup Tomášek. Představil jsem se 
paterovi a když jsem řekl, co právě 
dělám, zeptal se: „A kolik ti tam pla
těj?" Odpověděl jem, ža asi dvanáct 
set za měsíc. Na to mi řekl, že po
třebuje pomocníky, tolik peněz že mi 
dá taky a abych k němu hned zítra 
přišel pracovat. Tak jsem se stal ja
kýmsi farním zaměstnancem a za
čal dělat na rekonstrukci přízemí fa
ry na kapli. Nastaly mi tak nezapo
menutelné prázdniny, kterém jsem 
sice prožil celé doma a při těžké prá
ci, ale které byly opravdu zážitkem 
na celý život. Nejkrásnější byla at
mosféra a duch celé společnosti, 

která zde pracovala. Dopoledne nás 
bylo několik, odpoledne přicházelo 
mnoho dalších výborních lidí. Pater 
většinou pracoval celý den s námi. 
Odcházel jen vyřizovat nutné záleži
tosti. Ovlivňoval celou pracovní at
mosféru svou vitalitou a duchem. 
Farníci, kteří patera neznali, jej čas
to považovali za stavebního dělníka. 
Vzpomínám, jak jsme jednou spolu 
skládali dopoledne fůru cementu. 
Paní, která přišla něco vyřídit, se 
ptala patera, kde najde pana faráře. 
Nechtěla dlouho . věřit, že ten uprá-

šený dělník s pytlem cementu za kr
kem je nový kněz. 

Přízemní sál byl velmi zpustlý, 
přeplněný množstvím věcí. V mís
tech dnešní sakristie bylo jeviště 

s podlahou propadlou do sklepa pl
ného vody. Kaple měla být hotova 
k svátku sv. Václava, a proto jsme 
často pracovali i v době večerní mše 
svaté. Jednou jsme tloukli průrazy 
do zdi moc hlučně a lidé se pohor
šeně otáčeli. Pater je uklidnil, ať si 
rámusu nevšímají, že jemu to zní 
naopak jako rajská hudba. Novou 
podlahu v kapli jsme betonovali jed-

nu celou noc. Zůstali ti největší obě
tavci. Jedni venku ručně míchali be
ton, druzí oknem házeli do kaple, 
další kolečkem rozváželi a s jedním 
zedníkem rovnali a hladili. Byla hor
ká letní noc, pater samozřejmě pra
coval s námi. Při tom nám přinášel 
pití a velké krajíce chleba se sád
lem. Jeden z této party je nyní kně
zem, další univerzitním profesorem, 
inženýrem, lékařem. Jiná nezapo
menutelná noc při finále byla, když 
štukatér, kterého jsem musel rychle 
sehnat, sádrou „gletoval" čelní stěnu 
kaple. Práce se musela udělat bez 
přerušení, přes noc. Pater bděl s ná
mi, modlil se breviář a únavou po
klimbával. Poplach nastal, když ně
kdy po půlnoci náhle vypli proud. 
Přestat jsme nemohli, sádra tuhne 
poměrně rychle. štukatér stále na
nášel a gletoval a my jako o závod 
přinášeli nové a nové svíčky, které 
jsme našli v kostele. Jen jsme je na
nosili a štukatér měl trochu dostaču
jící světlo, proud zase zapli. Byl už 
bílý den, když štukatér odcházel ro-

vnou do práce a my také načínali 
nový pracovní den. Když jsme děla
li zase nějakou hodně špinavou prá
ci, postěžoval si výjimečně pater: 
„Říkají, že jsem přišel do Prahy dě
lat kariéru, tak by se teď mohli podí
vat, jak se to dělá ... " 

I když jsem tehdy již studoval so
chařství, lituji, že jsem soše nad ol
tářem ani její historii nevěnoval 
zvláštní pozornost. Zajímalo mě 
hlavně moderní sochařství a také 
jsem měl v úmyslu „býti velkým 
a slavným umělcem" a umělecký 
projev této kopie mě nijak neoslovo
val. Škoda, že jsem tenkrát netušil, 
že jednou budu této soše a celému 
mariánskému sloupu věnovat celé 
roky práce a úsilí o jeho obnovení. 
Byl jsem také tehdy zamilovaný do 
jedné slečny, nynější své ženy, a ze 
stavby jsem ještě večer jezdil na 
druhý konec Prahy, abych ji alespoň 
na chvilku viděl, nebo ona někdy při
jela na Lhotku. 

Vyvrcholením celé práce bylo za
svěcení kaple panem biskupem 
Tomáškem, tuším v podvečer svát
ku svatého Václava. Nezapomenu
telná byla celá slavná liturgie a krás
ná duchovnf atmosféra. Před vstu
pem do kaple k vlastnímu svěcení 
četl pater kapitolu ze života sv. 
Václava a zdůraznil také, že kapli 
stavěli hlavně mladí lidé. 

Když po letech vzpomínám třeba 
na tyto prázdniny, uvědomuji si, jaké 
jsem měl v životě štěstí a co mi bylo 
z vůle Boží dopřáno. I když jsem se 
později dostal na Lhotku jen málo, 
protože rodina mé sestry, která zde 
bydlela, odešla do ciziny, moje 
vzpomínky zůstávají velmi živé 
a vděčnost za milosti a radost, které 
se mi zde dostalo, je velká. Snad už 
tehdy, při obnově kostela postave
ného na usmíření za stržení marián
ského sloupu, mi bylo přisouzeno, 
abych se jednou mohl podílet na je
ho obnově. 

Jan Bradna 
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Tys ho sebral Ježíškovi, na
padla moje vnučka nezná
mého chlapce, houpajícího 

se na dřevěném koníku na hřišti. 

Dovolávala se matčina svědectví, 

že je to přece koníček z jejího kos
telíčka. Vše se ale vyjasnilo. 
Maminka vnučce vysvětlila, že tohle 
je jiný koník než ten ze 
Svatováclavské kaple lhoteckého 
kostela, který dokáže zabavit nepo
sedné děti při delších bohoslužbách 
a je tím nejpřesvědčivějším důka

zem láskyplného vztahu pana vikáře 
k těm nejmenším. Epizoda byla pro 
mne poučná. PER EQUUM AD DO
MINUM! na koníčku za Ježíškem ... 

Když jsem přišel z Luhačovic po
prvé do kostela na Lhotku - a to 
jsem dřív těmito místy mnohokrát 
projížděl, aniž bych si této nenápad-

~ ~ 

NA KONICKU 
ZA JEŽÍŠKEM 
né, v zeleni ukryté stavby všiml -
zaujaly mne v prosté bílé chrámové 
lodi tři dominující symboly: ukřižova
ný Kristus, vítající mne ve svém do
mě rozepjatými pažemi, připravený
mi k mému objetí, Kristus na nebe 
vstupující, volající mne k sobě mimo 

ruch a nesmyslný chaos tohoto svě
ta, a zcela vpředu, nad oltářem, po
stava Panny Marie, pokorné služeb
nice Páně. 

Byl to vskutku zvláštní pocit ně
čeho důvěrně známého, milého a 
blízkého. Ano, byl to nečekaný, ná
hle znovu nalezený pocit rodného 
domova! 

Tehdy jsem si uvědomil, jak nutné 
a nezanedbatelné jsou stupínky, po 
nichž vystupujeme blíž k Bohu. Patří 
k nim i ono zvláštní klima lhoteckého 
kostela, i s tím dřevěným koníčkem, 
na němž cestují děti spolu s námi, 
dospělými, k svému Ježíškovi. 

/JŠ/ 

.- .... .... .-
D U CH SVATY BYL VZDY PRITOMEN 

Poprvé jsem byla na Lhotce v ro
ce 1948, když moji rodiče tady ku
povali parcelu (roh ulic Vzdušná 
a Na větrově). Tehdy se tu prostíra
la pole, za nimi lesy, domky a ve vel
kých zahradách vily. Už tehdy tvořil 
dominantu Lhotky kostel a v těsné 
blízkosti budova statku. 

Zatímco tatínek jednal se zástup
ci České pojišťovny, která parcely 
vlastnila, došla jsem se podívat ke 
kostelu , zda je římsko-katolický 

a komu je zasvěcen. Jako na dlani 
stál přede mnou Petřín a Hradčany. 

Bylo zde krásně. 
Člověk míní a Pán Bůh mění. 

DĚKUJEI\llE B OHU 
Když jsme se počátkem šede

sátých let na Lhotku přistěhovali, 
byla v okolí kostela jen řídká vil
ková zástavba. Tam, kde je dnes 
sídliště Novodvorská, stál v poli 
pouze Ústav AS Popova. Na místě 
sídliště Krč byla zahrádkářská ko
lonie, stejně jako v místě sídliště 
Lhotka - Libuš. 

Pochopitelně, že tomu odpoví
dala i návštěva kostela - několik 

farníků spíše střední a starší ge
nerace, z nichž jsme zpočátku 
znali jen paní Čisteckou. U oltáře 
s velkými sochami klečících an
dělů Čeňka Vosmíka sloužíval 
tehdejší duchovní správce P. No
vák nedělní mši svatou o půl o
smé. Nebylo obvyklé brát do kos
tela při této příležitosti malé děti 
a tak jsme se s manželkou buď 

vystřídali v hlídání drobotiny ne
bo jsme jeli s kočárkem do Michle 
či do centra pro nás ve vhodnější 
dobu. Bylo to však i trochu z jiné
ho důvodu. Vzpomínám si, že mi 
kádrovák domlouval, když už chci 
jít „do kostelíčka", tak ať si aspoň 
vyberu jinou čtvrť, v níž mne ni
kdo nezná a oni pak nemusí čekat 
hlášení. 

S rostoucí výstavbou sídlišť 
a příchodem P. Rudolfa se však 
postupně z málo navštěvovaného 
farního kostela stal jeden z vý
znamných vikariátů kostelů arci
diecéze. Při letošním jubileu dě
kujeme Bohu, že jsme se mohli 
stát svědky tak viditelného ožive
ní náboženského života v naší far
nosti. 

V. a M. Eliášovi 

Parcelu se zahradním domkem 
jsme nakonec prodali a po mnoha 
útrapách s výměnou bytu jsme se 
v létě 1957 definitivně na Lhotku při
stěhovali. Hlavně díky kostelu jsme 
zde našli opravdový domov. 

Lhotka byla silně komunistická 
a do kostela chodilo jen velmi málo 
lidí, dětí tak deset. Těm se přirozeně 
různě posmívali a i my dospělí jsme 
bývali terčem pohrdavých pohledů 
a poznámek. Opláceli jsme to přá

telstvím a snahou o přívětivost 

a sousedskou pomoc. 
O úklid kostela se starala kostel

nice paní Strejcová, které jsme po
máhali jen párkrát ročně , při velkém 
úklidu a malování. V té době bylo 
v kostele nastěhováno zařízení 

z kaple sv. Václava z nemocnice 
v Krči. Věřících začalo přibývat až 
s výstavbou sídliště Novodvorská 
a do jisté míry s volnějšími politický
mi poměry. 

Než se s námi v roce 1967 roz
loučil páter Jaroslav Novák - odchá
zel vyučovat na Teologickou 
fakultu v Litoměřicích - představil 

nám 9. července svého nástupce 
P. Vladimíra Rudolfa. Ten se o týden 
později s maminkou na Lhotku při

stěhoval. V září jsme udělali společ-

(pokrač. na str. 12) 

. NAŠI FARNÍCI VZPOMÍNAJÍ t NAŠI FARNÍCI VZPOMÍNAJÍ e NAŠI 

Strana 11 



D alší kapitoly farní pouti 
~ ~ 

ZA KRASNOU PANI Z LA SALLETE 
Měl pravdu náš duchovní průvodce, kutnohorský vikář Vladimír 

Hronek, když nás před zářijovou cestou do Rakouska, Francie a Itálie 
hned po nastartování autobusu optimisticky naladil ujištěním, že na tý
denní pouti odevzdanosti Bohu nás bude provázet a ochraňovat 
Panna Maria. Bylo to sedm nádherných dnů, nahoře v Savojských 
Alpách i dole v teplém objetí Středozemního moře, ve víru světové tu
ristiky, ale i ztišení před mnoha oltáři, abychom s vděčností přijímali 
Krista a děkovali Bohu za jeho přízeň. Pod tradičně kvalitní a promyš
lený scénář pouti se opět podepsal téměř vševědoucí vedoucí cestov
ní kanceláře Karel Kloud, pod výjimečně slunné počasí v horách -
všichni svatí ... 

Cestovní blok otevíráme na stra
ně: La Salleta. V klášteru 1 800 met
rů nad mořem, který se na jednu noc 
a den stal naším útočištěm. Zpra
vidla se toto místo koupe v bílých 
oblacích. Pak dole ležící městečko 
Corps, v němž se narodili dnes po 

celém světě známí pasáčci Maximin 
Giraud a Melanie Calvatová, lze jen 
tušit. Tentokrát však i navečer mů-
žeme na pozadí zapadajícího slun
ce spočítat siluety všech vrchů, 

s nejvyšším Obiu - ještě dalších ti
síc metrů nad klášterem - a dohléd-

D U CH SVATÝ B YL VŽDY 
( dokonč. ze str. 11) 

nou pouť na Svatou Horu a myslím, 
že mohu za všechny tehdejší farníky 
vyjádřit přesvědčení, že farní rodina 
byla vytvořena . Kostel začínal být 
těsný a bylo třeba stavebních úprav. 
Obětní stůl se obrátil podle nové li
turgie k lidu, byla zbourána kazatel
na a v přilehlé budově, kde sídlila 
Česká spořitelna , se zřídila kuchyně 
a pokoj. Připravoval se plán na re
konstrukci velkého sálu, aby se 
z něho vytvořila kaple a sakristie. 

Tak v radostných změnách a plá
nování uběhl rok a byl tady 21. srpen 
1968. Několik rodin našich farníků, 
jej ichž otcové byli v padesátých le
tech vězněni , utekli raději do zahra
nič í a o našeho pátera Rudolfa jsme 
měli po dva roky oprávněný strach. 
Nebyli jsme si nikdy jisti, zda mše 
svatá bude a vůbec - co bude ... 

Podle zkušeností, že těžké dny . 
v životě je nejlépe řešit prací, začalo 
se v sedmdesátých letech přemýšlet 
o úpravě provizorního interiéru. 

V té době se poznal Otec 
V. Rudolf s mým synovcem ing. 
arch. Václavem Dvořákem, přizvali 

akad.sochaře Karla Stádníka a tak 
se rodily plány na celkovou přestav

·bu interiéru a novou křížovou cestu. 
Na otázku „Kde jsi Pane?", přišla 
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odpověď v návrzích na jednotlivá 
zastavení - „se všemi, kdo trpí. .. " 
Obrazy nebyly dávány v pořadí jak 
dnes visí, ale jak bylo o té které 
myšlence· rozhodnuto. Vždy se vybí
ralo z několika variant. Prvým obra
zem byla tvář Kristova na roušce 
sv.Veroniky. S každým zastavením 
jsme se seznamovali a páter Rudolf 
o něm dovedl dlouze hovořit. 

Několik let trvalo než byla dokonče
na. Bylo nás mnohem méně než 
dnes a na všechno jsme museli sa
mi vybrat. Jiným problémem bylo u
místění svatostánku. Nejdřív byl zá
měr proveden v malém modelu, pak 
už rovnou pod sochou Panny Marie. 
Po zhlédnutí konečného díla bylo 
jasné, že Duch svatý byl plně při 

práci přítomen. Brzy také začala být 
Lhotka poutním místem. 

K padesátému výročí posvěcení 
kostela byly koupeny zvony - pů

vodní byly za li. světové války 
odvezeny a pak už se zvonilo jen 
tzv. umíráčkem. Sídliště se dále 
zvětšovala, lidí přibývalo a nakonec 
došlo k přístavbě kaple Nejsvě

tějšího Srdce Páně. 
Za 30 let působnosti vikáře 

P. Vladimíra Rudolfa se na Lhotce 
mnoho změnilo. V kostele i jeho 
okolí.Dnes už sice není dominantou, 

nout stáda oveček tiše mizejících 
v hlubokém údolí. .. 

Onoho památného dne, 19. září 
1846, se naopak z malé vesničky La 
Sallete vracela do hor na pastvu 

(přechod na str. 13) 

.... JIJ 

PR ITO MEN 

ale zato mnoho lidí v něm nachází 
útěchu, sílu a skutečný duchovní 
domov. 

Věra Dvořáková 

KRÁTCE 

• UNIKÁTNÍ VÝSTAVA v kapli Nej
světějšího Srdce Ježíšova, kostela 
Panny Marie Královny Míru ve 
Lhotce, stylově zapadá do výročí , .... · 
jeho šedesátin. Zachycuje jedineč-
né dokumenty z pohnutých dějin 
Mariánského sloupu na Staroměst
ském náměstí, které dlouhá léta l'J 
shání a dokumentuje akad. sochař 
Jan Bradna. Jeho úsilí není samoú
čelné. Pevně věří, že Mariánský 
sloup bude na starých památných 
základech znovu vztyčen a sám se 
chce pod toto dílo, které by mělo 
symbolizovat ekumenické smíření, 
podepsat. 

• KORUNOVAČNÍ MŠÍ od W. A. Mo
zarta oslaví v neděli 9. listopadu vy
vrcholení oslav posvěcení kostela. 
náš pěvecký sbor. 

• BLÍŽÍCÍ SE ADVENT připomínají 
v naší kapli nejen kalendáře, vá
noční pohlednice a nové tituly pěk
ných knížek. V nejčerstvější nabíd
ce jsou krásné keramické betlémy 
Marie Dočekalové z Prahy 4, které 
sotva kdo přehlédne. 



do světa 
(dokonč. ze str. 12) 

kravička patnáctileté Melanie a koza 
s poskakujícím psíkem Lulu jede
náctiletého chlapce Maximina. Děti 
nechodili na náboženství a do této 
chvíle se vůbec neznaly. Náhle se 
před nimi objevila Krásná Paní, ob
klopená stříbrným světlem, vychá
zejícím z kříže na jejích prsou. Ten 
měl na jedné straně břevna kleště 
a na druhé kladivo. Paní usedla na 
kámen a plakala. Po chvíli udivené 
děti požádaia, aby předaly všemu li
du její poselství o pokání a smíření : 

„Zachovávejte Boží přikázání a více 
poslouchejte mého Syna Ježíše 
Krista. Nemůžete zůstat lhostejní 
k slzám nebeské matky". 

Vysvětlila jim jak dlouho trpí a na
léhavě prosí svého Syna, aby na 
Svět nezanevřel. „ Vozkové klejí 
a berou jméno mého Syna nadar
mo. Stejně tak sedláci, nadávajíce 
na špatnou úrodu. Blíží se velký 
hlad. Ale jestli se lidé obrátí, změní 
se skály a kamení v hromady obilí". 

K dalšímu poselství patřilo přání 
dobré modlitby ráno a večer. „Když 
nemáte děti čas, pomodlete se as
poň Otče náš a Zdrávas Maria. 
A když můžete, modlete se víc. V lé
tě chodí na mši jen několik starých 
žen", posteskla si Paní. „ Všichni o
statní pracují každou neděli po celé 
léto. V zimě, když už nemají co dě
lat, jdou na mši jen proto, aby se 
posmívali náboženství. V postě cho
dí do řeznictví jako mlsní psi". 

Ještě mnohé věci dětem řekla 

a pak je vyzvala, aby to sdělil i lidem. 
Její návštěva skončila . Děti ustoupi
ly, když přecházela kolem nich. 
Přenesla se přes potok Sezie a při 
chůzi se nedotýkala země. 

Vznášejíc se na okraji strže, její sto
pa vytvořila široce otevřené S. 
Později si lidé uvědomili, že to byla 
malá ukázka křížové cesty Ježíše 
Krista z Pilátova sídla na Kalvárii. 
Proto podél pěšiny, kterou Paní teh
dy kráčela, postavili 14 křížů. 

Přesně po pěti letech od tohoto 
památného dne biskup diecéze 
Grenoble, Mons. Philibert de Bruil
lard, napsal pastýřský list, v němž 
prohlásil : 

duchovní ._ . t 
OCIS y 

„Soudíme, že zjevení Panny 
Marie dvěma pastýřům v Alpách, na 
hoře, která se nachází ve farnosti La 
Sallete, vikariát Corps, má všechny 
znaky pravdy a věřící jsou vyzývá
ni, aby tomuto zjevení věřili pevně 
a jistě ". 

O rok později napsal druhý list 
o postavení kostela na místě zjeve
ní a dal podnět k založení skupiny 
misionářů , které nazval Misionáři 

Matky Boží z La Salette. Tato skupi
na se postupně stala mezinárodní 
kongregací a ' současně působí už 
ve více než 20 zemích světa (od ro-

ku 1995 také v Mladé Boleslavi 
a v Bozkově u Semil). O uznání to
hoto druhého novodobého marián
ského zjevení nebylo vůbec sporu. 

To všechno jsme se dozvěděli 

v sálech La Salletského kláštera, 
kde nás laskavě přijali na pár hodin 
do misionářské rodiny, abychom tro
chu nasáli nebeskou atmosféru. 
Nejdřív se ale ti zdatnější vyšplhali 
na Gargas. Námaha stála za to. 
Poutní místo se z výšky dalo sevřít 
do dlaně - bazilika s kaplí Maximina 
Girauda, jeho odpočívajícím srdcem 
a přibývajícími destičkam i děkov

ných vzkazů o uzdravení, fragment 
kamenné lavice, na které Panna 
Maria na chvíli spočinula , nevysy
chající pramen živé vody vyvěrající 
ze skály, křížová cesta a sousoší mi-

lující Matky s vnímavými dětmi. 

Všechno se jevilo jako vzácné dia
manty usazené do prstence Savoj
ských Alp. 

Po večeři, když se La Saletta po
nořila do tmy, jsme opustili s rozža
tými lampiony věčného světla bazili
ku a vyšli za doprovodu zvonkové 
hry se stovkami poutníků na křížo
vou cestu . „Prosme Pannu Marii, 
aby změnila cit našich duší", zazně
la z věže jedna z nejvroucnějších 
proseb. To už jsme se na horském 
chodníku klikatili vzhůru do hory 
a naše svíce vepsaly do noci stejné 
„S" jako p řed 151 lety Panna Maria. 
V babylonu jazyků jí každý zanoto
val svoji sloku. Ta naše česká zněla : 

„ó Panno La Salletská, 
plačící ve středu hor, 
o milost tě dnes prosí 
všech srdcí našich sbor. " 

S prosbou a přímluvami jsme se 
k nebi obraceli také při mši svaté. Za 
ty, kterým jsme to doma slíbili , za 
našeho Otce Vladimíra Rudolfa (s 
dojetím jsme mu to hned po boho
službě telefonovali do Ameriky a na 
dálku tiskli obě ruce) a za ty, kteří 
s námi nemohli. 

Ráno slunce vysvítilo pozadí hor 
jako kulisy a na hlavní scéně se ty
čila silueta la salettského kříže nad 
klášterem. Na jedné straně břevna 
kladivo, naše špatné skutky, kterými 
Ježíše znovu přib íjíme na kříž , na 
druhé straně kleště, naše dobré 
skutky, kterými hřeby naopak vyta
hujeme. Než Krásná Pan í zmizela, 
děti si obraz jejího svítícího kříže 

a jeho význam dobře zapamatovaly. 
Autobus už zase klesal do údolí 

a naše duše zůstávaly nahoře . Tam 
vysoko nad hlučným a uspěchaným 
světem , kde jsme se mohli ponořit 
do hlubin ticha a rozjímání, kde 
v krásném prostředí se vybavovaly 
i krásné myšlenky. „Až někdy bude
te mít zase trampoty", říkal v bazili
ce Otec Hronek, „vraťte se sem ve 
vzpomínkách. Kapička slzy zazáří 
v milosti Páně a nad vašimi starost
mi se rozepne Boží duha ". 

Tak na to teď právě myslíme .„ 

Zdeněk Pejčoch 
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SPOLEČENSTVÍ MEZI CÍRKVÍ 
NEBESKOU A PUTUJÍCÍ 

Dokud Pán nepřijde ve své slávě a všiohnj andělé s níim, kdy také zni'čí 
smrt a všechno mu bude podřrzeno, někteří jeho uče:dnfci putují na zemi, 
jiní se po smrti očišťuj,í, dalš,í jsou oslaveni a hle.dí „jasně na samého trojje
diného Boha, jak je". Všlohní však- i když v různém stupni a různým zp,ů

sobem - jsme navzá;jem spojeni v téže lásce k Bohu a k bllžnifm a zpívá
me týž hymnus stávy našemu Bohu. Neboť všichni, kdo jsou Kristovi a ma
j!í jeho Ducha; s;růstaJí v jednu c(rkev a v něm jsou navzájem propojeni. 
Jednota poutnÉků s brat·ry zesnulými v Kristově pokoji se nijak nepřerušu
je, ba pode stálé víry cirkve se Ještě pos.iluje vzájemným sdílením duchov- ·· 
nfoh hodnot. Nebešťané totiž tím, že jsou důvěrně sp.oJenl s Kristem, upev
ňuj:í cetou cí;rkev ve svatostí, zušlechťu~;r bohoslužbu, kterou církev obět,uJe 
Bohu zde na zemi, a mnohostranně přispívají k rozvoJi cÍ<rkve, Vždyť už by
li příjati do vlasti a jsou s Pánem, skrze něho a s ním a v něm s.e za nás ne
ustále přimlouvaj'í u Otce a podávaj'í mu zásluhy, které získali na zemi skr
ze jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi, Ježíše Krista, když ve všem 
sloužJl.i Pánu a doplňovali na svém těle, co zbývá vytrpět do plné mí:ry 
Kristových útrap k prospěchu jeho těla, to je církve. J.efich bratrská pfče 
o nás nám tedy vydatně pomáhá v naší slabosti. 

/Z Pastorálnf konstituce o církvi v dnešnfm světě, kap. 7, čl. 49) 

Vlnka vděku za rozhlasové povzbuzení 

MORAVANÉ TO SLYŠELI 
Jsem stará a churavá žena z půvab

ného hanáckého města, které také proži~ 
lo v poslední době několik hrůzných dnů. 

Protože jsem při záplavě uklouzla a utr
pěla úraz, nemohu se účastnit bohoslu· 
žeb v některém z našich tří katolických 
kostelů. Proto jsem dnes naslouchala 
přenosu mše svaté z Vašeho jistě krás
ného a hojně navštěvovaného kostela. 

Velice mne dojala, povzbudila a posí
lila Vaše upřímná, laskavá pozornost 
k nám, Moravanům, kterou jste Vy a Vaši 
farníci projevili jak písněmi při mši svaté, 
tak farní sbírkou pro postižené oblasti. 

V našem městě také rozbouřené živ
ly zle řádily, hodně lidí bylo postiženo 
a Podzámecká zahrada, jeden z nej
krásnějších parků na Moravě, je téměř 
zničena. Škoda, že mnoho našich oby
vatel nemohlo rozhlasový přenos po
slouchat, protože využili, po dlouhé do
bě, zase jednou lepšího a slunečného 
dne k tomu, aby uklízeli, čistili a opravo
vali své vodou zničené příbytky, do ni
chž by se již rádi vrátili. Přesto, že po 
evakuaci bylo o postižené dobře posta
ráno ve studentských internátech, kde 
byli ubytováni a stravováni. Hodně na
šich starých spoluobčanů čeká ještě vel
ký otřes, až zjistí, že se nemají již kam 
vlastně vrátit, a že budou již navždy od
kázáni na domovy důchodců nebo na 
milosrdenství svých bližních. 

Věřím ale, že Pán Bůh na ně neza
pomene ve své velké dobrotě a vysly-

ší jejich modlitby, tak jako vyslyšel i mé 
a uchránil mne od vystěhování a velkých 
ztrát. V celém svém nelehkém životě 
jsem se vždy mohla plně spolehnout na 
jeho pomoc a milosrdenství. Přijala jsem 
svátost křtu až ve svých 14 letech, bylo 
to poslední přání mé umírající matky 
a nikdy jí za to nebudu moci být dost 
vděčná. Získala jsem tak nejen víru, ale 
i sílu a odevzdanost do vůle Nejvyššího, 
které mne provázely po celých 75 let 
mého života. 

Vaše mše svatá, zahájená a ukon· 
čená naší „moravskou hymnou''. procí
těné kázání, vroucí prosby i nadšený 
zpěv Vašich farníků ke cti našich morav
ských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, 
mne a jistě i všechny Moravany, kteří 

poslouchali přenos z Vašeho kostela, 
utvrdily v pevném přesvědčení, že Češi 
a Moravané jsou si stále blízcí, spjati 
vzájemnými přátelskými a příbuzenský
mi vztahy, ochotně si v nouzi dovedou 
pomoci a mají se rádi. 

Dobrotivý Bůh Vám a všem Vašim 
farníkům odplať za Vaši lásku, starostli
vost a obětavost a žehnej Vám do všech 
dnů dobrých i zlých. 

Vám, · vážený důstojné pane, přeji 

hodné síly, statečnosti, zdraví a Boží 
ochrany, které potřebujete ve Vašem ná
ročném a nikdy nedoceněném povolání, 
ve službě Bohu a lidem. 

posluchačka z Kroměříže 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník, vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny Míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. 
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Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 

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

POŘAD 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 dopoled
ne, na přán í kterýkoli den. Je třeba 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 -
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 ústa
vu 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 

Od května v kapli sv. Václava 
v neděli i ve středu v 16.00 hodin opět 
jen bohoslužba slova. 



" , 
VESTNIK 7/97 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

POŽEHNANÉ VÁNOCE A NOVÝ ROK 
přeje redakce Věstníku všem našim čtenářům a věrným rozhlasovým poslu
chačům v celé republice. V tichém úžasu nad velikou Boží láskou, se se
pnutými dlaněmi , s čistým srdcem d ítěte a s duší naplněnou díkem a chvá
lou přivítejme jednorozeného Syna Božího „. 

* * * Vzácný host našeho kostela, otec kardinál Miloslav Vlk, pamatoval na 
lhotecké farníky a v neděl i 14: prosince 1997 připoj i l k tomuto přán í své po
žehnání: 

OSLAVY VÝROČÍ KOSTELA UZAVŘEL KARDINÁL M. VLK 

OTEVŘTE SVÁ SRDCE 
„ Včera jste byl otče kardinále 

v Římě a dnes jste tady u nás. Velmi 
si toho vážíme, že jste svoji přítom
ností podtrhl význam 60. výročí na
šeho kostela," uvítal pražského arci
biskupa Miloslava Vlka druhou pro-

sincovou neděli duchovní správce 
kostela Panny Marie Královny Míru, 
vikář Vladimír Rudolf, na závěr oslav 
kulatého jubilea. Znovu se vzpomí
nalo na projektanty, architekty, 

(pokrač. na st1: 2) 

BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH 
24. prosince - středa : ŠTĚDRÝ DEN 

mše sv. ráno v 8.00, odpoledne v 16.00 hodin půlnočn í mše. Pastorální „Hej, 
mistře" pro solisty, sbor a orchestr od Jakuba Jana Ryby zpívá chrámový 
sbor. Ve 24.00 hodin půlnoční mše s lidovým zpěvem. 
25. prosince - čtvrtek : SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
mše sv.ráno v 8.00 hodin, v 10.00 hodin slavná bohoslužba. Sbor zpívá 
„Missa Pastoralis in B" Jakuba Jana Ryby. Celý den jsou přístupny jesličky 
v kapli Božského Srdce Páně. V 18.30 večerní mše svatá. 
26. prosince - pátek : SVATÉHO ŠTĚPÁNA 
mše sv. v 8.00 a 1 O hodin. 
27. prosince - sobota: SV. JANA EVANGELISTY 
mše sv. v 16.00 hodin. 
28. prosince - neděle : SVÁTEK MLÁĎÁTEK 
mše sv. v 8.00, 10.00 a v 18.30 hodin. 
31. prosince - středa : SV. SILVESTRA 
mše sv. v 17.00 hodin-poděkování za uplynulý rok. 
1. ledna 1998 - čtvrtek: SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
mše svatá v 8.00 , v 10.00 slavná s chrámovým sborem, který předvede 
„Missu pastoralis" od R. FOhrera. Večer v 18.30 hodin. 
Svátost smíření je možno přijmout půl hodiny před mší svatou a kdykoli na 
požádání. 

VÁNOČNÍ NADĚJE 
Miluji světla svíček, 

když nitro prozáří, 

a malý andělíček 
s úsměvem na tváři. 

přilétne ke stromečku 
s poselstvím z Betléma. 
A nad sněhovou vločkou 

zazpívá na téma, 
že láska z mravní bídy 
nás vždycky zachrání. 

Že ještě vidí lidi, 
se srdcem na dlani. 

Že znovu budou volit 
víru a naději. 

Že všechno co nás bolí, 
zapadne v závěji. 

Že čisté dětské oči 
vrátí nám Ježíška, 

že na hrubost a podlost 
najdeme lék a pocítíme vlastně, 

jak chutná vpravdě žít. 
Ježíši, pro dny šťastné, 

přijď duše uzdravit. 
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OTEVŘTE SVÁ 
(dokončení ze str. J) 

stavitele, štědré dárce a na 

všechny obětavé dělníky, kteří 

pro nás a příští generace vybudo

vali tak významné dílo. Přítomen 

byl také autor křížové cesty Karel 

Stádník, který nenápadně postával 

mezi věřícími , byť jeho zajímavé 

plastické obrazy znají i za hranicemi 

a denně rozehřívají srdce křesťanů. 

„Kolik lásky a milostí jsme v těch mi

nulých dnech přijali. A kolik jich ješ

tě budeme potřebovat, abychom 

přestáli ty doby neklidné," dodal 

otec Rudolf. Mši svatou celebroval 

kardinál Vlk, který v homilii s vděč

ností vzpomenul na všechny, kteří 

pomohli postavit kostel - první hvěz

du z koruny Panny Marie kolem 

Prahy - jako morální odškodnění za 

zbořený mariánský sloup na 

Staroměstském náměstí. „Na začát

ku adventu se ale díváme také do 

budoucna, aby se naše srdce napl

nila nadějí. Naděje je to základní 

v těchto dnech a v tuto chvíli, co srd

ce člověka potřebuje . Je to hvězdič

ka v temné noci, zářivý bod kolem 

nás. 

věk uzří Boží spásu. Bůh otevřel 

svou náruč v š e m lidem, ne obec

ně, ale každému z nás. Věřícím, ale 

i nevěřícím. To je velký kvalitatitní 

rozdíl proti dřívějšku. Izraelité věřili , 

že jen oni budou spaseni. Jen ti 

dobří , co zachovávají literu zákona. 

Ale Ježíš se posadil za stůl s hříšní

ky a hodoval s nimi. To velmi pobou

řilo spravedlivé zákoníky a farizeje. 

A tady je další mezník. Spása a to 

společenství není za odměnu, ale je 

to B o ž í d a r, který je nabídnut 

všem. V tom je tato událost přícho

du Krista rozhodující a pozměňuje 

tehdejší představy. Co je zapotře

bí? Tenhle dar přijmout. Bůh ho na

bízí také dnes. Ježíš Kristus svým 

příchodem vloži l zákon ne na ka

menné desky, jako Bůh na Sinaji, 

ale na desky našeho srdce. Ze svá

tosti křtu a biřmování dostává

me Ducha Božího do našeho srdce, 

abychom z tohoto daru žili. Kristus, 

když přišel , jeho první slova byla -

změňte své smýšlení, obraťte se. 

Bůh sám nás zve , dělá ten krok na

před, přichází, otevírá náruč všem 

a čeká, že toto pozvání přijmeme. 

Nezáleží na naší síle, ale na tom da-

SRDCE 
ru Božím. Jestliže ho člověk přij ímá, 

znovu a znovu z eucharistie, ze svá

tostí smíření a z tohoto daru žije, 

pak se uskutečňuje jeho spása. 

Z Božího daru jsem tím, čím jsem. 

Advent přicházení Krista zůstává 

trvalou skutečností celých dějin křes

ťanství. Je trvalý. Nejen čtyři týdny 

před Vánocemi. Je to záležitost celé

ho liturgického roku , poněvadž 

Kristus přichází ve svátostech. 

Každý den je Advent, každý den jsou 

Vánoce. Kristus stále přichází do na

šeho středu. Nejen v kostele, ale ta

ké u vás doma je Advent, jestliže jste 

dva nebo tři v jeho lásce. Nejsme sa

mi. A tak, jak bylo před 2 000 lety 

ohlášeno, uskutečňování té základní 

touhy člověka po štěstí , vnitřním po

koji, po lásce - milovat a být milován 

- tohle přišel Kristus uskutečnit v Ad

ventu. Připravte cestu Pánu, otevřte 

svá srdce.aby do nich mohl vstupo· 

vat stále znovu se svými dary. 

Přijměte je. Pak se změní váš život 

a bude se měnit i společnost. Kristus 

vstoupí do vašeho života a stane se 

silou a nadějí , ze které budeme žít 

a překonáme všechny situace osob

ní i společenské ." 
Připravujeme se na výročí 2 000 

let narození Krista. Ta událost před 

dvěma tisíci roky byla m e z n í 

v celých dějinách, rozhodující a zá

sadní. Kdyby jí nebylo, nejsme tady 

ani my, ani tento kostel. Na začátku 

dějin lidstva Bůh chtěl , aby ještě ně

kdo měl účast na jeho absolutním 

štěstí, na životě trojice. Chtěl ještě 

někoho vtáhnout do tohoto spole

čenství. A proto stvořil člověka. A dal 

mu jeden obrovský dar, který si asi 

málo uvědomujeme, s v ob o.du. 

SPOLEČNÉ OSLAVY 

Byla to obrovská odvaha, vždyť 

člověk jí zneužil hned na počátku . 

Ale Bůh si nikdy nenechá své plány 

překazit. A tak začal připravovat ji

nou cestu k tomu, aby člověka do 

svého společenství opravdu dovedl. 

Slíbil, že jednou přijde žena, skrze 

níž přivede svůj plán do konce. 

A pak vyvolil Abraháma a z jeho ná

roda chtěl vytvořit opravdu rodinu, 

skrze níž by vyrostlo společenství s 

Bohem. Před 2 000 lety uzrál čas 

k naplnění Božích plánů. Bůh pře

kročil hranici jednoho národa a ke 

spáse a společenství s ním byl ur

čen každý člověk. To je poslední vě

ta dnešního evangelia - a každý člo-
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Oslava šedesátého výročí vy

svěcení našeho kostela pokračo

vala v neděli 9. listopadu slavnou 

koncelebrovanou mší svatou, při 

které byli hosté z Wurzburské die

céze, zejména členové chrámové

ho sboru z Hochbergu, s nímž 

náš sbor udržuje již dlouho přá

telské styky. 
Před společnou mší sv. posvě

til vikář P. Vladimír Rudolf kněž

ské bohoslužební roucho - dar 

hochberských, který předal farář 

Karlheinz Fruhmorgen. V kázání 

vzpomněli oba celebranti na léta 

útisku, které toto společenství vě

řících prožilo ve své šedesátileté 

historii, ať už to bylo za vlády na

cionálního socializmu v Německu 

nebo za komunistické totality 

v českých zemích. Nejen, že tyto 

zkoušky přežilo, ale vyšlo z nich i 

posíleno. Ještě před obratem 

k lepšímu však zde byly v osmde

sátých letech utajované kontakty 

a pomoc od katolíků wurtzburské 

diecéze, které jsme s vděčností 

přijímali. Dnes je možno na těch-

to základech a s touto pomocí bu

dovat nové svobodné společen

ství a připravit se pro budoucnost 

v Evropě. Symbolicky nás k tomu 

vyzývá i kopie staroměstského 

mariánského sloupu, kterou má

me u oltáře . Jak nám P. Fruhmor

gen připomenul, kruh dvanácti 

hvězd kolem hlavy P. Marie odpo

vídá nejen Janově Apokalypse, 

ale je i vlajkou Evropské Unie. 
Současně s oslavou šedesáti 

let kostela jsme oslavili a poděko

vali i za 30 let činnosti našeho du· 

chovního otce P. Rudolfa mezi ná

mi. Ke společnému provedení 

chrámové hudby byla záměrně 

vybrána skladba, která by umož· 

nila účast zpěváků obou zemí. 

Naším cílem tak nebyl pouze do

brý výkon, ale i přátelská spolu

práce na provedení Mozartovy 
Korunovační mše. Věříme, že se 

nám to pod zaníceným vedením 

dirigenta Tomáše Čechala ke spo

kojenosti přítomných i Boží chvá

le podařilo. 

Václav ELIÁŠ 



Atribut sv. Jana Evangelisty 

Přišel z lůna Otcova do lůna 
ženy. Oděl se v člověčenství, aby
chom se mohli odít v Boží přiro
zenost. Stal se Synem člověka, 
abychom se mohli stát syny Bo
žími. Přišel s nebes, kde řeky ni
kdy nezamrzají, větry neburácejí, 
květy nikdy nevadnou a nikdo ni
kdy nestůně. Není tam pohřeb
ních ústavů, ani hřbitovů, poně
vadž tam nikdo nikdy neumírá 
a nikdo tam není pohřbíván. 

Narodil se proti přírodním záko
nům , žil v chudobě, vyrostl ve skry
tosti. Jen jednou překročil hranice 
své země a to za svého dětství. 

Neměl bohatství ani vliv, neměl škol 
ani vzdělání . Jeho příbuzní byli ne
patrní a bez vlivu. 

Když byl dítětem, zneklidnil krále, 
když byl chlapcem, zmátl doktory, 
když byl mužem, ovládl běh přírody. 
Chodil ve vlnách a ztišil moře. 

Uzdravoval zástupy bez léku a za 
svou službu nebral žádnou odmě
nu. Nenapsal ani jedinou knihu, ale 
do všech našich knihoven by se ne
vešly knihy, které byly o něm na
psány. Nesložil nikdy píseň, ale sám 
poskytl látku k více zpěvům, než 
všichni spisovatelé dohromady. Ni
kdy nezaložil učiliště, ale všechny 
školy dohromady se nemohou po
chlubit tolika žáky, jako On. Nepro
vozoval nikdy lékařství, přece však 
uzdravil více zlomených srdcí, než 
lékaři chorých těl. 

Nikdy nevelel armádě, nepovolal 
jediného vojáka, nevystřelil jediné 
rány, žádný vůdce však neměl nikdy 
tolik dobrovolníků, kteří by přiměli 

odbojníky ke složení zbraní a k pod
robení se, bez jediné rány. 

NIKDO NENÍ JAKO ON 
Je Hvězdou astronomie, Skálou 

geologie, Nekonečnou matematiky. 
Lvem a Beránkem zoologie, zlaďuje 
všechen nesoulad a uzdravuje 
všechny nemoci. Velící mužové při
šli a odešli. 

On však žije! 
Herodes Ho nemohl zabít, satan 

svést, smrt Ho nemohla zničit, hrob 
Ho nemohl podržet. 

Zaměnil svůj šarlat za roucho 
venkovana. Byl bohat a stal se pro 
nás chudým. Jak chudým? Zeptejte 
se Marie! Zeptejte se mudrců ~ vý
chodu! Spal v cizích jeslích, jel po 
moři v cizí lodičce , seděl na cizím 
oslátku, byl pohřben v cizím hrobě. 
Všichni zklamali. On nikdy. Je věčně 
dokonalý, nejkrásnější mezi desetiti
síci, svrchovaně milý. Je můj 

Spasitel. Chce být také tvůj. Bez 

Něho nebudeš šťasten v tomto živo
tě a na věky zahyneš. 

xxx 

Co je tvým jediným potěšením 

v životě i v smrti? 
Mým jediným potěšením v životě 

i v smrti je to, že nejsem sám svůj. 
Ale svého věrného Spasitele Ježíše 
Krista, který svou drahou krví za 
všechny mé hříchy dokonale zapla
til a mne ze vší moci ďábla vykoupil 
a tak mne zachovává, že bez vůle 
Otce mého nebeského ani vlásek 
s hlavy mé spadnouti mi nemůže, 
nýbrž mně všecko ku spasení napo
máhati musí. Proto mne Duchem 
svým Svatým ujišťuje o životě věč
ném a dává mi srdce k tomu ochot
né a hotové, abych i nadále byl 
Jemu živ. 

JAK POZNÁME SV. JANA EVANGELISTU? 
Apoštol Jan pocházel z galilejské Betsaidy. Jeho matkou byla sv. Marie 

Salome, otcem sv. Zebedeus~ Jeho strýci apoštolové Jakub Menší a Juda 

Tadeáš. Apoštol Jan byl o 2 roky starší než jeho bratr, Jakub Větší. Oba sou

rozenci byli rybáři na jezeře Getsemanském. Když se rozšířila zvěst o Janu 

Křtitelovi , Jan jej vyhledal a dal se pokřtít. Pak následoval Ježíše Krista v 

cestě do Palestiny. Byl svědkem Kristových zázraků na hoře Tábor. Stal se 

jeho oblíbencem. Těsně před smrtí Ježíš zvolal z kříže směrem ke své mat

ce: „Ženo, hle tvůj syn" a ukázal na Jana. Potom opět zvolal: „Hle, tvá mat
ka", a myslel tím Pannu Marii. 

Jan byl také prvním z apoštolů, jenž přišel ke Kristovu hrobu. S Petrem 
sdílel bičování i žalářování. Kolem r. 40 odešel do Malé Asie a stal se bis

kupem v Efezu. Pannu Marii vzal s sebou a staral se o ni až do její smrti. 

Věřící stmelil v silnou křesťanskou obec a zde také napsal své evangelium 

s popisem událostí, které neuvedli ostatní evangelisté. V době pronásledo
vání křesťanů kolem r. 85 je vržen do kotle s vroucím olejem, avšak zázrač

ně přežívá a je imunní i proti jedu. Císař Domitian jej odsuzuje do izolace na 
ostrov Pathmos. Tady mu za jedné bouřlivé noci zjevuje Bůh tajemství svě

tů a času. Vidí obraz dobra se zlem, drama světových dějin, poslední boj 
před koncem světa, nádheru nebeského jsoucna, spasení pro lidi čistého 

srdce, hrůznou budoucnost pro zločince a bezbožníky. S touto Apokalyp
sou, kterou se uzavírá Nový zákon, seznamuje celý křesťanský svět. 

Po 10 letech na ostrově se v devadesátinách může vrátit do Efezu. 
Unaven se loučí s věřícími. Nad hrobem sv. Jana v Efezu byla vystavěna 

bazilika. 
Sv. Jan apoštol byl podle sv.Augustina orlem /jeho atribut/, jenž se vzná

ší k výšinám. Jeho evangelium, které vyvrací rozšiřované gnostické bludy 

a logicky zdůvodňuje příchod a existenci Mesiáše, bývá nazýváno kristolo
gické evangelium. Ukazuje cestu k pochopení Boha, povznáší věřící do ne
beských výšin. 

/podle Českého kalendáře světců P. Pracného/ 
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Zažili jsme na farní pouti 

SÍLA 
Byl to pátý den naší pozdně letní 

pouti po některých svatých místech 

západní Evropy. Od ženevského je

zera, v těsné blízkosti sídel četných 

mezinárodních organizací, přes 

Grande Chatreuse, klášter tisíc met

rů nad mořem , u něhož jsme obdi

vovali tvrdou řeholi kartuziánů , které 

sv. Bruno naučil kromě jiných způ

sobů odříkání také mlčení - aby v ti

chosti a soustředění mohli lépe roz

mlouvat s Bohem - spěšně přes 

Voiron, ale přesto s krátkým zasta

vením ve zdejší největší světové li

kérce, ročně oblažující gurmány mi

lionem lahví proslulé chatresky 

(však také v našich kufrech spočíva

lo pár suvenýrových balení) ze 130 

druhů bylinek, jejíž recepturu znají 

jen 3 kartuziáni , po přehoupnutí 

Laffrey louky opodál Grenoblu, na 

níž Napoleon naposledy prokázal 

svoji vojenskou chrabrost - po útěku 
z Elby a vylodění v roce 1815 v pří

stavu St. Juan s několika věrnými 

vystoupal silnicí N 85 na tato místa, 

aby s generálským kloboukem proti 

nabitým zbraním přetáhl na svoji 

stranu elitní nepřátelskou jednotku -

přes Savojské Alpy a La Salletu, po 

krkolomné cestě nad druhým největ

ším pozemským kaňonem Verdone, 

s průrvami hlubokými až 700 metrů, 

kdy se při panoramatických pohle

dech na velkolepý přírodní výtvor 

všem poutníkům tajil dech nad vku

sem a nápaditostí Boha stvořitele , 

pak spěšně přes rušný přístav Mar

seille a po koupeli v Nice, jsme - ře

čeno termínem letem světem - ko

nečně dorazili do Janova. 
Autobus zastavil u přístavu, na 

nejlepším orientačním místě téměř 

milionového velkoměsta. To pro pří

pad, že by se některý z poutníků od

poutal ze skupiny a nevěděl kudy 

kam. Každý byl samozřejmě před 

tím varován, protože místní mafie -

jak se později ukázalo - nespí. 

Počasí se poprvé pokazilo a tak „ko

nečně" došlo i na deštníky. Vydali 

jsme se do města levnější obchodní 

čtvrtí po nábřeží. Každý pamětliv 

dobrých rad zuby nehty hlídal osob

ní věci, ale brzy jsme naše obavy 
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MODLITBY 
svěřili ochránci největšího italského 

přístavu sv. Jiřímu.Tu se někdo za

hleděl déle do výlohy, tu si dokonce 

troufl vstoupit do obchodu na drobný 

nákup či průzkum trhu ... Tak, když 

jsme třeba navštívili dóm St. Loren

ze s velkými plátny vlámského ba

rokního mal íře Paula Rubense, do

bíhali opozdilci až při výkladu 

o ostatcích sv. Jana Křtitele. Tehdy 

jsme mimochodem stáli kousek od 

chrámové klenotnice se „Svatým 

pohárem", z něhož měl pít Kristus 

při poslední večeři a procházeli ko

lem betlému z kararského mramoru, 

který už tenkrát předznamenal le

tošní Vánoce. U chlouby Janova, ta

juplného rodného domku mořeplav

ce Kryštofa Kolumba, jsme byl i zase 

všichni pohromadě a nejhonosnějš í 

třídou Via Garibaldi s krásnými palá

ci , okázalými sídly dóžat, zdobený
mi mistrovskými klenoty známé ja

novské malířské školy jsme se dob

ře naladěni vraceli k autobusu. 

Jenže pohoda rychle zmizela, když 

jsme se nedopočítali. Jeden poutník 

ani po hodině čekání nedorazil. 
Průvodce a šéf cestovní kancelá

ře K. Kloud s běžnou rutinou a roz

vahou rozjel zahřívací pátrací kolo. 

U přístavu nechal první spojku, jiné 

opouštěly autobus na všech důleži

tých křižovatkách. Po dvou objížď

kách městem a svozu pátračů , kteří 

na svých stanovištích marně proče

sávali okolní ulice bylo jasné, že za
číná přituhovat. Druhé kolo mělo po

dobu pěšího kopírování celé trasy, 

kterého se ujala sama manželka po

hřešovaného s andělem strážným, 

panem vikářem. Vrátili se s nepoří

zenou. Vedoucí zájezdu sáhl do re
zervy a přistavil autobus u prefektu

ry. Tam ohlásil ztrátu, popsal zmize

lého a jeho doklady. Nemocnice ani 

márnice naštěstí nehlásily žádný 

přírůstek, došlo jen ke dvěma přepa

dením, ale náš u toho nebyl. Z po

licejní stanice vyrazily na všechny 

světové strany hlídky a my v auto

buse zatím přihlíželi profesionální

mu divadélku v podloubí, kde dvě 
nacvičené party si naoko vjely do 

vlasů , aby u zděšených diváků 

ochromily pozornost a mohli je pak 

pohodlně okrást. Naše obavy o ztra

cence tím jen zesílily. A když nás za

čaly opřádat ty nejchmurnější myš

lenky, rozběhl „akci" duchovní Otec 

pouti vikář Vladimír Hronek. 
„Myslím, že bychom se měli 

všichni společně pomodlit," řekl s ja

kousi nadějnou jistotou. „Největším 

přímluvcem je Panna Maria, tak si 
dáme růženec ... " 

Bylo to velké usebrání, korálky 

Zdrávasů mizely v dlani a my už po

kolikáté autobusem mířil i do přísta

vu, čekajíce na zázrak. Když jsme o

pouštěl i náměstí s prefekturou, kdo

si zezadu, kdo se náhodou otočil, 

vykřikl : „Tam jde !!" Řeknu-li teď, že 

jsme měli slzy v očích (aspoň já se 

k tomu poctivě přiznávám) , nepře

háním. Jen pan vikář s úsměvem , 

téměř pobaveně prohlásil: „ Tak vidí
te, a to jsme se dostali jen k druhé
mu desátku . „ " 

V tu chvíli by se chtělo vrátit do 

katedrály Panny Marie Větš í, která 

zhlíží na Marseille a také na ostrov 

lf, kde byl vězněm hrabě Monte 

Christo a připsat do kaple děkov

ných dopisů ten náš. 
Ještě jsme toho do konce cesty 

hodně viděli. Rozeklané pobřeží 

u Porto Venere, s letními sídly sen

zitivních básn íků Itala Petrarcy /do

pisoval si s Karlem IV./ a revoluční

ho anglického romantika Byrona, 

„podepřeli" jsme šikmou věž v Pise 

/vrchní náklon potvrzujeme na 

4 metry/, navštívili Baptisterium 

a Dóm a ještě v noci stihli v městeč

ku Lucca noční procesí s tisíci svět

ly, která se rozžíhají jediný den v ro

ce, na svátek „Luminara di Santa 

Croce". A aby toho nebylo málo, 

pouť jsme zakončili děkovnou mší 

nad Salzburkem v bazilice Maria 

Plain, v níž poprvé zazněla slavná 

„Korunovačn í" od W. A. Mozarta. 

Jak jinak, když ji složil ke korunova

ci zdejšího obrazu Panny Marie. 

Tady, po zajímavé pouti , jsme 

mohli ještě jednou přemýšlet o pro

sté úvaze vikáře Hronka před odjez
dem ze Lhotky: „Byli jsme vyzváni 

(dokončení na str. 5) 



po svatých místech Evropy 
(dokončení ze stl'. 4) 

na společnou cestu. Je to součást 
Božího plánu. Prožijeme vše v přá

telské vstřícnosti, naše potíže na
bídneme Pánu Bohu a on nás zahr
ne tím, co potřebujeme ... " 

xxx 
K příhodě v Janově se ohledupl

ně nikdo nevracel. Ztracenci jsme 

odpustili hned při šťastném setkání 

a jeho pokorné omluvě bez dalšího 

vysvětlování. Lidská zvědavost ale 

na nás zle dotírala. Jak se zralý muž 

mohl takhle zatoulat? Když jsme se 

blížili k domovu, dostali jsme záro

veň s jeho „tekutou pokutou" odpo

věď. Byla prostá. „Chtěl jsem ženu 

překvapit a tak jsem jí tajně skočil 

pro pravou italskou zmrzlinu. Vyjdu 

z krámu a vy byli pryč. Zmrzlinu 

jsem chodil do koše a pak nevím. 

Bloudil jsem a nebýt vás, šel jsem 

se už udat na policii ... " 
Zdeněk Pejčoch 

TŘETINA SOCH ČEKÁ 
Navazujeme na zprávu „Lidic

ké memento" ve 4. čísle Věstníku 
o sousoší 82 lidických dětí za
vražděných nacisty v koncen
tračním táboru v Chelmnu v roce 
1942. Toto dílo členů našeho far
ního společenství, akad. sochař
ky Marie Uchytilové a jejího man
žela Jiřího V. Hampla, se rodilo 
v ateliéru v Klánově ulici v Hod
kovičkách dlouhých 20 let. 

Prvních 29 soch bylo slavnost
ně odhaleno v Lidicích v červnu 
1995, za přítomnosti zástupců na
dace Život z Velké Británie, jejíž 
členové ze Skotska byli prvními 
dárci ze zahraničí, kteří poslali 
peníze na odlití jedné sochy 
chlapce. Šestnáct soch bylo odli
tu do bronzu za peníze vybrané 
v dánském městě Albertslund, 
5 soch zaplatila německá vláda. 
Před 2 lety založila v japonském 
městě Akita paní Chieko Furuta 
a paní Toshiko Kodama, spolu 
s významným japonským socha-

( dokončení na str. 6) 

REVOLUCE KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO 
Království Boží patří malým, dě

tem, chudým, hříšníkům. Všem, kteří 
našli Boha velikého. 

Ten co hledá, nakonec najde. Jen ti 
přijímají, kteří se k tomu otevřou. Jen 
chudí budou naplnění Bohem. 

Dokud se cítíte dobře, dokud jste 
spokojeni sami se sebou, se svými 
náboženskými znalostmi, pyšni na 
své praktiky, určitě jste dosud nepot
kali nikoho Velikého. 

Existuje jediné znamení, že jste 
skutečně potkali Nejvyššího, a to je: 
že jste se stali docela malými, blaženě 
malými. 

Bohatý mladík je nejen bohatý na 
statcích, ale je bohatý také na nábo
ženství, ctnostech a váženosti. Kristus 
se pokouší, aby mu umožnil překročit 
rozhodující hranice - od zákona k ví
ře , od bohatství k chudobě, od farizej
ství ke křesťanství. 

Farizeus má ducha bohatství; je 
vlastníkem; i s Bohem jedná ve vlast
nických výrazech: já mám pravdu, já 
mám to pravé náboženství ... 

Farizeus má zákon a pevně se ho 
drží. Také ví, proč tak činí : neboť jen 
tak může dostát svým povinnostem 
a dělat, co je žádoucí. Jeho spása je 
tím zaručena. Je při tom všem spíš di
vákem než tvůrcem. 

Mojžíš dal zákon: to a to se musí u-

dělat, to a to je zakázáno. Kristus nám 
však řekl: přijměte Ducha svatého, 
hled\e, abyste Jeho pomocí se napra
vili . 

Žádný kodex, žádný organizační 
plán pro Církev, ba ani sedm svátostí. 
Přijměte Ducha svatého, milujte a žij
te: „Arna et fac quod vis!" 

Starý Zákon je zákon; je možno být 
bohatým podle zákona; být čistým, 

ctnostným, podle zákona; a také bo
hatý mladík měl dodržovat celý zákon. 

BOHATÝ MLADÍK 
Nový Zákon však nás uvádí ve 

vztazích s vlastní osobou: zbav se 
všeho, co ti překáží a zatěžuje tě , pak 
přijď a následuj mne. 

.Budete poslouchat Ducha svaté
ho". 

Kristus zničil legalismus. Svěřuje 

nás osobě; dává nám životní princip. 
Zákon je princip smrti: nařizuje, soudí, 
odsuzuje bez milosrdenství. Hříšník, 

který však věří v Ducha svatého, mů
že ještě· volat o Jeho smilování; má o
sobní vztahy; může být probuzen 
/vzkříšen/ skrze Ducha svatého. 
Kristus byl usmrcen od zákoníků. 

Nechť Bůh uchrání křesťanství, aby 
nebylo zadušeno od učitelů víry ! 

Víra je vpád, průlom. Nikdy se jí 
docela nezmocníme. „Naše poznání 
Boha je tím obsažnější , čím více 
uznáme skutečnost, že převyšuje veš
keré poznávání" /Tomáš Akvinský/. 
Nenechá nám Boha míti. Ale pomáhá 
nám, abychom k Němu byli pozdviže
ni a zůstali na Něho a osobní a trvalé 
Zjevení vázáni. 

Nejlepší popis křesťana , který 
znám, není: křesťan je ctnostný, 
moudrý a úctyhodný člověk, nýbrž: 
křesťan je člověk, který je obydlen. Ži
je z někoho Jiného. Poslouchá něko
ho Jiného. Kdo ho vidí, vidí někoho 
Jiného. 

A co vidí ten, který vidí tebe? Vidí 
tě s tvým nevlídným, mrzutým, vzpur
ným, smutným obličejem? Nebo také 
s tvým svůdným, vábným a drzým ob
ličejem? Nebo vidí Toho, z kterého ži
ješ, Toho, bez kterého bys nemohl žít , 
Toho, který Jediný vysvětluje tvou ra
dost a otevřenost. 

Revoluce, kterou Kristus navrhoval 
bohatému mladíkovi znamená: přejít 

od Zákona k Víře, od „míti" k „býti", od 
svých statků /i morálních/ k osobě, 
lásce. 

To však s sebou nese i to, že je člo
věk ochoten k tomu, čemu tak zvaní 
rozumní lidé spíše říkají „mrhání, roz
hazování" ... 
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MARIA V TAJEMSTVÍ KRISTOVĚ 
Svrchovaně dobrotivý a moudrý Bůh chtěl uskutečnit vykoupení 

světa, a proto „když se naplnil čas, poslal svého Syna, narozeného ze 
ženy( ... ) Tak jsme byli přijati za syny". 

„On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha 
svatého přijal tělo z Marie Panny." Toto božské tajemství spásy se 
nám zjevuje a pokračuje v církvi, kterou Pán ustavil jako své tělo. 
V církvi mají věřící, kteří patří ke Kristu jako hlavě a jsou ve spole
čenství se všemi svatými, také uctívat památku „především slavné 
a ustavičné panny Marie, rodičky Boha a našeho Pána Ježíše Krista". 

Panna Maria, která při andělově zvěstování přijala Boží Slovo v srd
ci i v těle a zrodila světu Život, je uznávána a ctěna jako pravá matka 
Boha a Vykupitele. Vykoupena vznešenějším způsobem vzhledem k zá
sluhám svého syna a s ním spojena těsným a nerozlučným poutem, je 
obdařena tím nejvyšším úkolem a důstojností, že je rodička Božího 
Syna, a proto i milovaná dcera Otce a svatyně Ducha svatého. Tímto 
vynikajícím darem milosti daleko předčí všechny jiné tvory nebeské 
i pozemské. Zároveň však je spojena se všemi lidmi v Adamově po
tomstvu, kteří potřebují spásu, ba „je dokonce matka (Kristových) údů 
( ... ),poněvadž svou láskou spolupracovala, aby se zrodili v církvi věří
cí, kteří jsou údy té hlavy". Katolická církev, poučena Duchem svatým, 
ji uctlvá se synovskou láskou jako svou nejmilovanější 11Jatku. 

/Z Pastorální konstituce o církví v dnešním světě 
kap.8,čl. 52-53 1 

TŘETINA SOCH ČEKÁ 
řem Yoshio Matsudou nadaci Li
dice a zatím se jim podařilo shro
máždit peníze na 5 soch. Letos by
la v Lidicích, za přítomnosti prezi
denta Havla, odhalena socha 
chlapce, která byla symbolicky od
lita přímo v Japonsku. Japonští 
sponzoři tím chtěli ukázat, že vý
znamné sochařské dílo, které se 
zrodilo v Praze, patří celému světu. 

Je naděje, že koncem letošní
ho roku podpoří památník další 
přátelé z Anglie a Belgie, a také 
naši občané samozřejmě finanč
ně realizaci sousoší podporují. 

A tak věříme, že s pomocí Boží se 
podaří dílo dokončit (zbývá odlít 
do bronzu ještě 27 soch) do roku 
2 000. Je to přání členů Spolku 
pro realizaci pomníku - ten ještě 
jednou děkuje všem červnovným 
dárcům z naší farnosti - i široké 
veřejnosti. 

Pokud by ještě v budoucnu 
chtěl někdo přispět k realizaci to
hoto smysluplného díla, může tak 
učinit příspěvkem na účet 
č. 685249-5100 u Investiční a poš
tovní banky v Olšanské ulici I a, 
Praha 3. 

® 
PŮJČKY NA BYT()VOU VÝSTAVBU 

Podmínkou je, aby je ve dvou složkách - 25 000 Kč na 
prostředky byly určeny byt a 2 500 Kč na m2. Maximální vý-
na výstavbu vlastního še půjčky je 200 000 Kč. Minimální 

bydlení(novostavby, přístavby, ná- velikost bytu je 34 m2 a žadatel mu-
stavby, vestavby). sí půjčku proinvestovat do 2 let od je-

Specifické podmínky půjčky: ža- jího poskytnutí. 
datel musí mít na počátku aspoň Maximální vyse uveru cin1 
10% předpokládaných prostředků na 700 000 Kč jeho měsíční splátka 
pořízení bytu, nejméně však 100 000 může být v 1. roce splácení snížena 
Kč. Horní hranice věku žadatele je o 1/3 anuitní splátky,postupně však 
52 let, takto získaná nemovitost je roste. Snížená částka je hrazena ze 
převoditelná na jinou osobu nejdřív státního rozpočtu formou stát. ná-
až po pěti letech. Půjčka se poskytu- vratného příspěvku. ND/ 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník, vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny Míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. 
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Kostel Panny Marie 
Královny Míru 

ADRESA: 

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

POŘAD 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 dopoled
ne, na přání kterýkoli den. Je třeba se 
včas ohlásit na farn ím úřadě. 

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

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

Svátost pomazání nemocných 
spolu s pokán ím a přijetím Tě la Páně 

je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném 
případě telefonicky. To platí i o ústa
vu 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 neděl i mimo prázdniny po 
večerní mši svaté. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

Od května v kapli sv. Václava 
v neděli i ve středu v 16.00 hodin opět 
jen bohoslužba slova. 
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