
PÁN S TEBOU 
Kéž je Pán před tebou, 

aby ti ukázal správnou cestu. 
Kéž je Pán vedle tebe, 

aby tě objal a ochránil. 
Kéž je Pán za tebou, 

aby tě opatroval 
před poťouchlostí zlých lidí. 

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

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

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

Kéž je Pán nad tebou, 
aby ti požehnal. 

Kéž ti žehná dobrotivý Bůh. 

" , 
VESTNIK 1/98 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

SVĚT POTŘEBUJE DUCHOVNÍ DIMENZI 

Cesta ke třetímu tisíciletí má podle Jana Pavla li. tři důležité etapy. Ta 
druhá, v letošním roce, je věnována Duchu svatému. Toto období pří
pravy na Velké jubileum roku 2000 předznamenává Svatý otec svoji 
modlitbou: 

Duchu svatý, jenž navštěvuješ 
srdce radostí, 

dej nám poznat hluboký smysl 
Velkého jubilea; 

připrav naše nitro, abychom ho 
oslavili ve víře, 

v naději, jenž neklame, 
v lásce, jež nečeká odměnu. 

Duchu pravdy, proroctví a paměti 
církve, 

jíž zjevuješ hlubiny Boží, 
veď lidstvo k poznání 

Ježíše z Nazareta 
jako Pána slávy, Spasitele světa 
a nejvyššího naplnění dějin. 
(Přijď, Duchu lásky a pokoje!) 

Duchu Stvořiteli, skrytý průvodce 
Božího království, 

dej, ať církev v moci tvých 
svatých darů 

odvážně překročí práh nového 
tisíciletí, 

aby budoucím generacím přinesla 
světlo zachraňujícího slova. 

Duchu svatosti, Božský dechu, 
jenž hýbeš vesmírem, 

přijď a obnov tvář země. 
Vzbuď v křesťanech touhu 

po plné jednotě, 
aby byli ve světě účinným 

znamením a nástrojem 
úzkého spojení s Bohem a jednoty 

celého lidského pokolení. 
(Přijď, Duchu lásky a pokoje!) 

Duchu společenství, oživovateli 
a oporo církve, 

učiň, ať bohatství charizmat a služeb 
přispívá k jednotě Kristova těla; 
učiň, ať laici, řeholníci a kněží 
společně pracují na budování 

jednoho Božího království. 

Duchu Utěšiteli, nevyčerpatelný 
pramení radosti a pokoje, 

vzbuď solidaritu s těmi, 
kdo trpí nouzí, 

daruj nemocným potřebnou pomoc, 
naplň vtištěné vírou a nadějí, 
posilní všechny v jejich úsilí 

o lepší budoucnost. 
(Přijď, Duchu lásky a pokoje!) 

Duchu moudrosti, jenž se dotýkáš 
srdcí a smyslů, 

veď vědu a techniku na cestu 
služby životu, 

spravedlností a pokoje. 
Učiň plodným dialog se zástupci 

jiných náboženství, 
ať se rozličné kultury otevřou 

hodnotám evangelia. 

Duchu života, skrze tebe se Slovo 
stalo Tělem 

v lůně Panny, ženy ztišení 
a naslouchání, 

učiň nás vnímavými na podněty tvé 
lásky, 

a připravenými stále poznávat 
znamení času, 

která nám předkládáš na cestě 
dějinami. 

(Přijď, Duchu lásky a pokoje!) 

Tobě, Duchu lásky, 
všemohoucímu Otci 

a jednorozenému Synu 
buď chvála, čest a sláva nyní 

a navěky věků. Amen. 



KDO JSI, JEŽÍŠI? 
Život člověka je jako tkanina set

kaná z událostí a příhod rozmanité
ho druhu. Střídají se v něm věci a li
dé, přátelští i nepřátelští, blízcí 
i vzdálení. Ovlivňují jej, ruší nebo 
pomáhají. Člověk naráží na skuteč
nosti tohoto světa, jedná, tvoří a 
zkouší svůj úděl. A celá tato rozma
nitost je skloubena v to, čemu říká
me charakteristika člověka. A v ní 
má něco obzvláštní význam. Totiž 
způsob, jakým se ten, který člověk 
projevuje. 

Tento způsob může být různý. Ži
vot některého člověka lze přirovnat 
k životu stromu, který roste ze ze
mě, klidně se rozvíjí, poznenáhlu pl
ní své poslání a pak umírá. Je 
v něm pevná, ze světa vyrůstající 

realita. Jiný člověk se nám jeví tak, 
jako když hledá svůj úkol, postaví se 
na své místo, pracuje, bojuje, a když 
vykonal své, končí„. 

Jsou i neklidní, věčně hledající, 
stále se toulající, kteří umějí žít jen 
v nebezpečí, kteří objevují, vynalé
zají„. Jsou lidé osudoví, kteří mají 
hluboký vztah k tomu, co se připra
vuje v lůně bytí, kteří čekají, jsou za
saženi, vyrůstají do výše, nebo se 
zlomí, vytrvávají a nesou„. A jsou 
další. 

Život Kristův takového druhu ne
ní. čteme-li evangelia v souvislosti, 
hledáme-li ohlas, který má život 
Kristův v historii apoštolů a v jejich 
dopisech, a tážeme-li se, jaký vlast
ně byl tu na zemi, pociťujeme něco 
zvláštního, co se nedá nikam zařa
dit. Snad nejlépe to vyjádřím slovy: 
Prošel světem. Forma Ježíšova ži
vota na zemi je projití světem. 

Vyplývá to již z toho, jak málo 
o něm vůbec víme. Jan na konci 
svého evangelia praví, že kdyby .se 
mělo vypsat vše, co Ježíš vykonal 
a řekl, svět by ty knihy neobsáhl. 
Apoštol myslí onu úžasnou, nesmír
nou plnost v životě Ježíšově. Za 
každým okamžikem, za každým slo
vem a událostí stojí nekonečná síla, 
intenzita a hluboký obsah. Toho, co 
o něm bylo zachováno, není mnoho. 
Vezměte v úvahu evangelia synopti
ků - tří prvních evangelistů , kteří 

mají na Krista "společný pohled" -
vezměme v úvahu vše to, co každé 
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z nich přináší nového, a přidejme 
k tomu i ono zvláštn í, co říká Jan, 
i to málo, co najdeme ve Skutcích 
apoštolských, a shledáme, že toho, 
co se zachovalo, není opravdu mno
ho! Z prvních let života Ježíšova ví
me o několika událostech z jeho 
mládí. Dalších 18 roků je zahaleno 
do úplného mlčení. V jasném světle 
stojí jeho veřejná činnost. Trvá však 
jen tři léta, mnozí říkají, že málo 
přes jeden rok. Pak vše končí. Z ml
čenl ivého neznáma přichází život 
této bytosti, krátce a mocně zazáří a 
odchází opět do neznáma „nebes". 

Sám Ježíš mluvíval o tomto při 

cházení a odcházení. „K tomu jsem 
přišel" , říká, když se mluví o tom, že 
na místě nezůstane, nýbrž že musí 
jít také do okolních měst. Třikrát za 
sebou zaznamenává: „Já jsem při

šel, abych„." A tak podobně ještě 
často. 

Právě z evangelia Janova vystu
puje tento dojem nejsilněji. Vždy 
znovu čteme „Maličko a již mne ne
uzříte„ . ", „Jdu, abych vám připravil 
místo", „Kam já jdu, vy nemůžete 
přijíti". 

Ještě hlubší dojem, že přichází, 
prochází a opět mizí, máme, říká-li , 

odkud jde a kam: „Shůry" od Otce, 
a opět „domů k Otci", tam, „kde jsou 
věčné příbytky". 

Ona vnitřní bytost se jeví i ve 
způsobech jeho života. Žil jako putu
jící učitel , což tehdy nebylo nic ne
obvyklého. Bez vlastního domova, 
chodil od místa k místu, učil , roz
mlouval s lidmi a bydlel tam, kde ho 
přijal i. Pociťoval to hluboce a těžce. 
Když jej učedník prosí, aby ho směl 
následovat, Ježíš odpovídá: „Lišky 
mají svá doupata a ptáci nebeští svá 
hnízda, ale Syn člověka nemá, kam 
by hlavu složil„." 

Zajisté byl často přijat i přátelsky. 

Myslíme především na dům, který 
miloval, dům Lazarův a jeho sester 
v Bethanii. Ale nebylo tomu tak vždy. 
Tehdy, když ho pozval farizeus Ši
mon, vyciťujeme ihned nepřátelský 
postoj. Je obklíčen. Pak přichází že
na, pláče u Jeho nohou, otírá mu je 
svými vlasy, maže je drahocennými 
mastmi a v srdci pána domu vzbou
zí pohrdavý výsměch: „Kdyby byl 

prorok, věděl by, jaká je to žena„." 
Ježíš se obrací k pánu domu: „Šimo
ne, musím ti něco říci„ . Vešel jsem 
do tvého domu a vodu na nohy jsi mi 
nepodal..., políbení jsi mi nedal, ole
jem jsi mou hlavu nepomazal„." 
Chce mu tím připomenout, že tu nej
jednodušší povinnost pohostinného 
přáte lství nesplnil. Řekli bychom, že 
společnost jej nepřija la. Je to otřes

né, dočítáme-li se, že to byla právě 
žena z této společnosti vyloučená, 

která mu posloužila. 
Nenalézal snad u svých domova? 

V porozuměn í svých učedníků? Ve 
věrnosti těch , kteří jej následovali? 

Z evangelií jasně vysvítá něco 
bolestného, co je tím pravdivější, že 
apoštolé sami to poznali až za své
ho pozdějšího osvícení. Učedníci 

mu neporozuměli. V mnoha přípa

dech platí to, co říká Lukáš: „Ale oni 
tomu slovu nerozuměl i a zůstalo jim 
skryté, takže je nepochopili." Ne na
darmo se svěřuje Jan: „V něm byl ži
vot a ten život byl světlem lidí a svět

lo ve tmě svítí a tma je nepojala." 
Z něho chtělo světlo proudit lidem 
do srdce, osvítit jejich mysl, ale - ja
ko matka - stála u něho „tma" nepo
chopení. Byl pln života, připraven 

vlít jej lidem do srdcí, ale ta zůstala 

uzavřena. 

A pokud jde o lásku a věrnost? 
Jeden ho zradil, druhý se zapřísa

hal, že ho nezná, ostatní, když se to 
chýlilo ke konci, utekli - až na Jana 
- a i ten ho nejprve opustil, přece se 
však vrátil a vytrval. Ne! Ježíš nena
šel domov ani v porozumění pro svá 
slova a skutky, ani ve věrnosti, která 
trvá neotřesena, ani tam neměl do
mov. Ani tam neměl, „kde by svou 
hlavu mohl složit". 

I to, když znovu opakuje, že od
chází, aby se modlil v tichu noci, na 
vysoké hoře, je výrazem této "vylou
čenosti", Ježíš zůstává v oné sféře , 

ze které vyrůstalo jeho veřejné půso

bení. Sotva byl pokřtěn v Jordánu, 
jak píše Marek, „vyvádí ho Duch 
na poušť", žene ho, jakoby násilím, 
z lidské pospolitosti ven do pouště. 

A abychom jasně vytušili, co to zna
mená, praví evangelium: „I pobyl na 
poušti čtyřicet dnů„. mezi divokými 

(dokončení na str. 3) 



Velký světec, pokorný a obětavý 
biskup František SALESKÝ se ne
jednou v době kalvínské reformace 
ocitl v nebezpečí života. 

Narodil se 21 . srpna 1567 na 
zámku Sales v Savojsku. K lásce k 
Bohu jej vedla jeho matka. Studoval 
filozofii a bohovědu v Paříži, později 
práva v Padově a Boloni. Získal 
hodnost doktora teologie, církevní
ho a občanského práva. Přes svůj 
šlechtický původ zůstával stále vel-

SV. FRANTIŠEK SALESKÝ 
(1567-1622) 

mi skromný. Pracoval jako advokát 
městského senátu v Chambéry a ro
ku 1593 přijal kněžské svěcení, 
když před tím složil slib čistoty 

v Loretu. Brzy se stal proboštem 
v Annecy a roku 1602, po smrti že
nevského biskupa, jeho nástupcem. 
V rozjitřené době se mu podařilo 
získat zpět pro církev na 70000 kal
vínů. Byl ohnivým kazatelem, cesto
val a často riskoval svou bezpeč
nost. Chtěl přiblížit vznešenost křes
ťanské nauky prostým lidem. Psal 
drobné články, později i knihy plné 
asketické pokory. Proslavila ho jeho 
Filothea, učebnice duchovního živo
ta, dále Praktický slovník nábožen
ské nauky, Návod k náboženskému 
životu atd. Byl členem Ill. řádu sv. 
Františka. V roce 161 O založil řád 
salesiánek - visitantek - ženskou 
Společnost navštívení Panny Marie. 

O 12 let později, když putoval po 
Francii, stihla jej po kázání v Lyonu 
mrtvice. Zemřel 28. prosince 1622. 
Pochován byl ve svém prvním kněž
ském působišti v Annecy. 

V roce 1665 jej papež Alexandr 
VII. prohlásil za svatého. Srdce sv. 
Františka Saleského bylo v době 
Velké francouzské revoluce převe
zeno do Benátek. Časem se někte
ré řeholní společnosti přihlásily k je
ho odkazu. Jméno salesiáni nese 
slavná řeholní společnost sv. Jana 
Boska. 

V roce 1881 jej papež Pius IX 
označil titulem církevního učitele 
a v roce 1923 vyhlásil za patrona tis
ku, novinářů a křesťanských spiso
vatelů . 

(Z českého kalendáře světců 
Petra Pracného) 

KI><> JSI, JEŽÍŠI? 
(dokončení ze str. 2) 

zvířaty ... " A tam v osamělosti, vzdá
len veškerého styku s lidmi, vyhledal 
ho pokušitel. A po poslední večeři, 
když se svými učedníky vychází z 
města přes potok Cedron k hoře 
Olivové, opět se udála otřesná pří
hoda. Ježíš tam opouští zástup a be
re s sebou jen tři ; i ty pak vyzve, aby 
čekali, a sám jde ještě kupředu „co 
by kamenem dohodil. .. " 

Tak se nám jeví životní postava 
Páně, který světem „prošel" ... 

Lednový „Čaj o třetí" v kapli sv. 
Václava uvedla paní Jana Prchalová 
vnímavým a pro smutné dny ne
mastné zimy případným citátem hlu
bokomyslného E. M. Remarqua: 
„ ... budu klopýtat a padat, ale vždyc
ky zase vstanu, nechci zůstat ležet, 
půjdu dál . . . vždycky tu bude něco, 
co mě udrží, byť to byly jen mé ruce 
nebo strom nebo dýchající země ... " 

Pilné a laskavé ruce zase naléva
ly horký čaj a kávu a snášely před 

Blížíme-li se k nějakému člověku, 
díváme se na něho, prohlížíme si 
ho. Nejen zjevně, abychom poznali, 
jak vypadá, jak se jmenuje, odkud 
přichází, ale díváme se na něho 
i vnitřním pohledem: „Kdo jsi?" 
Abychom věděli , co od něho může
me očekávat, můžeme-li k němu při
stoupit i vnitřně ; můžeme-li se mu 
podívat do očí. Tak se musíme ptát 
i na Ježíše Krista: „Kdo jsi?" Nevíme 
toho mnoho, známe-li jeho slova 
a příběhy, které jsme o něm slyšeli. 
Nevíme mnoho, máme-li na mysli 

dříve narozené farníky koláčky 

a ještě stále křehké vánoční cukroví 
a v téhle pohodě samozřejmě řeč 

Vidět slunce 
za mraky ... 

nestála. Nahozená myšlenka, že 
vždycky stojí za to žít, zaujala otce 
Rudolfa. Ano, měli bychom prozřít 
a radovat se z malých věcí kolem 

jeho vznešenou, poněkud neskuteč
nou, neurčitou postavu s dlouhými 
vlasy a řasnatým rouchem. To vše je 
jen zrakovým dojmem. Jeho bytost 
musí v našem srdci získat krev 
a zvuk. Musíme ho následovat. 
Musíme se na něho dívat zkouma
vě. Musíme se pokoušet objevit 
v něm to podstatné, to, co on je. 
A pak pochopíme věci , o kterých je 
tu psáno. 

/Romana Guardini přeložil ERi 

nás, třeba obdivovat takovou svět
lušku ... 

Dnešní honba za penězi, majet
kem a chamtivost má k vnitřnímu 
štěstí daleko. Křesťané jsou ve vý- ... 
hodě. Kdyby už vůbec nic neměli, 
zůstane jim víra, růženec ... Polínko 
do debaty přiložil pan doktor Šimur-
da, který ač dávno s nárokem na od
počinek nezapře pečlivého primáře 

a dobrého křesťana a svěřuje se, jak 

(dokončení na str. 6) 
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I TROCHU POKONCILNÍ VĚROUKY I 
Vracíme se k poslední části dokumentů Druhého vatikánského koncilu 

která si všímá služby kantora, scholy a sboru a posléze samotných věřících'. 
Teď nám už bude jasné, že obno- o jednotu. Jako není ve všech far-

vená mše sv. i v tomto přechodném nostech stejně vyspělý náboženský 
stadiu vykazuje dva rysy: je obětí život, nemůže být ani stejný liturgic-
e e I é obce, kněze i věřících, a je o- ký život; v zásadách bude jednota, 
bětí hierarchicky uspoř á d ano u : ale ne ve stupních účasti; ta bude 

ne všichni dělají totéž, nýbrž každý záviset na horlivosti kněze a věří-
plní svou úlohu, jakou má ze svého cích, a také na daných podmínkách. 

postavení v církvi. Tedy ne už jako Mějme proto především lásku, která 
dříve, že kněz se modlil při mši sv. je hlavním znakem liturgického du

všechno, od stupňových modliteb až 
k závěrečnému požehnání, ani tak 
ne, že se lid modlí kněžské modlitby, 
např. kánon. Kněz se modlí kněžské 
modlitby a lid jim s vnitřní účastí na
slouchá a naopak - lid se modlí je
mu vlastní (:ordinarium, proprium:) 
sám nebo s pomocí scholy, a kněz 
jim naslouchá nebo se k nim připojí 
jako úd Božího lidu. 

Duchovní správce musí při této 
členitosti úloh a účasti vykazovat 
zvlášť jemný smysl, aby neupadl do 
extrémů: aby obnovu neprovedl jen 
po vnější stránce - tím by liturgické
mu životu. nijak neprospěl, naopak 
nešťastný legalismus by se jen pro
hloubil - ani nepropadl zhoubnému 
chvatu a netrpělivosti. Místo toho, 
aby se „trápil" s nacvičováním lidu 
nebo s výcvikem lektora, recitátora, 
scholy, udělá to všechno sám, nebo 
poučen zklamáním prohlásí, že 
u nich obnovu provést nelze, a ne
chá věc běžet ve starých kolejích. 

Při všem se musí kněz osvědčit 
jako pa stý ř. Nejen horlivostí, s ja
kou vede své ovce na novou pastvu 
liturgického života, nýbrž i prozíra
vostí. Změny zavádí post u pně, 
jak poučením připravena půda u vě
řících a jak se mu podaří získat spo
lupracovníky. 

Dále pak s pedagogickým 
taktem, od jednoduché formy - od 
známé, podstatné - začne a pak při
dává formy složitější, neznámější a 
více méně libovolné. Nic nevadí, že 
jeho farnost - pokud jde o stupeň 
účasti - nebude naprosto stejná ja
ko sousední. Nejde o uniformitu, ale 
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cha: vždyť liturgie je ve vznešeném 
slova smyslu agapé - hody lás
ky. Mějme lásku k věřícím - a proto 
se nebojme obtíží spojených s ob
novou - a lásku ke kněžským spolu
pracovníkům a spolubratřím. kdo je 
dál v liturgické obnově, neshlížej 
s pohrdáním na toho, kdo je pozadu 
a kdo je opožděn, nekaceřuj ty, kdo 
jsou vpředu, důvěřujme si, že to 
všichni myslíme dobře a že se sna
žíme v daných poměrech udělat to 
co nejlépe. 

Podobnou cestou, jakou kráčel 

Koncil při obnově mše svaté, kráčí 
při obnově s vát o stí. „Svátosti jsou 
zřízeny k posvěcení člověka, k bu
dování Těla Kristova a konečně, aby 
vzdávaly Bohu povinnou úctu; jako 
znamení mají také za úkol poučovat 
věřící" (: LK art. 59:). Účel svátostí je 
tedy trojí: posvěcení člověka, a to 
všech jeho životních situací, od ko
lébky ke hrobu, budování církve 
a pocta Bohu. Koncil nám proto při
pomíná, že nám z toho mnoho už 
vypadlo z paměti. Že člověka svá
tosti posvěcují, to chápeme, ale že 
svátosti mají společenský ráz, 
že pomáhají v růstu a zachování 
církve, o tom jsme slyšeli už málo; 
konečně, že jsou svátosti i liturgií, 
které posvěcením člověka přispívají 
k Boží oslavě, o tom už nevíme nic. 
A právě v těchto dvou posledních 
bodech chce koncil zjednat nápravu. 

Protože svátosti jsou I i tu rg i í, 
platí pro ně ony obecné zásady 
o obnovu liturgie: je třeba, aby jejich 
obřady byly lidem lehce srozumitel
né, a aby se jichčinně účastnili. 

Proto je třeba odstranit všechno, co 
komolí jejich smysl a zavést do nich 
mateřskou řeč, nevyjímajíc ani pod
statnou formu (:LK art. 62 a n.:) 
„Skrze svátosti - Církev", praví sv. 

Augustin. A proto Konstituce o po
svátné liturgii, kde je to jen možné, 
zdůrazňuje společenský ráz svá
tostí: spojuje je se mší sv. - manžel
ství, biřmování - a přeje si, aby byly 
udíleny za společné účasti věřících: 
např. křest, který je vstupní branou 
nejen do církve, ale i do farní obce, 
má být udělován za přítomnosti far
níků; proto má být baptisterium upra
veno pro společné slavení. ln. n. 99. 

U většiny svátostí bude třeba pře
pracovat celý obřad, aby více vyho
voval potřebám doby (:LK art. 62:): 
u křtu má být obřad zkrácen a vymý
ceno vše, co odporuje modernímu 
cítění (: např. slinění uší a chřípí dí
těte:), při křtu dospělého má se za
vést vícestupňový katechumenát, u
vedený vždy novým určitým obřa

dem (:LK 64:). Při křtu dětí má být ví
ce zdůrazněna úloha rodičů a kmot
rů. U svátosti pokání se má zdůraz

nit více, že se odpouštějí hříchy a že 
se přijímá ztracený marnotratný syn. 
Svátost nemocných, kterou Koncil 
nazývá „pomazání nemocných", se 
vrací opět nemocným. Vždyť není 
svátostí umírajících nebo dokonce 
už mrtvých, jak bylo dosud zvykem. 
Může se udělit i při vzdáleném ne
bezpečí smrti. Modlitby a pomazání 
mají být v jejím obřadu zrevidovány 
a má se dbát toho, že je „comple
mentum poenitentiae" - má být udě
lena hned po sv. zpovědi. Také svá
tost manželství má být přepracová
na, hlavně požehnání snoubenců, 

které napříště má vyjadřovat obou-

strannou povinnost manželské věr
nosti (:LK art. 78). Může být uděleno 
v mateřském jazyku. Podtržení důle
žitosti této svátosti je docíleno i tím, 
že je udílena zpravidla mezi mší sva
tou, po homilii, že se koná zvláštní 
modlitba věřících za snoubence, 
a že přijímání snoubenců se děje 
podobojí (:Ritus servandus, 1.6:) 

Vidíme, že pastorální hledisko je 
základní normou obnovy liturgie 
svátostí; bude proto také naléhavým 

(dokončení na str. 5) 



(dokončení ze str. 4) 

úkolem duchovních správců , aby 
svátostem věnovali více pastorální 
péče. Pokud nemáme v rukou upra
vený ritus, je nutno oživit účast krát
kými „admonitiones" - poučením, 

vysvětlivkami při samém udílení, po
starat se, aby zejména křest a sňa
tek se konal před tváří shromážděné 
obce, a hlavně udělovat je svatě, u
sebraně, beze vší řemeslné rutiny a 
uspěchanosti. 

Každý kněz v duchovní správě si 
přeje, aby jeho farní obec byla živá. 

Ale živá může být jen tenkrát, bude-li 
v jejích žilách kolovat krev Kristovy 
milosti. To se stane tehdy, když bude 
společně a živě slavit eucharistickou 
oběť a napájet se ze sedmiramenné
ho pramene svátostí. Jak je nám bla
ze, čteme-li o jeruzalémské křesťan-

ské obci: „Obec věřících měla jedno 
srdce a jednu duši" (:Sk 4,32:). Proč? 
Slavili společně liturgii - „žili.„ podle 
apoštolského učení, v bratrském 
soužití a v lámání chleba" 

(:Sk 2,42:). Co jsme z toho usku
tečnili u nás? 

Víme, jak žijí naše babičky a dědečkové? 
Procházím-li při své ordinační 

činnosti domovy pro seniory, pře

kvapí mne často značný rozdíl mezi 
biologickým a kalendářním věkem 
mých pacientů. Není výjimkou, že 
se na konci dvacátého století setká
vám s lidmi, kteří pamatují jeho za
čátek. Ač vyhlížejí jako statní pade
sátníci, jejich zdravotní stav odpoví
dá spíše mladším generacím. 
Americké statistiky z poslední doby 
potvrzují, že překlene-li člověk bez 
úhony náročná stresová období 
mládí a středního věku, je už, jak se 
říká, za vodou a má před sebou klid
né a zdravé stáří. Významnou po
mocí je psychiatrická vyrovnanost, 
s níž člověk životem prochází. 
Naopak značnou zátěží je životní 
nejistota, strach a úzkost a pocit o
samocení. 

Většina těch mých stařečků 

a stařenek se postupně se svými 
zdravotními obtížemi smířila. Vědí 

moudře, že zhoršený zrak a sluch 
nedílně patří k vyššímu věku, že bo
lesti beder a kloubů jsou důsledkem 
pracovního opotřebování a dechové 
potíže ohlašují, že jejich srdce už 
nezvládne tak náročné úkoly jako 
dřív. 

Jsou však i jedinci, kteří se svým 
zdravotním stavem spokojeni ne
jsou, ačkoliv netrpí žádnou zvlášť 
vážnou nemocí. Předpokládal jsem, 
že to budou především muži, jimž 
bude chybět dřívější tělesná zdat
nost při uplatňování jejich koníčků 
v domácnosti či na chalupě. Ale je 
tomu právě naopak. Většina star
ších mužů se se svým úbytkem elá
nu a sil smiřuje mnohem snadněji 
než jejich partnerky. Přemýšlel jsem 
o tom a hledal i věrohodné údaje, 
proč tomu tak je. 

Moderní doba se snažila osvobo
dit ženu od závislosti na muži a dát 
jí rovnoprávnost. Přitom jí naložila 
ještě těžší břemena, než měla dřív. 
Motivem mužovy činnosti je dosaže
ní co nejvyššího společenského po
stavení při dobrém finančním pro
spěchu. Přednostním ženiným cílem 
je především konzolidovaná rodina. 
Smířila se s tím, že její méně bystrý 
kolega v zaměstnání je povýšen dří
ve než ona a že jeho plat je vyšší. 

Nepíši to proto, abych zde roze
bíral českou rodinu a současnou 
společnost, ale abych vysvětlil roz
dílný přístup muže a ženy ke zdraví 
a nemoci. Je to patrné ve věku pro
duktivním a přetrvává ve stáří, kdy 
se umocňuje syndromem neužiteč
nosti, zejména u starších žen. 

Proto většina babiček své zdra
votní obtíže nechce přiznat, svému 
lékaři i blízkým je tají, a to mnohdy 
až k hranici hazardu se zdravím či 
dokonce s ohrožením života. 
Vysvětlení vyplývá z ženina postoje 
k životu. Většina vnímá své posta
vení v rodině jako nosný pilíř a obá
vá se, že by se bez něho stavba její 
rodiny zhroutila. A v mnoha přípa
dech tomu tak skutečně je. 

Navštívil jsem jednu z nich na od
dělení intenzivní péče v nemocnici. 
Její první slova nevyjadřovala sta-

rost o vlastní zdraví, ale obavu o o
puštěného manžela, děti a hlavně 
vnuky, které pravidelně vodívala do 
školky. Jak jsem se v této rodině 

přesvědčil , manžel zvládal nepří

tomnost své ženy dobře, a také o 
vnuky bylo postaráno. Největší psy
chické trauma tedy prožívala babič
ka na nemocničním lůžku, s tísni
vým pocitem své nemohoucnosti. 

Tito lidé se nestydí za své stáří, 
za své obtíže, ale za svou nemo
houcnost a neschopnost pomáhat ji
ným. Nečekají vděk ani odměnu. 

Blaží je, že jsou uznávaným člán
kem rozrůstajícího se rodinného 
kruhu, a nejvíc je bolí, jsou-li z toho
to kruhu vyřazeni. Jak často jsem vi
děl, jak obětovali vše, i své zdraví, 
jen aby byli vzati na vědomí. Kolik 
jich denně vyhlíží z okna své blízké. 
Kdyby jen ti, kteří nepřicházejí, sly
šeli, jak o nich babičky krásně a pyš
ně mluví, jak jsou na ně hrdé 
a omlouvají je, proč zase nemohli 
přijít... 

Ano, většina těch, jež jsem 
v těchto domovinkách a domovech 
pro seniory navštívil, snáší trpělivě 
své bolesti a neduhy. Neberou je ja
ko Boží trest nebo rány osudu, ale 
jako samozřejmý stav svého věku. 
Lékařská ani pečovatelská služba 
jim nechybí, postrádají však vlídné 
slovo, úsměv a pohlazení svých 
blízkých. Pocit samoty jsem u nich 
nepozoroval. Ta nejopuštěnější sta
řenka (99 roků) mi několikrát opako
vala: „Kdepak sama, pane doktore, 
sama tu nejsem. I když už nemohu 
do kostela, Kristus Pán je tu stále se 
mnou." A znovu zvedala ruku ke sta-
řičkému kříži na zdi. 

/ŠIMi 
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Vidět slunce za mraky ... 
(dokončení ze str. 3) 

to chodí mezi babičkami a stařečky 
v domovech pro seniory. „Dohlédli 
za horizont. Mohou posoudit, co 
v jejich životě bylo úplně zbytečné. 
Smrti se nebojí, jsou s ní smířeni, 
jen je trápí, že už nemohou sloužit." 

Dobře se povídá a ještě líp vzpo
míná. S dojetím a pietou se vybavu
jí farníci, jimž už svíce dohořela. Ale 
pak všechny vytrhne z rozjímání po
bídka na lehké protažení těla. Po tě
locviku paní Prchalová nabídne vy
tvoření přátelské uličky, kterou kaž
dý projde se zavřenýma očima, aby 
mohl lépe procítit něhu laskavého 
pohlazení. Vždyť kolik se ho dnes 
člověku dostane ? 

Účastníci setkání ještě stále slyší 
povzbuzení otce Rudolfa, který také 
chce žít a mít radost z bytí. „Musíme 
bojovat proti tmě, ne se vzdávat, ale 
vzchopit. I nemoc se dá překonat. 
Musíme chtít!" 

Na příštím čaji bude možná nou
ze o místo. Kde se dá naučit tak 
dobře vidět slunce za mraky? 

IZPI 

/384-322 př. Kr./ 
„Třebaže je Bůh neviditelný pro 

všechny smrtelníky, mohou ho vy
pozorovat z jeho děl." 

/4 př. Kr.-65/ 
„Všem lidem je do srdce vštěpe

na víra v Boha. Lžou ti, kteří říkají, 
že nevěří v Boha. Zatímco tě ve dne 
o tom ujišťují, v noci a o samotě po
chybují o tom, co ti řekli." 

ZMĚNY V SOCIÁLNÍ PODPOŘE 

Od 1. ledna letošního roku vstupuje v platnost rozsáhlá novela zákona 
o státní sociální podpoře: 

PRO DĚTI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI se zvyšuje příspěvek na úhradu jejich 
osobních potřeb na 1,2násobek životního minima. 
POHŘEBNÉ se zvyšuje z dosavadních 3800,- Kč na částku 5000,- Kč. 
ŽÁDOST O PŘÍDAVEK NA DÍTĚ a PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU se pod

statně zjednodušuje. Nyní se už podává na dobu neurčitou a ne jako dosud 
každoročně. 

ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK a PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ se 
podává jednou ročně, nikoliv již čtvrtletně . Občan bude nadále prokazovat 
jen další podmínky nároku na dávku, například příjem nebo trvající nezao
patřenost dítěte. 

TERMÍN NA PROKAZOVÁNÍ ROČNÍCH PŘÍJMŮ se odsouvá z 1. čer
vence na 1. říjen každého roku. 
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK bude náležet klientu i v případech, kdy dítě 

navštěvuje jesle nebo jiné předškolní zařízení a tato návštěva nepřevyšuje 
tři dny v měsíci. Novela zákona zpřesňuje podmínky pro poskytování rodi
čovského příspěvku, zejména při souběhu s dávkami nahrazujícími příjem, 

a zásadně upravuje souběh dávky s výdělečnou činností rodiče . Ta je limi
tována pouze měsíční výší příjmu z tého činnosti, a to částkou životního mi
nima rodiče. 

DEFINICE PRO OKRUH SPOLEČNĚ POSUZOVANÝCH OSOB 
se zpřísňuje tak, že společně jsou posuzováni manželé, rodiče a jejich ne
zletilé nezaopatřené děti a zletilé děti, jestliže jsou ve stejném bytě hlášeny 
k trvalému pobytu. 

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. zpověd -
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. 



V' , 

VESTNIK 2/98 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 
5. 4. - KVĚTNÁ NEDĚLE 
Mše svatá v 8.00, v 10.00 a ve

čer v 18.30. 
9. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK 
Svátost smíření je možno při

jmout od 14.00. Mše svatá v 16.00 
a v 19.00. 

Z rozhlasové promluvy P. Vladimíra RUDOLFA 
v 

CO BYS REKL TY? 
KDYBY VE ZPOVĚDNICI SEDĚL SÁM KRISTUS 

Moji drazí přátelé, blízcí i vzdá
lení. Neděle plná radosti nám dá
vá příležitost těšit se z velkého 
tajemství, z odpuštění hříchů. 
Kdo ale po tom touží? Kdo si pře
je opět věřit, znovu začít, omlád
nout, doufat, milovat, všem od
pustit a s každým se dorozumět? 

Kdyby šlo o uzdravení našeho 
revmatismu, průduškového kataru, 
křečových žil a infarktů, stáli by
chom před zpovědnicí frontu! Ale 
na to, co se týká našich duší, máme 
vždy dost času! 

Pravá, velká změna by nastála, 
kdybychom se stali jinými: milující
mi, srdečnými, bratrskými, pozorný
mi ke druhým, přesvědčení, oddaní, 
věřící. Ale protože toto vše je skry
to, maskováno, nepociťujeme žád
nou potřebu se zpovídat a pokraču
jeme v trápení bližních. 

Svátost pokání je ona svátost, 
která vyvolává v nebi nejvíc radostí, 
neboť andělé vidí duše, a radují se 
víc z jednoho jediného hříšníka , 

který vykonal dobrou zpověď, než 

(přechod na str. 2) 

KRISTUS PŘIBÍJEN NA KŘÍŽ 
Lebka, smetiště těl. 
Až sem jsme došli. 
Všichni. 
Živí i mrtví, 
přítel - nepřítel, 

novorození i skrytí 
v lůně svých matek. 
Všichni a každý sám! 

Zpovzdálí, jako vždy, 
každý sám 
přihlížíme, nasloucháme, 
slinou zajídáme nevyřčený zmatek. 
Do koktavé řeči kladiva 
nám neodbytně zaznívá: 
Vyšel rozsévač, aby rozséval. 

Jeho ruce šly před Ním, 
žehnaly a pobízely: 
Pravím ti, dívko, vstaň! 
Lazare, vyjdi z hrobu ven! 
Blátem potíraly oči slepých, 
podávaly hojnost chleba a ryb 
a pohladily vinný kmen. 

Evangelium lásky 
na mrtvé dřevo přibíjí kat. 
Co můžem, Pane, 
bez Tvých rukou rozdávat? 

Bohumil PAVLOK 
Křížová cesta 

X. zastavení 

10. 4. - VELKÝ PÁTEK 
Svátost smíření je možno při

jmout po celý den. 
Liturgie Velkého pátku v 15.00 

a večer v 19.00 chrámový sbor, kte
rý řídí Ing. J. Vavřík uvede následu
jící skladby: ECCE QUOMODO 
MORITUR (Hle jak umírá spravedli
vý) od renezančního sklada
tele J. Galluse (t 1581 v Praze), 
KRISTUS, PŘÍKLAD POKORY 
(z Benešovského kancionálu 17. 
stol.), ZDRÁV.BUĎ KRISTÉ, BOŽÍ 
SYNU od Adama Michny 

· z Otradovic. 
· 11. 4. - BÍLÁ SOBOTA 
Svátost smíření je možno při

jmout od 13.00 do večera. 

V 19.00 obřady Vzkříšení. 
12. 4. - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ - HOD BOŽÍ VELIKO
NOČNÍ 

Mše svatá v 8.00, slavná boho
služba v 10.00 - sbor za doprovo
du orchestru uvede pod řízením 

L. Pospíšila MISSU IN C - KO
RUNOVAČNÍ od W. A. Mozarta 
a ALELUJA (z Oratoria Mesiáš) od 
G. F. Handela. 

13. 4. - PONDĚLÍ VELIKO
NOČNÍ 

Mše sv. v 8.00 a 10.00, večerní 
bohoslužba není. 
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Z předvelikonoční rozhlasové promluvy P. Vladimíra RUDOLFA 

CO BYS ŘEKL TY? 
(přechod ze str. 1) 

z devadesáti devíti spravedlivých, 
kteří ji nepotřebovali. 

Ale na Zemi tomu, bohužel, tak 
není: kromě světců nikdo zpověď ne
miluje, z ní se neraduje. Všimněte si, 
že za časů Kristových tomu bylo zce
la jinak. četli jste, že každé Kristovo 
odpuštění končilo hostinou. Zacheus, 
nalezený na stromě, spěchá, aby při
pravil večeři, Matouš (publikán) za
vřel svůj úřad výběrčího daní, pozval 
své spolupracovníky a nabídl jim po
hoštění, otec marnotratného syna, 
zabil tučné tele, a je zcela možné, že 
dříve chromý by pozval Ježíše, aby 
s ním oslavil své uzdravení. Škoda, 
že dnes už tomu tak není. 

Zřídkakdy uvidíte svého otce, 
manžela nebo bratra, aby se vrá
tili z kostela a přivedli svého zpo
vědníka, aby v rodině oslavili od
puštění hříchů, které jim navráti
lo radost. 

Za časů Kristových to byl pra
vý opak a Ježíš se rád dal pozvat 
ke stolu hříšníků dřív, než je sám 
pozval ke svému stolu. Díky jemu 
se všechny hříchy staly šťastný
mi hříchy, pro onu lásku, se kte
rou je uměl odpouštět. Musil být 
Bohem, aby mohl tak odpustit: 
aby vzpomínka na hřích připomí
nala jen· Jeho lásku, která se při 
té příležitosti projevila. 

Pro kněze je hotové utrpení, po
slouchat zpověď většiny lidí. Jen 
vzácně je člověk jat úctou a obdi
vem před někým, kdo mluví k Bohu, 
kdo má víru. Nejčastěji jsou to velmi 
pošetilá, hloupá přiznání, výpočet 
ryze formálních chyb, nebo dokon
ce takových, které chybami vůbec 
nejsou. Jako, že jsme pro nemoc 
promeškali mši svatou, či jsme ne
dopatřením jedli v pátek maso. Jsou 
dokonce takoví zvědavci, kteří by 
chtěli vědět, kdoví o jakých tajem
stvích se to ve zpovědnicích šušká. 
Chudáci! Kdyby věděli, že většina 
lidí neřekne nic, a že přináší k roz
hřešení jen masku, pod níž se ode
dávna naučili skrývat... 

Někdy přeruším kajícníka a ze
ptám se jej: "Kdybyste měl to štěstí 
potkat našeho Pána, kdybyste byl 
upozorněn , že půjde kolem, že mů
žete před něho předstoupit, co bys-

c-.„ ............ „ 

te mu řekl, co byste od něho žádal? 
O jaké uzdravení, o jaký zázrak, 
o jakou změnu duše a života byste 
úpěnlivě prosil?" 

Tehdy lidi zesmutní a hned po
chopí, že by mu neřekli asi nic z to
ho, z čeho se zpovídají, že to vše 
vůbec není důležité , že žádná 
z těchto starých otřepaných frází by 
jim nesloužila k ničemu . Pak někdy 
vytryskne pravdivé slovo, hluboké 
přiznání, duše se osvobodí a odha
lí problém, který ji hlodal, který dusil 
její nitro a to, že nikdy skutečně ne-

přijala svůj život, svou rodinu, ma
jetkovou situaci, nemoc nebo svou 
tělesnou vadu, své vzezření, svou 
ženu nebo svého muže. Že nikdy 
Bohu neodpustila určité zklamání, 
porážku, neúspěch, smutek a to, že 
zůstává stát mezi ní a Bohem jako 
zeď, která přerušuje veškerý synov
ský styk. Nikdy se lidé nezpovídají 
z toho hlavního: ze svých vzpour, 
malomyslnosti, svých smutků, které 
stále ohříváme , pokušení, které pě
stujeme, o které pravidelně zavadí
me, jsouce rozhodnuti už nehřešit, 
ale spokojeni, že můžeme pokuko
vat po té možnosti, která je kořením 
a solí našeho života. Stížnosti, kte
rými obtěžujeme své okolí a přede-

vším naše hrozná lhostejnost k bliž
ním, naše děsivé nedostatky víry 
a naděje, které působí, že i když se 
jdeme zpovídat, jsme si v jádru své 
bytosti jisti, že se tím nic nezmění, 
že vše bude pokračovat jako v mi
nulosti, že v nic nedoufáme, nic od 
Boha nečekáme, že jsme odhodláni 
zůstat právě tak prostřední, právě 
tak smutní a ubozí jako jsme, a že, 
krátce řečeno, nechceme nic měnit. 

Hle, to je to, co bylo nutno ve 
zpovědi říct, aby byla pravá a do
znání bylo účinné. 

Představuji si, že většině křes
ťanů, kteří přijdou se svými steril
ními zpověďmi, by Kristus řekl: 
„Mlč, přestaň čistit svou paměť. 
Pohlédni na mně. Věříš ve mne? 
Věříš, že tě miluji? že jsem pro 
tebe velmi trpěl, že jsem tě tak 
miloval, abych ti mohl odpustit 
tvé chyby, abych mohl změnit 
tvůj život? Věříš, že jsem scho
pen obnovit, naplnit tvůj život? 
Věříš, že můžeš žít nový život 
mým přičiněním? 

Myslím, že na tuto otázku by
chom asi dlouho mlčeli. Měli by
chom bolestný, trapný dojem, že 
jsme chtěli Kristu potají vsunout 
malý penízek svých hříchů, aby
chom mu udělali radost, abychom 
se s ním vyrovnali, a aby naopak on 
nás žádal o celou naši víru, celé na
še bohatství hříchů! 

Jakmile bychom potkali naše
ho Pána, věděli bychom, co nám 
schází. Jakmile bychom pozvedli 
oči k Ježíši, pochopili bychom, že 
nás miluje, hledá nás, odvždy na 
nás čeká. Ale my jsme mu nevěři
li, nikdy jsme skutečně nevěřili 

v jeho existenci, v jeho lásku, a to 
bylo to, odkud vše pošlo. Hle, ja
ká byla naše největší vina, hle, 
z čeho bychom se měli zpovídat 
především. 

Je jasné, že bez toho by byl náš 
život prázdný, a že bylo nutno jej ně
čím naplnit, byť by to byly třeba hří
chy. Musili jsme vyplnit svůj čas, ně
jak zaplnit tu hroznou prázdnotu, mu
sili jsme něco dělat, třeba by to byly 
hříchy, na které si snad zvlášť nepo
trpíme, na něž nejsme právě pyšní. 
Co bychom však dělali ve svém živo
tě, kdybychom neměli své hříchy? 

(přechod na str. 3) 



• • 
KDYBY VE ZPOVEDNICI SEDEL KRISTUS 
(dokončení ze str. 2) 

Jestliže nás Ježíš tak miluje, 
že tato láska naplňuje a přetváří 
náš život, můžeme-li se cítit za
chráněni, naplněni takovou lás
kou, tehdy máme vše, čeho nám 
je potřebí a už nepotřebujeme 
hřešit. Stalo se to zbytečným. Už 
po tom netoužíme. Jsme takto 
šťastnějšími. 
Zpověď je setkání s Kristem, 

neobyčejné odhalení toho, že nás 
miluje, a že to může změnit celý 
náš život. Rozhřešení nás může 
vyléčit z našich chyb jen pod 
podmínkou, že nám dá něco lep
šího, že nám odhalí lásku, život, 
radost mnohem lepší než jsou 
naše hříchy a tím nám umožní, 
abychom se od nich osvobodili. 
Není-li tomu tak, začali bychom 
znovu! 

O to má kajícník prosit a k tomu 
mu má kněz ve zpovědnici pomoci: 
aby mu byla ve svátosti zjevena 
skutečnost přítomnosti a lásky, kte
rá nás zbaví našich hříchů a umož
ní, abychom se od nich osvobodili. 

Ale Bůh nám ve zpovědnici neří
ká nic jiného, než že nás miluje, že 
nám odpouští, že naše lítost a jeho 
milost z nás znovu udělaly jeho dě
ti. Ve slovech rozhřešení není jiný 
smysl, kněz není pověřen jiným po
selstvím, než aby nám řekl: je to 
Bůh , kdo tě miluje, je to on, kdo tě 
sem přivedl, kdo trpělivě svou milos
tí pracoval na našich duších, aby 
nám vnukl přání, odvahu, dal nám 
příležitost učinit přiznání , jít ke zpo
vědi. On to je, kdo si přeje nám od
pustit, spíše než my si přejeme, aby 
nám bylo odpuštěno . On to je, kdo 
se raduje z toho, že nám odpustil, 
spíš než my jsme šťastni z Jeho od
puštění. Bez únavy nám opakuje, 
kolikrát potřebujeme vyslechnout je
ho ujištění, že jsme stále jeho děti , 

v něž (přes všechno) vkládá své za
líbení a své naděje. A tato láska, zje
vení této něžnosti a dobroty, pomalu 
i v našich srdcích probouzí pocit, 
který se tomu začíná podobat. 

Ten, komu není odpuštěno, ne
miluje, 

ten, komu je odpuštěno málo, mi
luje málo. 

Ale pro toho, komu je odpuštěno 
často a mnoho, nutně přijde jednou 
den, kdy bude milovat mnoho, kdy 

pochopí, že je milován, a co to zna
mená milovat. 

Hle, to je pravá pohnutka, aby
chom šli ke zpovědi. Nemáme jít, až 
budeme mít chuť. To bychom asi če
kali dlouho. Ani proto, zda se nám 
to líbí. To bychom nešli nikdy. Ale 
máme jít proto, že nás Bůh očeká
vá, že nám chce odpustit, proto, že 
jemu se líbí vidět svého syna a svou 
dceru, pečovat o ně, uzdravit je, po
sílit a dodat jim odvahy. 

A pak, když nám bylo odpuštěno , 

něco z této lásky, z této něžnosti, 

z této radosti pomalu pronikne i do 
našich srdcí, pomalu začneme chá
pat, jak Bůh nás miluje a přitom vy
zkoušíme lásku, kterou jsme ho za
čali milovat my. 

Bože, ty osvěcuješ každého 
člověka na tomto světě. Osvě

cuj i naše srdce světlem své milo
sti, abychom vždy poznávali, co 
odpovídá Tvé vůli a dovedli Tě o
pravdově milovat. Co vlastně trápí 
dnešního člověka? Nedostatek ct
ností, nedostatek lásky. Lidé si ne
umějí podávat ruku, pomáhat si, 
nedokáží nazvat lež lží, krádež krá
deží, nedovedou se všech těchto 
nectností vyvarovat. Nevedeme 
naše děti, aby se právě ony ne
naučily lhát, aby si nezvykly brát 
co jim nepatří. Na to bychom měli 
bratři a sestry myslet, když chce
me konat pokání. Jaképak pokání 
bez lásky, bez odpuštění, jaképak 

pokání se vším tím, co ničí naše 
duše a srdce. Ano, nás to velice 
trápí a my se s tím nechceme smí
řit. Každá taková chyba nám bere 
kus života. Ten, kdo je schopen 
o tom uvažovat, ten ví, že každý 
hřích je vlastně odčerpání síly po
třebné k životu. Mysleme na to, že 
je třeba opět nalézt dobrý vztah 
k bližním, abychom netrápili je, ani 
sebe. Je tolik třeba ctností, bez 
kterých nemůžeme nic změnit 

v našem životě. Ty nectnosti zača
ly už dávno. Za války a pak to šlo 
dál. Museli jsme se naučit nadávat 
na doktory, na kantory, museli 
jsme vidět ve všech těch vzděla
ných lidech darebáky a tak to po
kračovalo. Lidé ztratili důvěru je
den ke druhému a dnes už ani ne
víme, co to je čistá politika, která 
se stará o to, aby se spravovaly 
věci veřejné, se vší láskou, úctou 
a pořádkem. 

Máme-li dnes něco v této zemi 
změnit, je třeba začít od dětí. Vést 
je k poctivosti, k lásce k rodičům, 
ke kamarádům. Nám na tom pře
ce tolik záleží, my tak po tom tou
žíme, protože naši zem máme to
lik rádi. Chtěli bychom, aby dřív, 
než vstoupíme do nějakého vyš
šího evropského společenství 

jsme něco uměli. Dovedli se cho
vat, uměli si pomáhat, abychom 
byli takovými, jakými máme být. 
Aby náš národ něco znamenal ... 

Dopisy rozhlasových posluchačů 
Vybíráme z hromádky dopisů, 

které se už druhý den po rozhla
sovém přenosu mše svaté začaly 
kupit v sakristii na stole P. Vladi
míra Rudolfa ... 

„Je mi 72 roků a nikdy si nene
chám ujít rozhlasové přenosy z 
kostela Panny Marie Královny Míru. 
Dovedete tak zvláštním způsobem 
vstoupit do všech srdcí a otevřít je 
dokořán, aby lépe porozuměla 

Bohu. Těším se, až bude teplej
ší počasí, že navštívím váš kostel, 
abych se vašich bohoslužeb mohl 
zúčastnit osobně", napsal poslu
chač z Mnichova Hradiště. 

„Co jste řekl, je pravda. Už kolik 
dnů se trápím, že nemám lásku ke 
všem lidem, ani k těm nejbližším. 

Chtěla jsem to vyznat Pánu zrovna 
při Vašich slovech o zpovědi. Tolik 
jsem vaše povzbuzení potřebova
la„ . ", dodává posluchačka z Hosto
mic pod Brdy. 

„Bylo to požehnání pro moji duši 
i srdce, slyšet o Boží lásce ke kaž
dému, kdo v něj věří. Musím se při
znat, že mě při těch slovech doje
tím tekly slzy po celou dobu mše 
svaté. Mám fyzické bolestí, ale po 
vašich slovech o Boží lásce budu 
ještě trpělivější„. ", zní upřímné vy
znání z dalšího dopisu. 

Za všechny P. Vladimír Rudolf 
děkuje a protože není v jeho si
lách na každý dopis odpovědět, 
ujišťuje posluchače, že na ně 
myslí v modlitbách. 
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VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
Zelený čtvrtek 
Církev začíná velikonoční tridu

um večer na Zelený čtvrtek mší sva

tou, na památku Večeře Páně, jež 

je připomínkou hostiny. Během niž 

svěřil Ježíš učedníkům památku 

své smrti a vzkříšení, aby ji ustavič

ně slavili, až po jeho druhý příchod. 

Protože je při eucharistii oslave

ný Kristus mezi námi přítomen pro

střednictvím Ducha, je možné prá

vem tvrdit, že je to Duch svatý, kte

rý v této svátosti uskutečňuje jeho 

reálnou přítomnost. „Proto tě, Otče, 

pokorně prosíme, posvěť svým 

Duchem tyto dary, které před tebe 

klademe; ať se stanou tělem a krví 

tvého Syna, našeho Pána Ježíše 

Krista". Duch, který zpřítomňuje 

v eucharistii Krista, jenž se nám dá

vá, nás také činí účastnými jeho 

schopnosti milovat. 

Velký pátek 
Při slavení Velkého pátku na

sloucháme v evangeliu pašijím pod

le sv. Jana: Ježíšova poslušnost 

Otci dosahuje v síle Ducha svého 

vrcholu ve smrti na kříži. Duch sva-

tý, který vzbudil Ježíšův život v lů

ně Panny, musel Vykupitele více 

než kdy jindy naplnit sebou samým 

v okamžiku smrti, aby Ježíš mohl 

prožít nejvyšší úkon svého života 

jako oběť příjemnou Bohu v náš 

prospěch . Duch byl tedy duší oběti 

Krista, byl principem původu jeho 

lásky k Bohu a lidem. Z probodené

ho boku Ukřižovaného Ježíše vyšla 

krev a voda: krev dosvědčuje sku

tečnost oběti Beránka obětovaného 

za spásu světa, a voda, symbol 

Ducha, její duchovní plodnost. Ježí

šovo poslední vydechnutí se stává 

vanutím Ducha, který oživuje nové 

stvoření. 

Bílá sobota 
Na Bílou sobotu se církev modlí 

u Pánova hrobu. Denní modlitba 

církve má diskrétní odkaz na Marii 

v Prosbách ranních chval: „Kriste, 

náš Spasiteli, tvá Matka ti byla svou 

bolestí nejblíže, když stála pod kří

žem u tvého hrobu, kéž i my máme 

ve svých bolestech účast na tvém 

utrpení". Lidová zbožnost rozvinula 

různými způsoby kontemplaci bo-

Jak poznáme sv. Zikmunda? 
V 5. století se v Burgundsku roz

šířilo křesťanství ariánského typu, 

hereze popírající božství Krista. Za 

vlády krále Zikmunda, sídlícího 

v Lyonu, který roku 516 převzal žez

lo po svém otci Gundobaldovi, bis

kup z Vienne sv. Avitus obrátil zemi 

na katolickou víru. O její šíření se 

velmi zasloužil i sám král. Založil na

příklad v Saint-Maurice nad Rhónou, 

jižně od Montreux u Ženevského je

zera (v dnešním švýcarském kanto

nu Wallis) první germánský klášter. 

V roce 522 dal Zikmund zardou

sit svého syna z prvního manželství 

poté, co uvěřil své druhé ženě, že 

Sigerik jej chce připravit nejen 

o trůn, ale i o život. Tento čin, v na

prostém rozporu se Zikmundovými 

předcházejícími skutky, měl i politic

ké následky. Ačkoliv se král ihned 

kál a projevoval lítost (přál si zemřít 

jako prostý poustevník) ztratil pod

poru krále Theodoricha. Toho vy-
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užili Frankové, kteří o rok později 

vtáhli do Burgundska. I se ženou 

a dětmi byl Zikmund v roce 524 za

jat v klášteře Saint-Maurice a po od

vlečení na příkaz krále Chlodomira 

u Orléansu utopen ve studni. 

Touto násilnou smrtí byla v očích 

současníků vykoupena jeho provině

ní a král Zikmund začal být uctíván 

jako svatý a také byl zařazen mezi 

české zemské patrony jako ochrán

ce naší vlasti. Je mnohokrát zpodob

něn na nástěnných a deskových 

malbách, obrazech a sochařsky 

ztvárněn, podobně jako ostatní čeští 

patroni. Největší zvon v katedrále sv. 

Víta nese Zikmundovo jméno. 

Ostatky světce jsou uloženy kro

mě v kostele sv. Jany ve sv. Mořicí 

také v Bavorsku, Polsku a v Zik

mundově kapli pražského chrámu 

sv. Víta. Sem je dal přenést Karel IV. 

roku 1365, společně s relikviemi je

ho druhé manželky, sv. Konstancie. 

lesti Kristovy Matky, aniž ji přitom 

oddělila od radostného očekávání 

setkání se vzkříšeným Synem. 

Velká noc 
Na základě prastaré tradice je 

Velikonoční noc „nocí bdění ke cti 

Hospodina". Církev shromažďuje 

všechny své děti , aby slavením 

Slova a svatých tajemství znovupro

žívali (nebo také prožili poprvé) veli

konoční přechod Ducha svatého, 

který přivtěluje k mrtvému a vzkříše

nému Kristu. Velikonoční bdění je 

poseto (v liturgických čteních , zna

meních a modlitbách) odkazy 

a mnohými narážkami na Ducha 

svatého, které jsou zjevnější, jsou-li 

přítomni věříci , kteří přijímaj í svátos

ti křesťanské iniciace. O vztahu, 

jenž probíhá mezi vylitím Ducha, li

turgickým slavením a životem lidí 

vzkříšených spolu s Kristem, mluví 

zvlášť význačně modlitba po přijímá

ní: „Naplň nás Bože svým Duchem; 

a když jsme při velikonoční hostině 

jedli z jednoho chleba, ať nás všech

ny spojuje vjedno tvá láska". 

Svatý Zikmund je patronem ka

jícníků a ochráncem proti zlomeni

nám. Bývá zobrazován s vlnitými 

vlasy, v královském oděvu, s odzna

ky panovnické moci, korunou, žez

lem, jablkem. V ruce držívá meč ne

bo mučednickou palmu. Vedle jeho 

postavy může být studna, do které 

byl vhozen. 
Markéta Čižinská 



Před svědomím lidstva stojí 

velké problémy: nespravedlivé 

postavení světa pracujících v tak

zvaných nevyvinutých národech 

není ještě vyřešeno. Jejich hořké 

plody a nesčetná utrpení zasahu

jí člověka v jeho těle a ochromují 

jeho duši. 
Dnes je však lidstvo postiženo 

ještě horším zlem, které jde do vět

ší hloubky a které Uaká ironie!) bují 

právě u vyspělých národů a u „kulti

vovaných" lidí. Jde o vnitřní rozklad 

samého člověka. Největší učenci 

a moralisté, alespoň ti , kteří věří v 

primát duše nad hmotou, jsou tím 

velmi zneklidněni, a také lidstvo sa

mo si začíná uvědomovat velikost 

tohoto nebezpečí. 
V důsledku neobyčejného pokro

ku se moderní svět stal podivuhod

ně krásným a velikým. Člověk, pyš

ný na své vymoženosti a svou moc 

nad hmotou i životem se domnívá, 

že každého dne jeho postavení ješ

tě vzroste. Avšak stejnou měrou, ja

kou si člověk pomocí vědy a techni

ky podmaňuje vnější svět, ztrácí 

vládu nad svým světem vnitřním . 

Proniká sice tajemstvím nekonečně 

malých i nekonečně velkých světů, 

ale své vlastní tajemství nechápe. 

Chce řídit vesmír, ale již vdechne 

krásu a z mramoru se stane socha, 

rozezvučí se struny, sladí se barvy. 

Duch propůjčí fantazii jinému du

chu, vznikne láska, lidé se spojují 

a lidstvo se stává společenstvím. 

Hyne-li duch, je člověk v nebezpečí. 

Stroj, který zkonstruoval, město, 

které zbudoval, a svět, který vytvo

řil , to vše se obrátí proti němu a zni

čí jej. Hmota se opět vymkne člově

ku z rukou. Už nebude člověka. Vše 

musí začít znovu. 

ti ti 

CLO VEK 
ti ' 

V NEBEZPECI 
Kdysi tak zašly kultury, jedna za 

druhou. Od začátku historie se stří

daly, měnily a víme, že jen málokte

rá odolala osudovým ranám z vněj

šku; všechny ostatní byly svými 

vlastními katy, neboť byly zevnitř 

rozhlodány dlouhotrvajícím rozkla

dem. 
Jsme hrdi na svou západní kultu

ru. K její záchraně jsme se, jak se 

zdá, zúčastnili největší krvavé láz

ně, kterou svět kdy viděl, a aby žila, 

desítky milionů lidí krutě trpěly; aby 

byla udržena a zachována, velké 

národy zbrojí a hromadí mocenské 

prostředky, které jsou schopny 

zpustošit celé kontinenty. 
Naše kultura je v nebezpečí. 

Ne tak na svých geografických 

hranicích, jako spíš na hranicích 

lidského srdce. Červ, který hlodá, 

sedí uvnitř. Získal převahu, pro

tože je živen lehkomyslností mo

derního světa, která 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. 
Smrt, kterou zemřel Ježíš, byla 

nelidská. A přece v ní zakusil ještě 

poslední lidské služby lásky: nalezl 

místo posledního odpočinku. Jeho 

zmučenému tělu se dostalo péče 

a bylo položeno do hrobu. Kolika 

milionům lidí na bitevních polích by

lo i toto gesto odepřeno? 
Zničení, zkáza, smrt - kdekoliv 

člověk žije, kamkoliv se podívá! 

A co zbývá? Omšelé kříže , hlásající 

své tiché, mrtvé poselství na hro

bech. Hrob je místem posledního 

odpočinku. Tady končí všechen ži

vot. Ale ztrácí se opravdu smrtí sto-

(dokončení na str. 6) 

K.řížová cesta pro spěchající 
Pane, odpusť mi, že jsem ne

měl čas účastnit se křížové cesty 

tvé I mých bližních ... 
I. Byl jsem jako Pilát. Ptal jsem 

se, co je pravda, ale neměl jsem 

čas se nad tím zastavit a zamyslet. 

li. Vykročil jsi, Ježíši, na křížovou 

cestu. Byl před tebou asi kilometr. 

S takovým břemenem to trvalo 

snad hodinu. Pro mne to bylo příliš. 

Ill. Běžel jsem napřed. Kousek 

dál jsem zastavil, ohlédl se - ty jsi 

ležel na zemi. Nepomohl jsem ti. 

IV. Minul jsem na cestě tvou 

matku. Ona též běžela, ale k tobě, 

v opačném směru než já. Určitě jste 

se potkali, ale také ne na dlouho. 

Popravčí rovněž pospíchali. 

V. Potkal jsem Šimona z Cyreny. 

Říkal, že spěchá domů po práci. Ale 

pomohl ti nést kříž. Kdybych věděl, 

že budeš potřebovat pomoci. .. 

VI. Veronika též měla pro tebe 

čas. Zůstal jsi u ní navždy - na 

roušce. Já si ani neumím představit 

tvou tvář. Dej, Pane, abych se s te

bou tváří v tvář setkal. 
VII. Byl jsem daleko, když jsi 

upadl znovu. Ani tehdy jsem ti ne

pomohl vstát. Kolik takových sla

bých jsem už minul v životě ... 

VIII. Jak jsem asi vypadal, když 

jsem spěchal a přitom minul v zá

padní bráně města skupinu žen, jež 

čekaly, na rozdíl ode mne, na tebe. 

IX. Tvůj třetí pád jsem pozoroval 

z Golgoty. Nepovstal jsi už vlastními 

silami. Ani já jsem neutíkal níž, a

bych ti pomohl. Tak těžko se člověk 

navrací. 
X. Teď jsi i ty tam, kde já. Došel 

jsi. Pomalu, těžko. Svlékají tě. Ne, 

oni též pospíchají, proto strhují s te

be šaty. 
XI. Tady vidím, co znamená 

spěch . Aby se nezdržovali přivázá-

ním rukou a nohou, přibíjejí hřeby. 

To je rychlejší a jistější. Ježíši, od

pusť mi můj životní spěch, jenž ne

jednomu bližnímu způsobil tolik 

smutku, tolik bolesti a tolik ztráty. 

XII. Je teprve třetí hodina odpo

ledne a slunce už zhaslo. Ještě ne

padl soumrak a už svítí večernice. 

Ještě jsi neskonal a zástupy se už 

poplašeně rozutekly. Vítr sílí. Vy

znávám spolu se setníkem: Oprav

du, tento byl Synem Božím. 

XIII. Stálý spěch. Dobíjejí ty, kdo 

byli ukřižováni s tebou. Rychle je 

snímají s kříže neboť za hodinu za

číná jejich svátek. Jak dlouho jsme 

schopni setrvat v žalu? Jak dlouho 

jsme schopni setrvat v lítosti ? 

XIV. Na všechno jsi měl čas, Pa

ne, s výjimkou setrvání ve smrti. Ny

ní ses ukázal rychlejší, než ti všichni. 

Již třetího dne, ještě než svítalo, jsi 

vstal z mrtvých. Díky Ježíši! 
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TAJEMSTVÍ EUCHARISTIE 
Náš Spasitel při poslední večeři, tu noc, kdy byl zrazen, ustanovil eucharis

tickou oběť svého těla a své krve, aby pro všechny časy, dokud nepřijde , za
choval v trvání oběť kříže, a aby tak své milované snoubence církvi zanechal 
na památku na svou smrt a na své vzkříšení: svátost milostivé lásky, znamení 
jednoty, pouto bratrské lásky, velikonoční hostinu, v níž je požíván Kristus. 
Duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy. 

Proto církev věnuje zvláštní péči tomu, aby věřící nebyli přítomni tomuto ta
jemství víry jako stranou stojící a němí diváci, ale aby mu pomocí obřadů 
a modliteb dobře rozuměli. Mají mít uvědomělou, zbožnou a aktivní účast na 
posvátném úkonu, aby se poučili Božím slovem a posilnili hostinou těla Páně 
a aby vzdávali díky Bohu. Mají přinášet neposkvrněný obětní dar nejen ruka
ma kněze, ale i spolu s ním, a tím se mají učit obětovat sami sebe. 
Prostřednictvím Krista mají den ze dne dorůstat k dokonalejší jednotě 
s Bohem i mezi sebou, aby nakonec Bůh byl všechno ve všem. 

Z dokumentů li. vatikánského koncilu 
KONSTITUCE O POSVATNÉ LITURGII, kap. 2, čl. 47-48 

Člověk v nebezpečí 
(dokončení ze str. 5) 

pa člověka v nicotě? Že by to bylo 
všechno? Žije člověk jen proto, aby 
našel svůj konec v hrobě? Život, ten 
božský zázrak, že by měl být po
hřben spolu s mrtvým? Anebo je tu 
přece jen ještě nějaká naděje na 
zrn rtvýchvstán í? 

Stále trvá nabídka Ježíše Krista, 
který jako vyslanec svého Otce při
šel na zem, aby zachránil člověka 
a svět: 

Jsem cesta, pravda a život„ . 
Beze mne nemůžete nic činit... 

Přišel jsem, abyste měli život 
v plnosti ... 

Jsem zmrtvýchvstání a život, 
každý kdo žije a věří ve mě, nebude 
ztracen„. 

Zanechávám vám svůj pokoj, 
svůj pokoj vám dávám; ne jako svět 
dává, dávám jej. .. 

Aby lidé a moderní svět „dosáh
li úspěchu", je zapotřebí člověku 
vrátit nejen jeho duši, nejen mu da
rovat její dovršení, nýbrž je potřebí 
vrátit mu především Ježíše Krista. 
Nestane-li se to, zítra už člověka 
nebude. Člověk je v nebezpečí. 

OKÉNKO IJB:iSOCIÁLNÍ 

~ ŽIVOTNÍ MINIMUM 

Uvádíme dvě částky životního minima, které vycházejí z valorizace. 

První platí od 1. dubna a další (v závorce) nabude platnosti od 1. červen

ce letošního roku. 

MĚSÍČNÍ ČÁSTKA NA OSOBNÍ POTŘEBY ČLENA DOMÁCNOSTI 
Dítě do 6 let .. . .. .. .. 1480 Kč (1560 Kč od 1. 7. 1998) 

od 6 do 10 let . . . .. ... 1640 Kč (1730) Kč 
od 10 do 15 let . .... . . 1940 Kč (2050) Kč 
od 15 do 26 let 
(nezaopatřené) ... . . .. 2130 Kč (2250) Kč 
ostatní občané ... . . .. 2020 Kč (2130) Kč 

MĚSÍČNÍ ČÁSTKA NA SPOLEČNÉ POTŘEBY DOMÁCNOSTI 
Domácnost s jednou osobou . .. . . 1020 Kč (1300) Kč 

se 2 osobami ... ... . ... . .. . . . . 1330 Kč (1700) Kč 
se 3 nebo 4 osobami ......... . . 1650 Kč (211 O) Kč 
s 5 nebo více osobami . . . . ...... 1860 Kč (2370) Kč 

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: 02/471 07 59 

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 -
So -

15.00, 18.30 
16.00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 

Svátost křtu se zpravidla uděluje 
v sobotu odpoledne a v neděli dopo
ledne, 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 Fakultní 
Thomayerově nemocnici v Krči. 

Svátost manželství je třeba ohlá
sit duchovnímu správci alespoň tři 

týdny předem. 

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

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Probíhá ve středu , od října do květ
na, ve skupinách podle věku. 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Každou neděli mimo prázdniny po 
večerní mši svaté. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

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



Prosím tě 
za všechny, kteří mají konečně 

dovolenou, kteří jsou upracovaní 
a potřebují odpočinek: 

uchraň je od nehody a nebez
pečí, 

dej, ať znovu přijdou k sobě , 

ať prožijí krásné dny a spokojeni 
se vrátí domů; 

za všechny, kteří teď cestují 
a radují se z toho, že se dostali 
z navyklého prostředí: 

ať z nich spadne všechno břímě, 
ať se zotaví 
a s mnohými novými dojmy na

shromáždí i nové síly; 

za všechny, kteří nemohou jít na 
dovolenou, protože jsou příliš staří 
nebo příl iš nemocní nebo prostě 

nemají dost peněz: 

uch raň je od hořkosti. 

Dej, ať oni i my poznáme, že ži
vot může být naplněný, i když přání 
zůstanou nesplněna; 

za všechny lidi, mladé či staré, 
kteří se otevřeli, aby objevovali krá
su světa; 

aby se vráti li do všedních dnů 
bohatší a byli vděčni za všechno 
dobré a krásné, co na svých 
cestách směli prožít; 

za nás samotné, doma či na do
volené: 

" , 
VESTNIK 3/98 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

OTEVŘENÉ OČI 
Vyprávěl po jedné homilii s ú

směvem P Rudolf, jak vedl dvoule 
tou Veroniku poprvé k zubnímu lé
kaři. Rodiče mu holčičku svěřili 

v naději, že jeho charizma bude 
,,fungovat' také u křesla a Veronika 
si z první návštěvy neodnese do ži
vota špatné zážitky. 

abychom byli pohostinní a ochot
ni pomoci, aby se v našem spole
čenství cítil dobře každý, kdo k nám 
přijde . 

Pomáhej nám, abychom smyslu
plně využívali času. Dej mi novou 
sílu : tělu i--duchu, nervům. 

Dej, ať se pak setkávám s lidmi 
s větší laskavostí a s větší pozor
ností. 

Poslal jsi nás na velikou cestu -
na cestu našeho života. 
Zůstávej při nás na našich 

cestách 
po výšinách i hlubokými údolími. 
Dej, ať nezemdlíme 
a přes všechny okliky dojdeme 

k cíli. 
k němuž všichni jdeme. 

~ 
~ 

Nemýlili se. Malá slečna byla 
způsobná, trpělivá a dostala tak už 
v jarém věku první jedničku. Co 
ovšem pana vikáře ještě víc potěši
lo, byla její vnímavost. Co chvíli se 
museli na cestě k lékaři zastavit. Tu 
malou zaujal skřivánek, třepetající 

se v trilkování na blankytně modré 
obloze, tu pavouček, spřádající 

vlastní síť v drátěném lichoběžníku 
domovního plotu. Jinde zase nemo
hla odtrhnout oči od čerstvých lís
tečků divokého vína, rozevírajících 
širokou náruč slunečním paprskům. 

A co my dospělí? My už nevní
máme nic. Leda tak rostoucí ceny 
v krámech a houpající se hladinu 
sociálních nejistot. Jsme tu jen na
krátko a přesto se v honbě za po
míjivým a nejistým připravujeme 

o podstatnější. Kdybychom zapo
mněli auto v garáži a vyrazili si s ba
tohem na zádech do přírody - jako 
kdysi - a vykoupali si oči v šťavnaté 
zeleni pažitu nebo se nechali omá
mit žlutým mořem rozkvetlé řepky, 

!pokra čování na str. 6 1 



Z rozhlasové promluvy P. Vladimíra Rudolfa 28. června 1998 

KOMU PATŘÍ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ 
Do našeho života se opět vrací 

strach a bázeň . Setkáváme se s ni
mi na každém kroku. A tak rádi si 
vytváříme náboženství strachu. 
Mluvil jsem s jedním starým lé
kařem, který si dobře rozuměl 
s manželkou, dobře vychoval děti, 
ale byl vychován ve strachu z Boha 
a měl strach umřít. Náhle mě přeru
šil a řekl: Kdyby se teď, otče, Bůh 
objevil tady mezi námi, neměl byste 
také strach? 

První andělova slova při zvěsto
vání byla: Maria, neměj strach! Kris
tus apoštolům vyčítal : Proč máte 
strach? Proč se bojíte? Nemějte 
strach, malověrní! 

Našemu Pánu dlužíme jedno 
- nemít z ničeho strach. Strach je 
nedostatek víry. 

Když se zmrtvýchvstalý Kristus 
ukázal apoštolům, jeho první slova 

. byla: Pokoj vám. To jsem já. Neměj
te strach. 

A přesto křesťané jsou připraveni 
svého Boha poznávat podle stra
chu. 

Strach je dar ďábla, bázeň dar 
Ducha svatého. 

Bůh je tak dobrý, tak něžný, tak 
citlivý- a tím i zranitelný. To zname
ná, že mu můžeš ublížit. Bázeň Bo
ží je bázeň zranit Dobro, které nás 
miluje. Říkat, že hříchem urážíme 
Boha, je vlastně nebezpečné, pro
tože jsem-li uražen, jsem zlostný. 
Ale zraňuji-li Boha, on není zlostný, 
ale bolí ho zlo, které ty sám sobě 
působíš. Je to, jako když otec vidí, 
že si jeho dítě hraje s nožem nebo 
pistolí. Bolí ho, že si jeho dítě ublí
ží. Také Bůh trpí zlem, které si sami 
působíme . Ale protože je náš Otec, 
nebude se mstít, nebude se hněvat, 
neublíží nám. 

Zaplatil-li jsem daně, které mi 
Bůh jako soudce uložil , jsme si 
zdánlivě kvit. Ale takový soudce 
Bůh není. On nám řekl : Milujte své 
nepřátele , čiňte dobře těm, kteří 

vám ublížili, modlete se za ty, kdo 
vás pronásledují. A přece se zdá, 
jako by nikdo nevěřil, že Bůh oprav
du miluje své nepřátele, dobře činí 
těm, kdo mu ubližují. Kdykoliv mě 
v mládí potkal nějaký neúspěch , po-

tíže, nemoci, zkoušky, hned jsem se 
ptal, co jsem udělal, že mě Bůh tak 
trestá. Kde kdo z vás je na tom stej
ně. Jakmile přijde něco obtížného, 
už se ptáte, co jsem udělal, co mám 
napravit, v čem se musím polepšit. 
Vnitřně máte dojem, jako by vám 
Bůh přál něco zlého a že se na vás 
hněvá. Lidé by mnohem snáz sná
šeli své neštěstí, kdyby nevěřili , že 
byli poníženi, aby trpěli. Mnohem 
snáze by snášeli své trápení, kdyby 
v něm neviděli trest, pokárání. Kdy
by jejich síly nenahlodávala ta úz
kostlivá otázka, co jsem provedl do
brému Bohu, proč se na mě hněvá 
a proč právě na mne a ne na jiné. 

Před měsícem jistá křesťanská 
rodina ztratila jedno ze svých dětí. 
A víte, co mi řekli? Platíme za své 
štěstí , otče. Bohu se platí u vchodu 
nebo u východu, ale vždy se platí. 

Asi před třemi měsíci jedna žena 
ztratila muže. Byli spolu tak šťastni! 
Tak šťastni, že to nemohlo dlouho 
trvat. Zdá se, že Bůh žárlivě hlídá, 
abyste nepřekročili předepsanou 

míru štěstí. Nejste také v pokušení 
být křesťany, kteří si mysl í něco ta
kového? Až si zlomíte třeba nohu, 
možná si také řeknete , co jsem 
udělal , že jsem si zasloužil zlome
nou nohu. 

V evangeliu čteme , že Bůh milu
je své nepřátele a činí dobro těm, 
kdo mu ubližují. „Občanským průka
zem" Boha není vyvolávání strachu 
či ziskuchtivost. Bůh strachu, bůh 
ziskuchtivosti, to by byl bůh s ma
lým „b". 

Ale všimněme si dnes ještě jedné 
věci: končí školní rok. Děti se s vel
kou chutí rozbíhají k babičkám , na 
tábory, užívají si krásného počasí 

a je radost se na ně podívat. Ano, 
těm právě patří Boží království. Dě
tem stejně jako chudým, hříšníkům, 
všem, kteří našli velikého Boha. Kdo 
hledá, nakonec najde. Jen ti však 
přijímají, kteří se k tomu otevřou . 

Jen chudí budou naplněni Bohem. 
Pokud se cítíte dobře, sami jste 

se sebou, svými náboženskými 
znalostmi spokojeni a na své nábo
ženské praktiky pyšni, u rčitě jste 
dosud nikoho velikého nepotkali. Je 

jediné znamení, že jste skutečně 
potkali Nejvyššího - že jste se stali 
malými, blaženě malými. 

Větám z evangelia, které mluví 
o dětech, jsem porozuměl, když 
jsem viděl v očích dítěte první slzy. 
Jak se třpytí jako perly. Něco tak 
úžasného a krásného nemůže vy
tvořit nic jiného než láska k Bohu. 
Jen veliká a krásná láska - tak, jak 
umí milovat pouze dítě. Království 
Boží patří dětem , chudým, hříšní
kům .. . Kdo hledá, nakonec najde. 
Přij ímaj í ti, kdo se k tomu otevřou. 

Jen chudí budou naplněni Bo
hem. Bohatý mladík z evangelia je 
bohatý nejen statky, ale také ctnost
mi. Kristus se pokouší, aby mu 
umožnil překročit rozhodující hrani
ce od zákona k víře, od bohatství 
k chudobě, od farizejství ke křes
ťanství. 

Farizeus má ducha bohatství. Je 
vlastn íkem, a proto bohužel je tolik 
farizeů . I s Bohem jedná farizeus ve 
vlastnických výrazech. Já mám 
pravdu, já mám to pravé nábožen
ství. Farizeus má zákon a pevně se 
ho drží. Ví, proč tak činí. Protože 
jen tak může dostát svým povinnos
tem a dělat , co je žádoucí. Je pře
svědčen, že tím je jeho spása zaru
čena. Při tom všem je ale spíš divá
kem než tvůrcem. Mojžíš dal podle 
farizeova přesvědčení zákon, a tak 
je to nutno dělat. Kristus nám však 
řekl : Přijměte Ducha svatého 
a hledle se s jeho pomocí napravit. 
To je to, co nám často v současné 
době a v našem křesťanském živo
tě chybí. Jen pomalu začínáme 
chápat, v čem spočívá opravdová 
láska k Bohu a bližnímu. Starý zá
kon je zákon. Podle zákona je mož
no být ctnostný, čistý a také bohatý. 
Mladík měl dodržovat celý zákon. 
Avšak Nový zákon nás nabádá: 
Zbav se všeho, co ti překáží a zatě
žuje tě, a pak přijď a následuj mě. 
Kristus nahradil legalismus životním 
principem. Zákon a princip smrti 
soudí a bez milosrdenství odsuzuje. 
Hříšn ík, který věří v Ducha svatého, 
však může ještě volat o smilování. 

Naše děti volá Duch svatý k smi
lování. Aby poznaly, kde je pravda, 



kde je síla, v čem je celý smysl živo
ta. Tím, jak my jim Krista představu
jeme, jim často bráníme v tom, aby 
ho opravdu poznaly. Ničíme velikost 
a krásu toho, který za nás na kříži 
zemřel. Toho, který do tohoto ubo
hého světa přinesl tak úžasnou re
voluci , že jenom žasneme nad tím , 
jak nás má Bůh rád a co všechno 
dělá pro to, abychom šli správnou 
cestou. Ano, budeme poslouchat 
Ducha svatého. Víra je průlom. Ni
kdy se jí zcela nezmocníme. Naše 
poznání Boha bude tím obsažnější , 

čím víc uznáme, že Bůh převyšuje 
veškeré poznání. 

Vraťme se ale ještě k dětem. 

Evangeliu i dětem se totiž člověk 
naučí rozumět, teprve když je pozo
ruje, když s nimi žije a snaží se je 
pochopit. Pak je to něco úžasného 
a krásného. Když dvouleté dítě 

v tramvaji nebo autobuse jede ko
lem kostela a volá slova Ježíš nebo 
Maria. Jak je možné, že i to dítě má 
takový smysl pro pravdu, že Ježíš 
umíral na kříži? Takové věci člověka 
vždycky trochu rozruší. Jak nevidět 
v tom div Boží lásky k nám, zubože-

ným křesťanům! Copak to není div 
Boží lásky, že naše malé děti po
znávají Ježíše všude tam, kde on 
opravdu je? Jak to bude dlouho tr
vat, a takové děcko bude Pána Je
žíše přij ímat v eucharistii. Někdy se 
divíme, jak je to možné. Kdybychom 
se podívali poctivě do zrcadla křes

ťanské dokonalosti, poznali by
chom, že sami vlastně někdy dětem 
bráníme jít k přij ímání. 

Také vaše děti byly letos u první
ho svatého přijímání. V naší farnos
ti byly solidně připraveny, věděly 

všechno, co vědět měly. Proč to ří

kám? Vy zde v kostele to víte, ale já 
chci, aby to věděl i i všichni ostatní. 
Aby věděli , že děti se učí o Bohu už 
od čtyř let a že nečekáme , až jim 
bude sedm nebo deset. To už je 
pozdě. V té době již do jejich duší 
pronikne kdejaký jed. A my přece 
chceme, aby dítě mělo duši čistou 
a krásnou, až bude Krista přijímat 
ve svatém p řijímán í. Myslete na to! 
Tyto věci nelze zanedbávat. Nemů
žeme je přejít mlčením a tvářit se, 
jako by se nic nedělo. 

Dějí se veliké věci, ale bylo by 

jich mnohem víc, kdybychom nebyli 
tak malicherní, že vůbec nic z toho 
nechápeme. My první bychom se 
měli obrátit a říct: Ano, Ježíši, jsi ta
dy. Proto jsme také v našem koste
le místo dveří dali mříž , abychom vi
děli na Krista ve svatostánku a vidě
li, že tady je. Abychom mohli přijít, 

pokleknout a poděkovat za všechny 
milosti, dary a lásku. 

Ježíše nutno hledat všemi způ

soby a všemi p rostředky. Myslete 
na to, když teď budete mít děti u se
be. Stačí tak málo. O Ježíši můžete 

dět i učit už od dvou let. Učte je dívat 
se na obraz Ježíše, Marie. Pak se 
záhy třeba od toho dítěte dovíte, že 
nahoře je Otec, kterého děti tak mi
lují. Nesetkal jsem se letos poprvé 
s tím, jak děti milují svého tatínka. 
Proč toho při výchově k v íře víc ne
využíváme? 

Je jedna jediná cesta, která mů
že udělat děti šťastnými. Tohle ne
smíme přejít mlčením. Kdybychom 
my mlčeli , budou kameny volat: 

Slavnost svatých apoštolů 

Mějte slitování s dětmi, které miluje
te, a učte je všechno, co potřebují ! 

Jestliže v jedné farnosti už umějí 
dět i Otče náš, Desatero, Věřím 

v Boha, proč by to neuměly i jinde? 
Kdyby se to všechny o prázdninách 
naučily, víte, jak krásná by potom 
byla s nimi práce? Víte, kolik rados
ti byste měli a jak by byl i všichni 
šťastni? 

PETRA a PAVLA 
V den slavnosti Petra a Pavla si 

vyprošujeme od nebeského Otce hoj
nost daru Ducha pro svatou církev, 
aby rostla a působila ve světě jako 
Kristovo tělo. 

Společně prosíme o vyslyšení na
šich proseb: 

- za papeže a celý biskupský sbor, 
aby ve věrnosti přijatému povolání 
vedli moudře a svatě Boží lid jim svě
řený; 

- za církev zbudovanou Duchem 
svatým na základě apoštolů , aby rost
la ve svornosti. uchovávala poklad ví
ry a svědčila o pravdě evangelia; 

- za všechny, kdo vyznávají víru a
poštolů, aby nabádáni Duchem, který 
oživoval svatého Pavla, byli přede 

všemi svědky Kristovy smrti a jeho 
vzkříšení ; 

- za ty, kdo trpí pronásledováním 
pro víru, aby je vytrvalá modlitba círk
ve posilovala ve zkouškách a byla jim 
útěchou v utrpení; 

- za nás samotné, abychom se ne
chali vychovávat eucharisti í a dozrá
vali v poslušnosti Ducha, který vzbu
zuje mučedníky a proroky. 

Bože, tys přijal oběť života svatých 
Petra a Pavla; vyslyš naše prosby 

a po jejich příkladu nám pomoz, aby
chom se nebránili vanutí tvého Ducha 
a aby tak i v našem životě zazářila 
moc Kristova evangelia. Neboť on 
s tebou žije a kraluje na věky věků. 

Z litur9icko-pastorační 
příručky CBK pro přípravu 
Velkého jubilea roku 2000 

Je tol ik možností, jak přivést děti 

k poznání, které je potom na celý ži
vot. Prosím vás, věnujte se dětem . 

Dřív než poznají zlo, ať poznají Kris
ta a ať ho přijmou do svého srdce. 

o ..... ' ~ 

DUSTOJNOST SVEDOMI 
V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám neukládá, ale kte

rý musí poslouchat. Jeho hlas ho stále vybízí, aby miloval a konal dobro a vy
hýbal se zlu, a když je třeba,' promlouvá k sluchu jeho srdce: toto dělej, tam
to nedělej . Neboť člověk má ve svém srdci zákon vepsaný Bohem; v posluš

nosti vůči němu spočívá jeho důstojnost a podle něho bude souzen. Svědomí 
je nejtajnější střed a svatyně člověka; v ní je sám s Bohem, jehož hlas mu za
znívá v nitru. Prostřednictvím svědomí si podivuhodným způsobem uvědo
muje zákon, který sp lňuje milováním Boha a bližního. 

Věrnost svědomí spojuje křesťany s ostatními lidmi při hledání pravdy a při 
pravdivém řešení mnoha mravních problémů, které vyvstávají v životě jedno
tlivců a ve společenském soužití. Čím více tedy převládá správné svědomí, 
tím více ustupují jednotlivci a skupiny od slepé libovůle a snaží se podřídit ob· 
jektivním mravním normám. Nezřídka se ovšem stává, že se svědomí vlivem 
nepřekonatelné neznalosti mýlí, avšak tím neztrácí svou důstojnost. To však 
nelze říci tehdy, když se člověk málo stará o hledání pravdy a dobra a jeho 
svědomí se vlivem návyku na hřích ponenáhlu stává téměř slepým. 

Z dokumentů li. vatikánského koncilu 

PASTORÁLNÍ KONSTITUCE O CÍRKVI V DNEŠNÍM SVĚTĚ, kap.1, čl.16 
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ŽENA VČEREJŠKA A JEJÍ VÝZNAM PRO DNEŠEK 

Terezie z Lisieux 
Spiritualita karmelitánky, která zemřela v roce 1897 ve věku 25 let, 

se vyznačovala snahou o opravdovost víry, soustředěním se na bibli, 

vnímavostí k vlastnímu prožitku a zjitřenému smyslu pro tvorstvo. 

Mnohé při loňském vzpomínání stoletého výročí smrti této světice, 

svaté Terezie z Lisieux, nebylo řečeno. Proto se k životu nevšední 

osobnosti církve znovu vracíme ... 

To, že slavnostní bohoslužba, 

kterou přebíral úřad nový vídeňský 

arcibiskup dr. Christoph Schónborn, 

byla stanovena na 1. října, kdy se 

slaví svátek sv. Terezie z Lisieux, 

nebylo náhodné. Schónborn svěři l 

své příští biskupské působení do je

jí ochrany a nechal obraz této světi

ce pověsit ve vídeňském dómu sv. 

Štěpána. Jako svědectví toho přiná
ší Kathpress text o „svaté Terezič

ce". Jeho autorkou je Anneliese 
Herzigová, MSsR. Text převzal 

z nejnovějšího čís la časopisu Jetzt. 
„Vstoupila k nám, žila a zemřela, 

víc se opravdu říct nedá," vyjádřila 

se stručně jedna ze spolusester 

Karmelu v Lisieux, když hovořila 

o smrti Terezie Martinové. Ta sama 

několik měsíců před svou smrtí pro

hlásila střízlivě: „Rozvážila jsem si 
to: moje smrt nevyvolá v klášterním 

společenství sebemenší rozruch." 
O 40 let později byla této řádové 

sestře zasvěcena jedna z největ

ších bazilik 20. století. Její uctívání 
nastupuje téměř bezpříkladné vítěz

né tažení celým světem . Dnes už je 

kolem sestry Terezie Ježíškovy 

a Nejsvětější tváře, jak znělo řádo

vé jméno této světice, zase klidněji. 
v pNním období po její smrti ji její 

vlastní sestry, z nichž téměř všech

ny byly také karmelitánkami, zleh

čovaly, zpochybňovaly a snižovaly. 

Poté, co zemřela poslední řádo

vá sestra Martinové, se konečně 

podařilo přijít na stopu „skutečné" 

Terezie. Přesto se nám tato skuteč

ná „Terezička", jak bývá nazývána, 
zdá být svou zbožností na hony 

vzdálená. Má tato žena včerejška 

ještě co říci lidem uzavírajícího se 

20. století? 
Myslím, že ano. Terezie, pravda, 

je a zůstane ženou, která žila před 

sto lety. Její životní prožitek byl jiný 

než náš a jiný byl i její jazyk. 

Zemřela v necelých 25 letech, z nichž 

téměř deset strávila za zdmi karme

litánského kláštera v Lisieux. A pře
ce: ke konci svého života si uvědo

movala, že má pro svět poselství. 

„Cítím, že moje poslání tepNe začí

ná. Je to poslání milovat Boha tak, 

jak ho miluji já, a předat duším svou 

cestičku k němu." 

CESTIČKOU K VÍŘE 
O této cestičce bylo napsáno 

mnoho. Mnozí jí prošli. Spojují s ní 
často nejrozmanitějš í romantické 

představy. Tím, čím tato světice ne
chávala určovat svůj život, jsou 

však zcela praktické zásady víry. 

Některými z nich se chceme dále 

zabývat, aby nás, lidi dneška, při

měly se nad nimi zamyslet. 
Hnací silou života Terezie Marti

nové byl jej í boj za pravdu. V den 

své smrti jej shrnula takto: „Zdá se 
mi, že jsem nikdy nehledala nic než 

pravdu." 
Pravdu se Terezie snažila pro

mítnout do svého života a mnoha 

způsoby. Ve svých autobiografic

kých dílech, v nichž sama sebe o

značuje za „bílou květinku" , chce 

např. „prostě povědět", co pro ni u

činil milý Pánbůh a nesnažit se jeho 

dobrodiní zatajovat. Netvrdila by, 

pod rouškou falešné pokory, že je 

„bez půvabu a vůně .. . , zatímco na 

sobě si přece všimla pravého opa

ku". 
Nestát za svými dary, ale skrývat 

je pláštíkem pokory, odporuje podle 

Terezie pravdě. Co se jí v životě po

dařilo, však sebeméně nechápala 

jakou svou zásluhu, ale jako dílo 

Boží milosti. Avšak právě proto, že 

jde o Boží dílo, musí se to bezpod

mínečně uchopit a zveřejnit , a to 

k větší slávě Boží, nikoli Tereziiny. 

Tak se Terez ie ochotně dokonce 

částečně podílela na svém pozem

ském „svatořečnění" sestrami , 
ovšem tak, aby stále poukazovala 

na Boha, nikoli na sebe. Rozhodné 
hledání pravdy se u Terezie projevi

lo v modlitbě : „ Učiň , ať vidím věci ta
kové, jaké jsou, a ať mne nic neza

slepuje." 

SKEPSE VŮČI 
NÁBOŽENSKÉMU 
BLOUZNĚNÍ 

Pravdivost pro Terezii platila 

i v náboženské praxi. Poznala, že 

za příkladným křesťanským životem 
se často skrývají motivy dosti ne
čestné , které je ve jménu pravdy 

třeba odhalovat a vykořeňovat. K mi

mořádným náboženským fenomé

nům, které i dnes lidé do jejího od
kazu zatahují , se Terezie stavěla 

střízlivě. Tato půda se jí zdála příliš 

nejistou, než aby se na ní dal stavět 
život ve víře . Fantastická vyprávění 

o Ježíšově dětství a o Marii, v její 

době běžná, ji odpuzovala, neboť 

se nezakládala na pravdě. Terezie 

bojovala za skutečný, životný obraz 

Ježíšův. Ježíš, kterého chce Tere

zie hlásat, zná tužby a emoce, je 

vyčerpán a unaven a má strach ze 

smrti. Právě tím se jí stal bratrem, 

blízkým ve všem. 
K pravdivému životu patřila pod

le Terezie také shoda mezi vírou a 
životem, mezi slovem a skutkem, 

mezi teorií a praxí. Tím, co psala 

a o čem hovořila, se nechala také 

soudit. Pro Terezii nebylo pNořadé 

to, co je správné a co teoreticky 

souhlasí. Pravdivé konec konců pro 

ni bylo jen to, co lze také uskutečnit. 

Dnes teologie mluví o „orthopraxi", 

o správném jednání, které patří k ví

ře stejně tak, jako k ní patří ortho
doxie, pravé vyznání. 

O těchto pojmech neměla Tere

zie ani ponětí; co ale znamenají, to 

uskutečňovala . 

/pokračování příště/ 



B
uď pozdraven sv. Antoníne, 
skrze nejsladší srdce Ježíšovo 
shlédni ke mně dolů, z trůnu 

své slávy. 
Všem, kteří tě vzývají, prokazuješ 

dobrodiní. 
Vyslyš laskavě i mé prosby. 
Podívej se na mé trápení, 
vždyť přestože nyní žiješ 

nesmrtelný v nebesích, 
nezapomínáš pomáhat hříšníkům. 
Proto se na tebe obracím, vypros 

mí od Boha 
odpuštění všech hříchů, aby mě 

nezavrhl ten, 
který přišel nejen spravedlivé, 
ale i hříšníky spasit. 
Zažeň starosti z mého srdce 

a pouč mne, 
co si ode mne žádá Bůh. 

Pospěš mi, prosím, pomoci, 
volám k tobě s důvěrou. 

Ty, od Boha slávou a vznešeností 
korunován, 

vykonáváš božskou mocí mnohé 
zázraky. 

Ty se raduješ nyní na věky 
v nebesích 

a slyšíš všechny ty, 
kteří v tomto slzavém údolí 
nacházejí u tebe své útočiště. 

Amen. 

MODLITBA 
Ó přeslavný, svatý otče Antoníne, 
vyvolený příteli Boží, 
s důvěrou ti odporoučíme své tělo 

i svou duši, 
svůj dům a všechno jmění, 
své nejbližší drahé. 

Chraň nás na všech našich cestách, 
doma i v cizině, 
před vodou i ohněm, 

před vrahy a lupiči, 
před nemocí a nehodami, 
před potupou a hanbou, 

před hříchem a nástrahami zlého 
pokušitele, 

před svedením a zlým příkladem. 

Chraň nás před veškerou škodou 
na těle i na duši. 

Nedopusť, aby nám snad 
od viditelných 

nebo neviditelných nepřátel 
byla způsobena nějaká škoda. 
Dej, ať v našich domovech panuje 
svatý mír a svornost. 
Ať nás bázeň Páně doprovází, 
požehnání posiluje, 
milost Boží posvěcuje a nikdy 

neopustí. 
Ó, svatý Antoníne, to si přeji, 
to žádám, o to tě pokorně prosím. 
Ochraňuj mne před nepřítelem, 

posiluj mne, abych s tebou 
Nejsvětější trojicí na věky 
chválil a velebil. 
Amen. 

Upomínka na slavnostní pouť 
sv. Antonína 16. 6. 1991 -
kaple sv. Antonína u Javorníka. 

Jak poznáme sv. Antonína z Padovy? 

Svatého Antonína z Padovy zná 
celý svět. Na místě jeho narození 
stoj í v Lisabonu kostel Santo Antó
nio-da-Sé s malým muzeem. Na
proti je ne zrovna reprezentativní 
katedrála a všude kolem uzounké 
ulice. Sv. Antonín se narodil v r. 
1195 a původně se jmenoval Fer
nandez. Jeho otec Martin Bullones 
byl vojenským velitelem, on i matka 
věřící křesťané. Již jako dítě toužil 
Fernandez po klášterním ústraní. 
V patnácti vstoupil k augustiniánům 

nedaleko Lisabonu a brzy nato do 
kláštera v Coimbře. Protože v té do-

kánských mučedníků, sblížil se 
s ideály této řehole a přestoupil 

v Coimbře do jejich kláštera, kde ta
ké přijal své řeholní jméno Antonín. 

Od počátku toužil promlouvat 
k nepřátelským mohamedánům , 
kteří tak krutě pronásledovali křes
ťany. Bouře na moři při návratu 
z Afriky, kde onemocněl zimnicí, jej 
přivedla do Messiny. Roku 1221 po
znal na valné schůzi řádu osobně 
sv. Františka z Assisi. Ucházel se 
o přijetí do některého italského 
kláštera a zakotvil v Bologni, kde se 
řád teprve rozvíjel. 

Když vyšlo najevo, že přiše l až 
z Portugalska a bez svěcení, posla
li jej bratři na studia do Vercelli. Po 
vysvěcení na kněze se záhy stal 
známým kazatelem. Po dalších stu
diích procházel celou Itálií, jižní 
Francií a jako františkánský teolog 
měl úžasný ohlas. Lidé byli p ři jeho 
slovech často unešeni, protože z je
ho duše vycházelo cosi nebeského. 
Od roku 1227 pobýval trvale v Pa
dově . Jeho význam stoupal v sou
vislosti s rozkolem v řádu, když ná
sledovník sv. Františka Eliáš nedo-

bě byla dovezena těla pěti františ- držoval předepsanou chudobu. Sv. 

Antonín dosáhl u papeže sesazení 
tohoto druhého generála řádu, a tak 
zachránil poslání této žebravé řádo

vé řehole. Ač mladý, byl sv. Antonín 
po čtyřletém padovském působe

ní fyzicky vyčerpán. Marně se léčil 

na vodnatelnost. Zemřel v klášteře 
dell' Arcella v pátek 13. června 
1231. 

Smrt třetího generála řádu sv. 
Františka způsobila v Padově velký 
rozruch. Již příští rok byl papežem 
Řehořem IX. svatořečen a v roce 
1946 mu přidal papež Pius XII. titul 
církevního učitele. V letech 1232 až 
1350 byla v Padově postavena 
dnes proslulá bazilika a v ní ulože
ny ostatky velkého františkána (po
známka: také jsme se před nimi 
sklonili na zájezdu lhoteckých farní
ků do Itálie koncem roku 1996). 

Atributy sv. Antonína jsou kniha, 
lilie a často bývá vyobrazován 
s malým Ježíškem v náruči , oděn 

do františkánského roucha. Někdy 
bývají jeho atributy také osel a ryba. 

Z Českého kalendáře světců 
P. Pracného 
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VZHŮRU NA CHALOUPKY 
Také letos se děti už nemohou 

dočkat „chaloupek" v Královci , kte
ré tradičně patří k správným prázd
ninám. Kluci a holky od 6 do 15 let 
se do přívětivé krkonošské přírody, 
s dobrým horským vzduchem, pře
stěhují v neděli 2. srpna a domů se 
vrátí v sobotu 15. srpna. O zajíma
vý program se spoustou sportov
ních a společenských her, výšlapy 

OTEVŘE 
/pokračování ze str. I I 

přiblížili bychom se Bohu víc než 
v kostelní lavici. Přesvědčivěji by
chom si vybavili pravdu, že ptáci ani 
motýli se nestarají a přece jim nic 
nechybí. Do krásy je odívá sám 

po okolních kopcích, posezení 
u táboráku a další překvapen í se 
postará velmi zkušený „šerpa" Ja
roslav Štětina a v případě většího 
počtu dětí neméně zdatný Ondřej 
Kalenda. Samozřejmě se pamatuje 
také na návštěvu bohoslužeb v ža
cléřovském kostele. Zkrátka děti 

budou veskrze v těch nejlepších ru
kách„ . 

N É O Č I 
Všudypřítomný a Vševědoucí. A tak 
si na to při nejbližší procházce pří
rodou a o dovolené vzpomeňte 

a mějte oči otevřené. Jako děti, kte
ré Pán miluje ze všech nejvíc ... 

IZPI 

V zákoníku práce je čerpání dovolené upraveno paragrafy 108-11 Ob. 

• Dobu určuje zaměstnavatel 
Dobu čerpání dovolené určuje zásadně zaměstnavatel podle plánu do

volených, s předchozím souhlasem příslušného odborového orgánu, aby si 

zaměstnanec mohl dovolenou vybrat 
zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Při stanovení termí

nu je nutno přihlédnout k úkolům zaměstnavatele a k oprávněným zá
jmům zaměstnance. Poskytuje-li se dovolená v několika částech, musí a
lespoň jedna činit nejméně 2 týdny, pokud se zaměstnavatel se zaměst
nancem nedohodne jinak. 

Dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnan
ci nejpozději 14 dnů předem (výjimečně může být tato doba zkrácena se 

souhlasem odborového orgánu). Povinností zaměstnavatele je určit nástup 
dovolené včas, ve správné výši, a kontro lovat, zda zaměstnanec pokynu u

poslechl. 

• Nejlepší je dohoda 
V praxi většina zaměstnavatelů dává přednost dohodě se zaměst

nanci: ponechá jim možnost, aby si o určité části či dokonce o celé své do

volené rozhodli sami. 
Zaměstnanec vyplní tiskopis, kde požádá o dovolenou, a podle toho 

dovolenou nastoupí. 
Pokud zaměstnanec pouze oznámí, že nastupuje dovolenou a -zaměst

navatel mu neudělí potřebný souhlas, nemůže být nepřítomnost v práci za 

dovolenou považována a zaměstnanci tedy nepřísluší ani žádná náhrada 
mzdy. 

• Oprávněný zájem zaměstnance 
Co může být považováno za oprávněný zájem zaměstnance, k němuž 

má zaměstnavatel přihlížet? Je to např. zdravotní stav, sportovní zájmy, 
děti ve školním věku a doba jejich prázdnin. 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost u kostela 
Panny Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 

ADRESA 

Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
Telefon: 02/471 07 59 

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 v neděli dopo
ledne, 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 Fakultní 
Thomayerově nemocnici v Krči . 

Svátost manželství je třeba ohlá
sit duchovnímu správci alespoň tři 

týdny předem. 

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

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Probíhá ve středu, od října do květ
na, ve skupinách podle věku. 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Každou neděli mimo prázdniny po 
večerní mši svaté. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

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



Byl to okamžik plný úcty a díků 
vikáři Vladimíru Rudolfovi za jeho 

celoživotní apoštolát, jak to v osob
ním dopise vyjádřil Miloslav kardinál 
Vlk, přátelským vzpomínáním mons. 
Škarvada a bezprostředně věrným 
sdělením pocitů za všechny lhotec

ké farníky, se srdečným objetím, 
Petr Křížek. 

Se slzami v očích jsme přijímali 

toto střídání stráží, k němuž jednou 
- aniž jsme si to chtěl i připustit -
muselo dcjít. „Mám ;:::iochopení pro 

dnešní situaci," řekl naopak s úsmě
vem mons. Škarvada. „Vždyť jsme 

V" r 
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DOBRÝ ROZSÉVAČ OTEC V. RUDO.ER 
na CÍ.á.lš1 život:ní zast:ávc~ 
Milí farníci, jsem stále s vámi -
v modlitbách i přímluvách ... 

Neděle 6. září významně zasáhla do historie naší farnosti. Pražský 

generální vikář biskup Jaroslav Škarvada na mši svaté o desáté ofi

ciálně předal farnost Panny Marie Královny míru ve Lhotce z rukou 

dosavadního pastýře Vladimíra Rudolfa o 35 let mladšímu P. Bedřichu 

Vymětalíkovi. Ten má převést jednu z nejživějš ích farních obcí praž

ské arcidiecéze do příštího tisíciletí. 

s Vladimírem stejně staří, a jak to 
vzpomíná sv. Pavel , víme, kam 

směřujeme . Zatíní jsme se setkáva
li s Kristem v eucharistii , teď věříme , 

že ho spatříme tváří v tvář. Takže 

žádný smutek, ale radost pociťuje

me nad tím, že jsme ušli v životě 
větší kus cesty, než je př~d námi ... " 

S uspokojením přivítali lhotečtí 

farníci sdělení, že P. Vladimír Ru

dolf bude nadále mezi námi jako 

Reverendissimus Pater, emeritní fa
rář. Mění se jen funkce, ale charis

ma osobnosti zůstává. „Budu se za 
vás modlit a nikdy na vás nepřesta

nu myslet..." 
Při představen í nového správce 

farnosti P. Bedřicha Vymětalíka vy
járlřil biskup Škarvada přesvědčení, 

že :z. duchovní pokladnice neubude, 
že Lhotka bude mít stejně nadějné

ho rozsévače dobrého zrna. 

Vážený a Illilý otče vikáři, 
u příležitosti změny Vašeho 

ustanovení dovolte, abych Vám 
vyjádřil m;Jj upřímný dík za Va
še dosavadní osmačtyřicetileté 
kněžské působení v naší arcidie
cézi. Ve svém apoštolském puto
vání jste prošel různými oblast
mi. Všude jste zanechal láskypl
nou stopu pravého Kristova kně
ze. Věřící, o něž jste se už před 
mnoha lety pečlivě staral, ve Vás 

neustále vidí milovaného du
chovního otce. A když jste po 

sedmnáctiletém působení v řadě 
farností zapustil kořeny ve zvláš
tě milované farnosti Panny Marie 
Královny míru na Lhotce, mohl 
jste naplno rozvinout lásku své
ho pastýřského srdce do šířky 
i do hloubky. Vaše vzorná péče 
o rodiny, o děti a mládež vybudo
vala vzkvétající farnost. Bylo to
mu tak i v dobách náboženského 
útlaku. Sílu i inspiraci jste čerpal 

z hlubin Ježíšova Srdce, jehož 

jste vroucím ctitelem, i z lásky
plného Srdce Panny Marie, která 
Vás vedla a Vám vyprošovala no
vé a nové milosti Ducha svatého. 
Dokázal jste spojit hloubku pravé 
křesťanské víry v živé církvi s mo
derností projevu náboženského 
života po stránce pastorační i u
mělecké. Zanecháváte za sebou 
živý stánek Boží, oslovující sou
časného člověka, živou a kvetou

cí farnost. Je to dílo vybízející 
k pokračování a dalšímu rozvíje
ní. Děkuji Vám za Vaše hrdinské 
setrvávání na vinici Páně až do 
vyčerpání síl. Kéž Pán obnoví 
Vaše síly a umožní Vám i nadále 
být užitečným modlitbou, radou, 
a nejvzácnějším darem trpělivě 

neseného kříže. Svou věrností 

jste vydal a stále vydáváte zářivé 
svědectví o Kristu, oběti a obětní
ku, jemuž se snažíte podobat. 

Přej i Vám i do další etapy 
Vašeho kněžského života boha-

tou odměnu od Krista - Vele
kněze, neustálou mateřskou pří
zeň a ochranu Panny Marie, 
Matky kněží i Vaší farnosti, radost 
a pokoj Ducha svatého. Jsem 
s Vámi spojen v modlitbě a z ce
lého srdce Vám žehnám. 

NN!~ 
Miloslav kardinál Vlk 

arcibiskup pražský 



„ 
Otevřený dopis s praním k narozeninám 

~ ~ ~ tele, znovu po dlouhé době to slast
né pouto, které mne kdysi vázalo 

k domovu, tu ochrannou ruku otco
vu (nekárající a netrestající, ale 
vstřícnou a povzbuzující atmosféru 

vlastního domova). 

DRAHY PRITELI, 
využívám příležitosti Vašeho ži

votního jubilea, abych Vám poděko
val za všechny dary, jimiž jste nás 
dosud duchovně obohatil a po
přál Vám do dalšího života jen vše 

dobré. 
Všichni víme, že díky Vám ne

končí lhotecká farnost hranicí Va
šeho vikariátu, ani hranicí města, 

ale sahá mnohem dále, na Moravu, 

na Slovensko a do dalších zemí, ba 
Vaší pastoraci nebrání ani šírá voda 
Atlantiku. Lhotka se svým kostelem 

a jeho farářem se stala význam
ným majákem v bouři dnešní do
by pro poutníky hledající spásnou 
pevninu. 

A tak mi dovolte, abych své bla

hopřání vyslovil nejen za nás, které 
jste svou přitažlivostí přivedl z vý

chodu země až do Vaší farnosti, ale 
i za Vaše přespolní farníky, kteří 

snad ani o Vašem jubileu nevědí. 

Není tomu tak dávno, kdy jste 
řekl, že byste rád na zdejším okraji 
města postavil nový kostel, aby vě

řící měli více prostoru. Pravda, Váš 
kostel bývá často plný. Uvažoval 
jsem, proč právě tento dům Páně, 

nenápadně skrytý za šedou zdí, lá
ká tolik lidí. Není to jen jeho interiér. 
Je to vpravdě duch tohoto kostela, 
zvláštní atmosféra. Ano, i já jsem 
pocítil právě zde, ve lhoteckém kos-

Zde jsem opět zaslechl ten dů
věrný hlas milujícího a vše chápají

cího otce v jeho povzbuzujících sl9-
vech: „Nebojte se, malověrní, ne
bojte se, mám vás rád.'; Ano, tehdy 
jsem si uvědomil, že mnoho přítom

ných nepřichází jen pro účast na 

bohoslužbě. Netouží vyslechnout 
komentář a vysvětlivky k čtenému 
slovu Písma, ale mnozí, stejně jako 

já, chtějí slyšet tlukot srdce svého 
pastýře, které, podobně jako jejich 
srdce, bojuje s každodenními útra
pami. Nechtějí být přítomní neosob-

( Dokončení na str. 3) 

Milovaný otče Rudolfe, 
prvním a posledním, co je třeba 

v této chvíli, je děkovat. Děkovat za 
vše, co jste pro nás, pro svou far
nost, vykonal, zprostředkoval, vy
prosil i vytrpěl. Myslím si, že se mo
hu odvážit děkovat jménem celé 
farnosti. 

Jménem dětí , které jste pokřtil -

byly jich stovky, možná i tisíce. 

Jménem dětí, které jste i v dobách, 
kdy to nebylo snadné, připravoval 

k prvnímu svatému přijímání, které 
jste učil náboženství, seznamoval 
s nebeským Otcem a jimž jste pře
dával víru. Za mládež a dospívající, 

kterým jste se zvlášť věnoval a kte
ří Vám zvlášť leželi na srdci. Celou 
řadu jste jich pokřtil v dospělosti 

a připravoval na přijetí svátosti biř

mování. Jménem rodin, v nichž jste 

býval častým hostem. Předev_ším 

na ně jste myslel, když jste se pou

štěl do velikého díla "Královec". Za 
starší, staré a nemocné, které jste 
navštěvoval, pro něž jste sháněl 

a doporučoval lékaře, za nimiž jste 
chodil do nemocnic i do domovů 

s Tělem Páně. Kamkoliv, v kterou
koliv dobu a vždy, když to bylo nut

né, připraven posloužit. O tom 
všem ví často jen Bůh sám. 

Farnosti, do které jste před 31 le
ty vstoupil, jste se stal pravým du
chovním otcem. S Boží pomocí 

a Vaším přičiněním jste vytvořil o
bec, jež se stala jednou velikou ro
dinou. Společenství, kterému jste 
sloužil nejen Tělem a Krví Páně, ale 
především Božím slovem. V Písmu 
jste nám přibližoval a rozkrýval , „co 
se dělo, děje a bude dít v našem ži

votě". Formoval jste nás k opravdo
vému životu z víry. Ne k pánbíčkář

ství či farizejství, ale ke zralému 

a dospělému křesťanství. 

A výsledek Vaší práce? Jedna 
velká farní rodina, bezpočet krás
ných manželství, řada duchovních 
povojrí. Zrno, jež bylo zaseto, při
náší plody. 

Milovaný otče Vladimíre, Bohu 
i Vám vřelé a upřímné DÍKY! A do 

dalšího úseku Vaší cesty za Pánem 
hojnost všech Božích darů. 

S láskou a úctou jménem farnosti 
Petr Křížek 
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Pro toho, kdo putuje a podstupu
je všechny těžkosti a rizika cesty, je 
velkou útěchou myslet na příchod 
do domova, kde najde věčnou ra
dost, blaženost a pokoj, které mu 
připravil Bůh. Tento domov je na
chystán pro každého z nás, kdo byl 
pozván, kdo přijal pozvání„. 

Všichni jsme povoláni ke svatos
ti a jsme stvořeni pro svatost. 
Nerodíme se jako svatí, ale svatými 
se stáváme. 

Někdo řeknete: to je pěkné, ale 
v tom každodenním shonu a staros
tech to není tak jednoduché. Mně 
stačí, když budu zachovávat přiká
zání Desatera, snažit se žít bez těž
kého hříchu, přijímat tu a tam svá

tosti. To snad mohu být také spasen 
a bez té svatosti se už nějak obe
jdu. 

Než to vyslovíte, vezměte v úva
hu dvě okolnosti: Ježíšovo poselství 

.Q._ení nabídkou k dokonalosti až pro 
onen svět. Ale je návodem, jak do
sáhnout naplnění života, jak dosáh
nout štěstí už v tomto světě. A když 
se k této nabídce obracíme zády, o
chuzujeme sami sebe a hledáme 
pak pokoj a štěstí někde jinde, kde 
je stejně nenajdeme „. 

Druhou okolností jsou pak výroky 
Krista: „Ti, kteří byli pozváni, budou 

DRAHÝ PŘÍTELI 
(Dokončení ze str. 2) 

ního aktu, ale aktu neohraničené 

lásky, jak ji zjevil Kristus. 
A tak bych Vám, drahý příteli, rád 

řekl, že jste možná nestačil postavit 
kostel z kamene, ale v srdcích mno
hých z nás jste vybudoval katedrálu 

z pilířů své lásky; k nám, žijícím zde 

na zemí, i k Bohu na nebesích. 

Kdyby to byla jen malá kaple v tom 

srdcí nejmenším, usídlí-li se v ní na

trvalo Bůh, díky Vám za to. 

Ať Vás Matka Boží chrání a Pán 
dá své požehnání na další cestě ži
votem. 

Vaši J . a J . Šimurdovi 

souzeni daleko přísněji než ti, kteří 
zůstali od Boha vzdáleni." „Kdo víc 
dostal, od toho se .víc očekává." 

A my jsme mezi těmi, kteří byli po
zváni, kterým se víc dostalo. 

Neříkejme tedy, že není třeba se 
vydávat na tu cestu k dokonalosti, 
ke svatosti. To Desatero, to jsou je
nom takové šipečky na cestě k do
konalosti, které ukazují přibližnou o
rientaci. Vyjadřuje jen přirozenou 

mravnost. Pán chce po nás víc! 
A do toho se nám mnohdy nechce. 
Proto už T. Merten si posteskl ve 
své knize Hora sedmi stupňů: „Ži
votní pravidlo mnoha křesťanů se 
zúžuje do těchto hranic: nespáchat 
těžký hřích. A to je už považujeme 
za dobré křesťany. Těžkým hříchem 
např. nemusí být vynechání modlit
by, trocha pomluvy, vypití krapet ví
ce alkoholu. Nemusí to ~ýt těžký 
hřích. A jsme spokojeni. To dělají li
dé, kteří jsou pozváni na plný a ra
dostný život s Bohem. On jim nabí
zí všechno, oni si vyberou jen něco. 
On jim dává plný život, oni chtějí jen 
živoření. On jim chce dát věčnost 
a oni se hrabou jen v malichernos
tech." 

Pán chce po nás víc, a také je 
k nám přísnější! Všimněte si, že e
vangelium zaznamenává postoje 
pozornosti, laskavosti a milosrden
ství Pána Ježíše ke „vzdáleným", 
zatímco zaznamenává přísnost až 
tvrdost Pána k blízkým. A to je také 
něco, co by nás mělo znepokojovat. 

Dva příklady: Ježíš vidí bohatého 
celníka Zachea a říká mu, že chce 
zůstat v jeho domě. Lidé brblají. Ale 
Ježíš k tomuto hříšnému jde a pak 
napomíná ty, kteří ho provázeli, na
pomíná „blízké". Nebo žena - hříš

nice. Líbá mu nohy a maže olejem. 
Šimon - farizeus - reptá: „Kdyby 
Pán vědě l , co je ta žena zač.„" 

Ježíš to samozřejmě ví a napomíná 
Šimona pro jeho smýšlení. Bylo by 
možné uvést ještě další příklady, 

třeba žena chycená při cizoložství, 
příklady, kdy vidíme Krista laskavé-

ho a milosrdného ke „vzdáleným", 
ale pak ho vidíme přísného až tvr
dého k těm, kteří ho provázejí, tedy 
k blízkým. Ti však mají náboženský 
život jakoby svázaný v knize, co 
mají dělat a co ne, a v tomto zaběh
nutém rytmu a pokoji jim ubíhá čas. 

Proč ta přísnost? Protože ten, 
kdo je vzdálený Bohu, kdo nemá 
dar víry, ten Boha tak nezraňuje ja
ko ten , kdo byl pozván a víc dostal. 
Ve zjevení sv. Markétě Ježíš říká: 

ti - vzdálení - bičují mé tělo. Ale ti
to - blízcí - zraňují mé srdce. 

Naše víra nemá a nesmí zůstal 

v h lavě jako idea, ale má přejít do 
našeho života, má se stát životem. 
A tady bývá potíž. Hluboce souhla
sím se sv. Bernardem, který řekl , že 
mnohem snazší je přesvědčit a ob
rátit zarputilého hříšníka než špatně 
žijícího křesťana. 

Takže neříkejme, že my se bez té 
svatosti nějak obejdeme. Že usilo
vat o dokonalost, o svatost, to je je
nom pro trapisty č i kamaldulské 
mnichy. Vždyť mnozí svatí o klášter 
ani nezavadili. Všichni musíme usi
lovat o svatost, o duchovní růst. 

„Buďme svatí, neboť já - Hospodin 
- jsem svatý" (3 Mojž 19,2). 

My se ani tak nemáme učit 

o Ježíši, ale od Ježíše. Protože 
všechna jeho slova, nabídky, přání 
jsou osvětlena jeho skutky, jeho ži
votem. Znovu bych chtěl na závěr 
citovat z knihy T. Mertona: „Pohleď 
na ukřižovaného Krista, podívej se 
na jeho rány, na jeho rozbité ruce. 
Podívej se, jak král slávy je koruno
ván trním. Tady je láska! Láska, kte
rá trpí bolestí těchto h řebů , těchto 

trn ů, smrtelně krvácející pro tvé hří
chy, krvácející pro lidi, kteří ho nikdy 
nepoznají, nikdy na něj nepomyslí, 
nikdy si nevzpomenou na jeho oběť. 
Od něj se nauč milovat. Nauč se to 
od tohoto kříže, od této lásky. Jak 
odevzdat jemu svůj život." 

Víra ukazuje na Krista, který má 
proměn it celou moji bytost. 

P. Bedřich Vymětalík 



VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH 
Svátek Všech věrných zemře

lých zavedl kněz Odilo, opat klášte

ra v Cluny, kolem roku 1000. Mys

líme na ty, kdo jsou v očistci. Písmo 

svaté se o očistci zmiňuje, i když 

není výslovně jmenován. Ve 2. kni

ze Makkabejské Juda koná sbírku 

a posílá peníze do Jeruzaléma, aby 

byla konána oběť za mrtvé. Aby jim 
byly odpuštěny hříchy. 

Ti mrtví nemohou být v nebi. 

V tom případě by modlitba za ně by
la zbytečná. Nemohou být však ani 

zavrženi, těm už není žádné pomo-

ci. Musí být tedy někde uprostřed ... 
Církev dala tomuto místu nebo 

této skutečnosti název očistec. Zde 

se nacházejí ti, kdo odcházejí na 

věčnost sice smířeni s Bohem, ale 

s mnohými slabostmi, lehkými hří

chy a s tresty za těžké hříchy, byť ty 

hříchy již byly odpuštěny. Kdo z nás 

může říct, že je bez hříchu? Protože 

do nebe nemůže nic nedokonalého, 

musí zde být důkladné OČIŠTĚNÍ! 

Proměna, která se zřejmě musí ro

dit v bolesti. 
Očistec je a můžeme být mnozí 

rádi, že je. Nebo si snad někdo 

z nás myslí, že by vedle něho - s je
ho chybami a špatnými vlastnostmi 

- mohli být lidé neskonale blaženi? 

Chyby měli i ti , kteří nás předešli na 

věčnost. A my pevně věříme, že jim 

svými modlitbami pomáháme k o

čištění. 

Věříme, že jim můžeme utrpení 

zkrátit nebo ukončit. V tomto dušič-

Jak poznáme sv. Lukáše 
Podle starokřesťanského církev

ního historika Eusebia pocházel sv. 

~ Lukáš, národností Řek, z pohanské 

rodiny z Antiochi_e Tehdy zde půso

bil v Antiochii sv. Petr a sv. Pavel 
a ti našli v Lukášovi horlivého po

mocníka. Lukáš byl svobodný a nic 

mu nebránilo, aby se přidal k apoš

tolu Pavlovi. Stal se jeho průvod

cem na jeho druhé apoštolské ces

tě z Troady do Filip, kde zůstal, za

tímco Pavel pokračoval dál za svým 

posláním. Po ukončení své třetí a

poštolské cesty se sv. Pavel do Filip 

vrátil , Lukáš se k němu připojil a do

provázel ho pak do Jeruzaléma, po

zději i do Říma, kde s ním zůstal 
i při jeho uvěznění. 

Po smrti apoštola Pavla v Římě 
se stopa sv. Lukáše ztrácí. Před

pokládá se však, že odešel z Říma 
do Achaje na Peloponéz nebo do 

Galie či Dalmácie. Sv. Jeroným 

psal, že Lukáš zemřel jako stařec 

v maloasijské provincii Bithýnii či 

řeckých Thébách. Podle jiné verze 

zemřel mučednickou smrtí v Patrai 
v Achaji, městě mučednické smrti 

apoštola Ondřeje. Odtud prý jeho o

statky nechal císař Konstantin pře

nést do Konstantinopole, kde byly 

roku 357 uloženy v modlitebně 

a v roce 404 zničeny při požáru to

hoto chrámu. 

. . 
,-.~ _: ___ A;, 

Sv. Lukáš, autor v pořadí třetího 

evangelia, čerpal z myšlenek sv. 

Pavla. Lukášovo evangelium vznik

lo kolem r. 75 a mezi čtyřmi evan

gelii vyniká důkladný~ popisem 

Ježíšova dětství a systematickým 

chronologickým uspořádáním pří

běhů z Ježíšova veřejného vystu
pování. Evangelium začíná Zacha

riášovou obětí v Jeruzalémském 

chrámu, při níž se obvykle Bohu o

bětoval býk. Obraz býka se stal at

ributem evangelisty. 
Lukáš píše pečlivou řečtinou, je 

básníkem mezi evangelisty. Vděčí

me mu za barvité l íčení jednotlivých 

epizod - o Marii a Martě, o učední

cích jdoucích do Emauz, o kajícnici, 

která pomazala nohy Páně atd. 

Vrcholem evangelia jsou chvalo

zpěvy Panny Marie, Zachariáše 

a Simeona. Právě jeho barvitý sloh, 

ať již jeho evangelia či druhého vel

kého díla, Skutků apoštolských, při

spěl k tomu, že od 5. století vznika

ly na křesťanském východě legendy 

popisující, že sv. Lukáš maloval 
Pannu Marii a že byl umělcem -

malířem. Tradice připisuje Lukášovi 

autorství asi 7 000 obrazů, např. 

Matky Boží s dítětem v římském 

chrámu Santa Marie Maggiore ne

bo v polské Czenstochowé. Sv. Lu

káš je patronem malířů , ale také lé-

kovém týdnu - od 1. do 8. listopadu 

- máme všichni v rukách velikou 

moc. Můžeme svou modlitbou zkrá

tit nebo i UKONČIT utrpení duší v o

čistci , pomoci jim, aby směli zažívat 

ten pocit nekonečného štěstí a bla

ženosti z patření na Boha. 
Je jisté, že když duše v očistci 

v tom svém bolestném trápení srov

návají dobro a štěstí, o které jsou 

připraveny - a ty malichernosti 
a směšnosti, kterým daly v pozem

ském životě přednost před Bo

hem -, tak o tom všem soudí jinak. 
Prosme, drazí farníci, Boha o tu 

milost, abychom viděli a soudi

li o všem tak, jak nyní soudí duše 
v očistc i . 

P. Bedřich Vymětalík 

kařů (podle sv. Pavla v listě ke 

Koloským byl lékařem) a bývá ně

kdy zobrazován i v oděvu středově

kého učence. Stal se vděčným ná

mětem pro velké sochaře a malíře 

(M. Braun, F. Brokoff, Rogier van 

der Weyden, EI Greco). 
V letech vlády Karla IV. vzniklo 

u nás malířské Bratrstvo sv. Luká

še, které malovalo obrazy Matky 

Boží a v roce 1595 bylo císařem 

Rudolfem li . povýšeno z řemeslné

ho bratrstva na umělecké. Za Jose

fa li. v r. 1783 bylo toto Bratrstvo 

zrušeno. Svůj cechovní oltář mělo 

v levé lodi Týnského chrámu, kde je 

dnes Hellichův obraz Svatý Lukáš 

maluje Madonu z poloviny 19. sto

letí. 
Někdy bývá sv. Lukáš zobrazen 

také s perem, knihou a svitkem, ale 

zde jde již o vedlejší atributy. 

(Z Českého kalendáře světců 
P. Pracného) 
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MEZI STINY A SVETLY NASICH DNU 
Jako poslední dokument byla na 2. vatikánském koncilu přijata 

v roce 1965 pastorální konstituce Gaudium et spes - Radost a naděje 

- o církvi v dnešním světě. Právě touto konstitucí chtěla církev vstou

pit do života mužů a žen našeho věku, do věčných otázek: Odkud při

cházíme? Proč žijeme? Proč existuje hřích, utrpení, smrt? Existuje ži

vot po smrti? 

Soustředila v ní pozornost na 

hlavní problémy života společnosti, 

prob:érr.y týkající se rodiny, i<ultury, 

ekonomického a sociálního života, 

míru. 
Mezitím se svět měnil a dále mě

ní. Proto svolal Svatý otec k třicáté

mu výročí této konstituce v roce 

1995 shromáždění, které mělo 

posoudit změny, k nimž za uplynu

lých 30 let došlo, a zaujmout k nim 

postoj. 
Materiály z tohoto shromáždění 

vydala Papežská rada pro laiky 

s názvem Gaudium et spes - Po tři

ceti ietech. 
Závěrečné hodnocení obsahuje 

referát belgického arcibiskupa kardi

nála Godfrieda Danneelse pod ná

zvem Mezi stíny a světly našich dnů. 

Ukazuje v nich velmi výstižně 

problémy současného života a vý

zvy pro další vývoj společnosti. 

A máme-li jako křesťané aktivně a 

odpovědně vystupovat v dnešním 

světě, je třeba si ujasnit jeho pro

blémy a způsob, jak na ně reagovat 

z pohledu víry. Rozbor kardinála 

Danneelse, kterým se budeme 

v příštích číslech Věst11íku věnovat, 

k tomu dává dobrý podklad. 

I. STÍNY ČASU 
První slova konstituce jsou: 

Radost a naděje, zármutek a úz

kost. Zdá se, že pro současnou do

bu jsou slova zármutek a úzkost 

ještě výstižnější. Začněme proto tě

mito slovy, abychom si připomenuli, 

jaká jsou dnes znamení času. 

1. Ateismus se změnil 
První věc, která v konstituci zau

jme, je velká pozornost problému a

teismu, který se však od tehdejší 

doby už změnil. Přestal být aktuální 

K zapaniatqv~ní .. ~ . 
. "' ;, ·- ·• 

Vy kteří vidíte· , , ,. ·· „ .• 
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. co d_ěláte se světlem: ... ? ' 
· ··, . (povzdeph slepé dívky -

Paul Claudel) 

vědecký ateismus, podle něhož byla 

věda s vírou neslučitelná, i huma

nistický ateismus, s konkurencí Bc

ha pro lidské bytosti. Zdá se, že 

dnes se sotva najde někdo, kdo 

vážně věří v budoucnost těchto ate

ismů. Nejvážnější ateismus, jemuž 

dnes čelíme a který převažuje, je 

praktický ateismus. Je to jakási du

chovní tvrdost é1 náboženská lho

stejnost. Člověk se už nestaví proti 

Bohu, Bůh mu jen připadá naprosto 

zbytečný. Člověk už nebojuje s Bo

hem - jde kolem Boha a míjí ho. 

Tento ateismus - který ostatně e

xistoval i za časů Kristových - se 

spojuje s bohatstvím, jež dusí víru 

a zdůrazňuje konzumní způsob ži

vota. 
S takovým ateismem se bojuje 

mnohem hůř než s jinými jeho forma

mi, protože je to ateismu~ který ne

má vlastní tvář. Nemůžeme ho uká

zat jako nepřítele na veřejnosti , pro

tože se skrývá, zatímco ostatní ateis

my lze rozeznat. Navíc je více či mé

ně přítomen všude. Je to první zna

mení doby, které je velmi důlež ité. 

2. Bacil „narcismu" 
V naší společnosti , v lidském vě

domí vidíme rostoucí přítomnost ba

cilu, který lze nazvat narcismem. 

Dnešní člověk je extrémně upjatý 

sám na sebe, je narcista. Je zaujatý 

sebou, stará se jen o sebe. Je vel

kým individualistou, nevidí nic, než 

svůj vlastní prospěch. Stal se pří

važkem spotřebitelského přístupu. 

Nezajímá se, co se přihodilo druhým 

lidem, jen to, co se týká jeho, je za

jímavé. Dnešní generace ztrácí 

vztah k otci, k matce, tradici, k záko

nům, k náboženství, k úctě k před

kům . Stará se jen o sebe a buduje 

své „štěstíčko" ze dne na den. 

Tento narcismus je druhým vý

znamným znamením doby, které 

Gaudium et spes ještě nezná. 

Tehdy ještě lidé byli ochotni se an

gažovat pro společné ideály. 

Dnešní člověk sotva sní o tom 

změnit společnost. Spíš mu jde o to 

zařídit si svůj vlastní malý životní pro

stor pro své vlastní štěstí - nic víc. 

V důsledku toho se setkáváme 

stále více s jasným individualismem 

místo s lidskou solidaritou. 
/BV/ 

KRÁTCE 
. ~ ~~~ ~-: . ' 

•MŠE SVATÁ O „DUŠIČKÁCH", 
se vzpomínkou na všechny věrné 

zemřelé, se v našem kostele 

Panny Marie Královny míru ve 

Lhotce koná 2. listopadu v 8.00 

ráno a večer v 18.30 hod. 

• LETNÍ CHALOUPKY v Královci, 

rekreačním zařízení naší farnosti, 

se staly pro 23 dětí nezapomenu

telnou vzpomínkou na letošní 

prázdniny. Už po osmé se kluci 

a holky od 7 do 15 let vydali do kr

konošského podhůří utužit své 

zdraví. Hra na téma Pán prste

nů je provázela po celých 14 dnů. 

Za rok se sejdou zase počátkem 

srpna. 

•TÉMA LIDSKÉ SVOBODY na tiš

těných plakátech, vytvořených ve 

spolupráci se studenty několika 

italských středních škol, zaujalo 

v naší kapli Božského Srdce 

Páně návštěvníky kostela. Putov

ní výstava, realizovaná s podpo

rou hnutí Comunione Liberazio

ne, definovala člověka vztahem 

k nekonečnému tajemství, jedině 

pak je svoboden. Kaple tak znovu 

posloužila jako umělecká síň, kte

rá umí oslovit. 

•Z POUTNÍHO ZÁJEZDU V ITÁLll 
se vrátili v minulých dnech na

ši farníci a cestovní kancelář ing. 

K. Klouda je ani tentokrát nezkla

mala. Kladenský vikář P. Neliba, 

duchovní průvodce, např. sloužil 

mši sv. na oltářní menze v jeskyní 

Monte San Angelo, kde se podle 

zbožné tradice zjevoval místnímu 

biskupovi archanděl Michael. 

Výlet na ostrov Capri, výstup na 

Vesuv, s jedinečným rozhledem 

a toulání se bazarovými uličkami 

San Marina, to vše patřilo k pouti, 

o níž se víc dozvíte v některém 

příšt ím Věstníku. Po Velikonocích 

budou v nabízeném cestovním 

kalendáři Lurdy. 
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wůrzburského okresu byl v Hčchber
gu (SRN) uspořádán ve dnech 2.-4. 

října 1998 Mezinárodní festival du
chovní hudby, jehož se na pozvání 
pořádající farnosti Narození P. Marie 
zúčastnil i náš chrámový sbor. 

Po pátečním přijetí účinkujících 

sborů starostou P. Stichlerem a fará

řem Martinem Fleckensteinem, v sá
le farnosti Narození P. Marie, bylo 
vlastní zahájení sobotního matiné na 
nádvoří obecní knihovny. Přes chlad
né počasí (ale díky Bohu bez deště) 
zazpíval každý sbor několik písní 
své země. Po fanfárách žesťového 
kvarteta zpívali hčchberští (poznali 
jsme písně ze Švábska) , pak náš 
sbor (Aby nás Pán Bůh miloval a Sil 

jsem proso na souvrati), po dechové 
vložce pokračovala Schola od sv. Ja
na Křtitele ze Šumperka (největší a
plaus sklidili se slováckou Tráva ne
roste) a na závěr vystoupil Coro 
Polifonico „Citá di Bastia" z Bastia 
Umbra v Itálii, který uvedl i toskán
skou píseň, jejíž melodii známe 
z Čajkovského Italského capriccia. 

Jmenované sbory samostatně ú

činkovaly na koncertech v sobotu 
večer. Náš sbor se představil v pout
ním chrámu ve FahrbrOcku se Mší 
F-dur od V. E. Horáka (varhany 
P. Fanta). Při slavné zpívané mši 
svaté na poděkování za úrodu ji ješ
tě jednou zopakoval v 1 O hodin v ne-

děli ve farním kostele Narození P. 
Marie v Hčchbergu. Po přímluvách 
nás zaujaly děkovné modlitby, při ni
chž farníci kladli k oltáři obětiny 

z polní i zahradní úrody. Z koše tak
to požehnaných krásných jablek se 

pak rozdávalo u východu z kostela. 
Zakončením festivalu bylo spo

lečné vystoupení všech čtyř sborů 

v kostele Narození P. Marie v neděli 
odpoledne. Za doprovodu Cecilián
ského orchestru z Prahy (členové or
chestru českého rozhlasu) zaznělo 
Te Deum od Antonína Rejchy, Mše 
O-dur pro sóla, sbor a orchestr od 
Antonína Dvořáka a Alleluja z Me
siáše od G. F. Haendela. Tuto po
slední skladbu řídil Adolf Ullmann, 
hlavní organizátor celého festivalu 

a náš stálý příznivec a věrný přítel. 
O nastudování a provedení závě

rečného koncertu se s velikým nasa
zením zasloužil náš sbormistr a diri
gent Ladislav Pospíšil. Chceme mu 
ještě jednou poděkovat za všechnu 
práci a trpělivost. 

Závěrečný koncert byl hojně nav
štíven, a to i ze vzdálenějšího okolí 
(autobus z Erlangen) a měl velký ús

pěch. Posluchači si neodnášeli jen 
hluboký zážitek z krásné hudby, ale 
jak sami uváděli , i spokojený pocit 
z dobře vykonaného díla, za příklad
né spolupráce různých národů budu
jících Evropskou unii. 

Václav Eliáš 

Od 1. července platí novela stavebního zákona, jejíž uvedení do praxe 

má zjednodušit proces schvalování žádostí o stavební povolení. Zpřísňu

jí se postihy za černé stavby (uložená pokuta může dosáhnout částky až 

100 000 korun), ale na druhé straně stavební ohlášení, na které nebude 

stavební úřad reagovat do třiceti dnů, budou moci žadatelé považovat za 

schválené. 
Významnou změnou je sedmidenní lhůta, kterou novela stanovuje dota

zované organizaci (např. kanalizace, plynárny). Pokud instituce neodpoví, 

může stavební úřad považovat žádost za schválenou, čímž další zbytečné 

kroky odpadají. 
Drobné stavby (plot, zahradní domek menších rozměrů apod.) se staví 

na tak zvané ohlášení. Pokud se stavební úřad neozve do třiceti dnů se 

svými připomínkami či požadavky, je možné se stavbou zač ít. 

Také na sousedské vztahy se v novele pamatuje. K žádosti o stavební 

povolení se mohou vyjadřovat pouze ti sousedé, s nimiž má žadatel spo

lečnou hranici pozemku. /aj/ 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost u kostela 
Panny Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. 

Kostel Pan.ty Marie 
Královny míru 

ADRESA 

Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 
Telefon: 02/471 07 59 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

Ne - 8.00, 10.00, 18.30 
Po - není mše svatá 
út - 18.30 
St - 8.00 
čt - 8.00 
Pá - 15.00, 18.30 
So - 16.00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ 

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

Svátost oltářní je možno přijímat 
dvakrát 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 
kdykg_!iv. 

S>A'ltost 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 Fakultní 
Thom;:i,yerově nemocnici v Krčí. 

Svátost manželství je třeba ohlá
sit duchovnímu správci alespoň tři 

týdny předem. 

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

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Probíhá ve středu, od října do květ
na, ve skupinách podle věku. 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Každou neděli mimo prázdniny po 
večerní mši svaté. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava, v neděli i ve 
středu v 16.00 hodin se střídá boho
služba slova se mší svatou. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Každý čtvrtek, v lichém kalendář
ním týdnu v 15.00 hodin, střídavě mše 
svatá a bohoslužba slova. 
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UVÍTEJME HO LÁSKOU 
„Oznamuji vám radost ve

likou, která bude všemu lidu. 
Narodil se vám Spasitel , 
Kristus Pán." 

BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH 

Tato andělská zpráva zazně
la téměř před dvěma tisíci lety 
k pastýřům v tichu samoty 
u města Betléma, v tehdejší Pa
lestině, nynějš ím státě Izrael. 

Byla výzvou pastýřům , aby 
šli a poklonili se Pánu. Stejně 
radostnou událost si připomí

náme v tyto dny i my. Jsme 
zváni, abychom se šli poklonit 
svému Spasiteli, oslavit radost
nou událost jeho příchodu na 
tento svět. 

24. prosince - čtvrtek: 

ŠTĚDRÝ DEN 
Mše svatá ráno v 8.00, odpoled

ne v 16.00 zpívá chrámový sbor 
pastorální Hej, mistře pro sólisty, 
sbor a orchestr od Jakuba Jana 
Ryby. Půlnoční ve 22.00 hodin. 

25. prosince - pátek: 
SLAVNOST 
NAROZENÍ PÁNĚ 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 zpívá 
chrámový sbor Missa pastoralis 
Františka Xavera Brixi. Večerní mše 
v 18.30. Celý den jsou přístupny 
jesličky v kapli Božského Srdce 
Páně. 

26. prosince - sobota: 
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 

Mše svatá v 8.00 a v 10.00 hodin. 

27. prosince - neděle: 

SVATÉ RODINY 
Mše svatá v 8.00 a 10.00, večer

ní v 18.30 hodin. 

28. prosince - pondělí: 

SVÁTEK MLÁĎÁTEK - MUČEDNÍKŮ 
Mše svatá v 8.00 hodin. 

31. prosince - čtvrtek: 

SV. SILVESTRA 
Mše svatá na poděkování za uply

nulý rok a prosba o Boží pomoc do 
nového roku začíná v 16.00 hodin. 

1. leden - pátek: 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 a ve
čer v 18.30 hodin. 

5. ledna - úterý: 
Při večerní mši svaté v 18.30 ho

din svěcení vody, křídy a kadidla. 

M.'P 

To je ta veliká radost, kterou 
nám mají Vánoce přinést. Kte
rou nás mají naplnit. A z ní by
chom i my měli potěšit druhé, 
obdarovat je, protože Bůh ob
daroval nás. Ukázat druhým 
svou lásku, jako ji ukázal Bůh 
nám. 

Snažme se, aby Vánoce ne
byly jen úsilím mít slavnostněj
ší večeři než jindy a než druzí, 
snahou přetrumfnout se co nej
dražšími dárky. To všechno má 
své místo, děláme-li to s lás
kou pro druhé, ale ztrácí cenu, 
stává-li se to jedinou náplni 
Vánoc. 

Ta naše radost by měla být 
v poděkování Božskému dítěti, 
které nás přišlo zachránit pro 
věčný život. V odpovědi láskou 
na jeho lásku. 

P. Bedřich Vymětalík 

BŮH VÍ, CO DĚLÁ , 
Bůh spálí 99 procent naše

ho „já0
, ale s· jedním zbylým. 

procentem bude dělat záZra
ky - všechno má svúj čas ... 



P.· \l; Rudolf· farníkuI:II· 
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/Na čt~pky mi.nuléhb čísla Vě,stníku~ V'.nic~7. se n,aši farnícl·netlijj·u < 

svými citfa vztahem ke svému duchovnímµ o~ci, p. Vladim~r Rudolf 
odpovídá: 
· ··„oěk(}ivám za ~aše modlítby pfi mé nemocí, za vašipomoc a :zá 'všech~ 

na hřejivá slova povzbuzení. Také na vás stále myslím a na konci roku 
v~m.vyp(ošuji požehnan~ Vánoce a s Božípomocí hodně síly do každé• 
ho' dne rjóvéf/o 1oku. Byl bych rád,. kdybyste nezapomínal{ ,ná m?je , du- . 
chovní, vedenr v rriinulých letech; kdyjsein s~, snažil vám dokázat -jak 
j$en:i tója s~mpoznál ve svém životě -, žéBůlJ nečeká na našff.Pb~Je~i 
:l/y; ·aby'nás pbtiestal, . ale že nás má rád a do poslední vteřiny našeh<i t;Jy~ : 
t{.nám dává, naději .. Protože Bůh, to je láska. : .. '.' . : · i >; . · . 

Čaj o třetí 
Jednou v měsíci, vždy každé 

druhé úterý v 15.00, přicházejí dří
ve narození do kaple svatého Vá
clava posedět u čaje a stejně teplé
ho přátelského pobesedování. Po
slední letošní setkání 8. prosince 
bylo opravdu sváteční. Nestorům 

přišly zazpívat a zarecitovat na vá
noční téma děti z mateřské školy 
Studánka. Příští čaj se ohřívá na 
12. ledna už roku 1999! 

ŽENA VČEREJŠKA A JEJÍ VÝZNAM PRO DNEŠEK 

Terezie z Lisieux 
Jen třem ženám udělila římskokatolická církev titul 

Učitelka církve - Terezii z Avily, Kateřině Sienské a Terezii 
z Lisieux. O té jsme začali psát v prázdninovém Věstníku. 
Nyní v životopise karmelitánky, která zemřela ve věku 
25 let, pokračujeme. 

žít zcela v současnosti 
Jako mnohé naše současníky, 

i Terezii vábilo odhlížet od přítom
nosti do idealizované minulosti ne
bo do budoucnosti plné problémů. 
Terezie dospěla k poznání, že tako
vé myšlení ji zneklidňuje a vyvolává 
v ní nespokojenost. Z toho si také 
vzala ponaučení. „Žít okamžikem" 
se od té chvíle stalo jejím heslem. 
Okamžik, krátká chvíle přítomnosti, 
to je to, co je nám dáno. Minulost 
a budoucnost jsou nám jednoduše 
odňaty. Terezie byla přesvědčena, 

že Bůh dává sílu přítomnost snést. 
K tomuto závěru dospěla za své 
dlouhé, bolestivé nemoci. Objevila 
cosi velice důležitého: „Často jsem 
pozorovala, že Ježíš mne vůbec ne
zásobuje dopředu. Každým okamži
kem mne sytí novou potravou, kte
rou nacházím v sobě, aniž bych vě
děla, jak„." 

To, co jí Ježíš dává, stačí právě 
jen na okamžik. To je však až dost. 
Kdo si dělá zásoby, činí se nezávis
lým na druhých. Očekávat od Boha 
„duchovní zásobu", to přece zna
mená alespoň nějakou dobu nebýt 
odkázán na jeho podporu a zapomí
nat přitom, že co se dlouho skladu
je, často zvětrá a zkazí se k nepoží
vání. Terezie se neúnavně snaží 
získávat z důvěry v Boha dary stále 
nové a nezkažené. 
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Odvážila se mluvit s Bohem 
a o Bohu srdnatě, protože se cítila 
být společnicí v Božím domě, nikoli 
cizincem či přistěhovalcem. Sou
částí Tereziiny cestičky je přede
vším to, že chtěla zůstat dítětem 
Božím, které Bohu až do úplné 
smělosti zcela a plně důvěřuje. 

K pravé modlitbě 
Za svého života se Terezie potý

kala především s předem formulo
vanými modlitbami. Instinktivně vy
pozorovala, že pravá modlitba není 
totéž, co odříkávání krásných slov. 
Postupně se jí podařilo všechny 
modlitební atrapy odhodit a propra
covat se k opravdové modlitbě srd
ce. Intenzivně se zabývala Písmem 
svatým, Starým i Novým zákonem. 
Styk se slovem Božím byl pro ni eli
xírem života. To nebylo v její době 
samozřejmostí. Duchovní potrava 
sestávala především z výchovné li
teratury a z květnatých modliteb
ních knih. To se však Terezii za
mlouvalo stále méně a méně . 

Písmo svaté však pro ni bylo vydat
nou „studnicí", kterou jí Ježíš seslal. 
Tereziina spiritualita byla živena 
i hlubokou láskou k tvorstvu, kterou 
prožívala od dětství. Ráda používa
la obrazů a paralel z přírody. 

Milovala především květiny, které 
obětavě pěstovala, ale i hvězdy 

a sníh. Pohled na přírodu, říkávala, 
ji přenášel do nebe. Sama sebe po
važovala za „polní květinu" v Boží 
zahradě. Z pohledu na přírodu čer
pala poznání, že všichni lidé jsou 
před Bohem stejně tak hodnotní, ja
ko jsou všechny rostliny stejně dů
ležité pro krásu tvorstva. „Ježíš mi 
dal před oči knihu přírody a já po
chopila, že všechny květiny, které 
On stvořil, jsou krásné, a že nádhe
ra růže a běloba lilie neubírají na 
vůni fialince „. Pochopila jsem, že 
kdyby všechny květiny chtěly být rů
žemi, přišla by příroda o svou jarní 
nádheru a louky by nebyly posety 
květinkami. " 

Stejně jako Písmo svaté a tvor
stvo byl pro Terezii zřídlem duchov
ního života i její vlastní život. Její 
hluboký vztah k Bohu Otci kořenil 
v jejím vřelém vztahu k otci vlastní
mu. Nazývat Boha Otcem jí však 
nestačilo. K tomu, aby dostatečně 
vyjádřila jeho něžnost. Jedno z je
jich oblíbených míst ze Starého zá
kona je z proroka Izaiáše. Dnes se 
mu znovu věnuje pozornost. Bůh 
zde o sobě mluví jako o matce: 
„Cožpak může žena zapomenout 
na svoje pacholátko, neslitovat se 
nad synem vlastního života? I kdy
by některé zapomněly, já na tebe 
nezapomenu." Sama Terezie vyjád
řila mateřskou lásku Boží v jedné ze 
svých básní takto: „V tobě, který jsi 
dokázal stvořit srdce matek, nachá
zím něžnějšího z otců. Láska tvého 
Srdce je pro mne víc než láska ma
teřská." 

* 



Ve svých vzpomínkách na dět
ství v malém českém městeč
ku se židovský exulant Robert 

Ehrmann vrací do rodných Strakonic 

a v jedné z úvah tehdejšího dítěte 

srovnává oslavu židovského svátku 

Chanuka (svátek znovuvysvěcení 

jeruzalémského chrámu po jeho do

bytí Judou Makabejským) s křesťan

skými Vánocemi. Rád se s vámi po
dělím o kousek jeho dětské úvahy. 

Jelikož se Chanuka světí v pro
sinci jako Vánoce křesťanů a o o
bou svátcích se rozsvěcují svíčičky, 

lámali jsme si své dětské hlavy tím, 
které svátky jsou hezčí. Rozhodli 

jsme, že Vánoce, protože křesťan
ské děti dostávají od Ježíška dárky 

pod stromeček, a my nic ani o Cha
nuce, ani o kterémkoliv jiném svát
ku. Když jsme však zjistili, že naši 

křesťanští kamarádi dostali jen zim
ní rukavice nebo teplé boty, bylo 
nám po nedlouhé úvaze jasné, že 

takové části oděvu nám kupují rodi
če, aniž by předstírali, že to jsou 

dárky. Žili jsme však v městě spíše 
chudém a takové dárky patřily do ří
še našich snů. Ale přece Ježíšek na 
křesťanské děti pamatoval, třebaže 

jejich rodiče mu nic nedávali, jen 
stále po něm něco chtěli. Tu jsem si 

vzpomněl na našeho hodného pro
roka Eliáše, kterému maminka při
pravila celý maces a pohár sladké
ho vína. Věru, bylo by se slušelo, 

aby za to prorok obdaroval židovské 

děti nějakou vítanou maličkostí. 
Záměrně vybírám tuto ukázku 

vzájemného prolínání kultur z doby 

prvního desetiletí tohoto století, kte

rou dnes považujeme za téměř idy

lickou při retrospektivním pohledu 

na události, které v dalších desetile

tích následovaly. 
Chanuka i naše Vánoce jsou 

dnes zcela jiné než tehdy. Židovské 
i křesťanské děti prošly od té doby 

·Vánoce;-" 
Vánoce 
přicházeJí ... 

dlouhým vývojem, který je nesma

zatelně poznamenal. Dvě světové 

války, holokaust, radikální spole
čenské, politické a především tech

nické změny nás postrčily do prou

du valící se řeky a my se nechává

me unášet v pyšné domněnce, že 

jsme stále pány kormidla, a že loď 
života zdárně uřídíme přes všechny 

peřeje. Už dávno jsme zaznamena

li , že rychlost toku se neustále 
zrychluje, ale nás to neznepokojuje. 

Stále rychlejší auta, letadla, rychlej

ší a uspěchanější tempo života nás 
strhává s sebou. Spěšně pomíjíme 

dětství, mládí, již chceme být do-

spěli, abychom mohli rozhodovat, 
samostatně jednat, aniž bychom 

měli dostatek zkušeností a umu. 
Ani si neuvědomujeme, že zrych

lováním životního tempa se ochu

zujeme o jeden z nejvzácnějších 

lidských zážitků , touhy a naděje. 

Rychlost životního dění vyřadila ze 

scénáře radostný čas slastného 
očekávání. Odvykli jsme si čekat. 

Nemáme čas čekat! Naše netrpěli
vost narůstá ze dne na den u pokla

den obchodů , na křižovatce v kolo

ně vozidel, v celém předvánočním 

ruchu. Ani si nestačíme uvědomit, 

že nemáme čas se na Vánoce těšit, 

toužit po nich a v tom překotném 

tempu se nám zcela vytrácí jejich 

význam a podstata. 

Dítě se nám narodilo, 
synáček je nám dán.„ 

Narodil se náš Spasitel, 
radujme se v Pánu! 
Dnes nám sestoupil 

z nebe pravý pokoj. 

Ano, Dítě se nám narodilo, přišla 

na svět Boží láska... Stačili jste si 

- s dovolením všimnout? Leží tam 
v chlévě , stranou všeho toho ruchu 

a chvatu, v korýtku na seně, zabale
né v plenkách. Spasitel světa - i náš 

Spasitel! Boží láska sestoupila 

k nám, lidem. Nepřehlédli jsme pro 
ten nepřetržitý chvat tuto skutečnost? 

/JŠ/ 

CO TI ŘÍKÁ ŠTĚDRÝ DEN? 
Co tobě říká Štědrý den? 
Stačí ti hezký stromeček 
a pod ním dárky jen? 

To bys byl tuze chudičký a sbíral 
jenom plevy, 

jak velký dar jsou Vánoce, bez víry 
nikdo neví. 

Ta vnáší světlo do temnot a zazáří 
i tobě , 

když otevřeš jí srdce své, zvlášť 
ve vánoční době. 

Ten, kdo tě stvořil, miluje, 
v Děťátku se ti daruje, 

bys mohl k němu bez obav, 
za všechno přijít děkovat. 

On maličkým se pro nás stal 
přesto, že mocným zůstal dál, 

zimou se musí v chlévě chvět, 
tak jeho lásku splácí svět. 

Co ty mu na ni odpovíš, i za tebe 
vzal těžký kříž, 

kterým ti nebe otevřel, 
abys tam věčné štěstí měl. 

Bude tvé srdce kámen snad, 
že nejsi schopen nic mu dát? 

Nebo v něm světlo zasvítí, 
by mohl k tobě přijíti? 

Aby ti mohl pokoj dát, aby ti mohl 
požehnat, 

aby tě láskou zahrnul, aby byl jeho 
a on tvůj. 

Ze srdce bych vám chtěla přát tu 
plnost lásky Boží, 

ať světlo živé víry víc ve vašich 
srdcích hoří. 

Ať ten maličký Ježíš, co Maria nám 
podává, 

po celý nový příští rok vám hodně 
darů rozdává! 

Veršovala naše nemocná 
sestra Petra 



Jak poznáme ct. MARII ELEKTU? 
Uctívaná pražská karmelitánka 

se narodila 28. ledna 1605 v umbrij

ském městě Terni ve šlechtické ro

dině Tetrazoliů. Jako jednadvaceti

letá zde vstoupila do kláštera přísné 

řehole bosých karmelitek, kde změ

nila původní jméno Kateřina na ře

holní Marie Elekta. Po roce složila 

řeholní sliby a ve 33 letech se stala 

převorkou kláštera ve Vídni, odkud 

po pěti letech přešla do Štýrského 

Hradce (Graz). 
Tady působila třináct roků. Kar

melitánský klášter se nacházel na 

svahu vyvýšeného Schlossbergu. 

Odtud vedla její cesta do Prahy. Cí

sař Ferdinand Ill. slíbil, že až pomi

ne nebezpečí od protestantských 

Švédů , založí bosým karmelitkám 

v Praze kostel s klášterem. Slibu 

dostál. Roku 1655 koupil na Malé 

Straně dům se zahradou a změnil 

jej v klášter. Dne 1. září 1656 byla 

uvítána vikářka Marie Elekta a čtyři 

další sestry. Od roku 1660 do své 

smrti 11. ledna 1663 byla Marie 

Elekta první pražskou karmelitán

skou převorkou . Stala se z ní horli-

vá pokračovatelka díla sv. Terezie, 

reformátorky tohoto řádu. 
Sestry pochovaly její tělo v dubo

vé truhle do sklípku klášterní kaple 

v zahradě. Po třech letech, při ote

vírání rakve, bylo úředně zjištěno, 

že tělo nejeví známky rozkladu. Ar

cibiskup hrabě Arnošt Harrach po

slal tuto zprávu papeži Alexandru 

VIII. a císaři Leopoldu I. Ten zařídil 

vystavění nového kláštera, v němž 

v kapli za mřížkou byla umístěna 

sedící postava Marie Elekty. 

V roce 1782 císař Josef li. kláš

ter karmelitek zrušil a sestry se pře

stěhovaly do cisterciáckého klášte

ra v Pohledu u Havlíčkova Brodu. 

Tam bylo uloženo i naporušené tělo 

ctihodné převorky. Později se sice 

sestry karmelitánky do Prahy vrátily, 

ale již nikoliv do svého kláštera, kte

rý byl zatím v držení společnosti an

glických panen, nýbrž do bývalého 

kláštera barnabitů u sv. Benedikta 

na Hradčanech . Tam uložily nepo

rušené tělo Marie Elekty do kobky 

na epištolní straně hlavního oltáře . 

Postava je oblečena do řeholního 

roucha a sedí na stolici. Ještě po 

druhé světové válce bylo možné se 

do šedavého obličeje dávné karme

litánky zahledět. 
Ct. Marie Elekta se zobrazuje jako 

polopostava v rouchu karmelitánek, 

s rukama zkříženýma na prsou, 

v jedné držící hořící srdce a ve druhé 

kříž . Jindy je zobrazována po smrti, 

se zavřenýma očima, opět se zkříže

nýma rukama. V jedné drží opět kříž 

a ve druhé lilii. Na hlavě má korunu. 

/Z českého kalendáře světců 
Petra Pracného/ 

MEZI STÍNY A SVĚTLY NAŠICH DNŮ 
Pokračujeme v listování kon

stitucí Radost a naděje - o církvi 

v dnešním světě - a hledání dal

ších znamení našeho času. 

3. ŠÍŘENÍ SEKT 

Výrazným znakem dnešní doby 

je sektářství. Ještě v roce 1960 se 

všeobecně mluvilo o tom, že nábo

ženství zmizí. Někteří autoři psali 

o „smrti Boha". Byla to nenábožen

ská éra: Bůh byl pro ni mrtev. Text 

„Bůh je mrtev" se objevil kdysi i na 

obálce jednoho časopisu. Po dvou 

letech se oznámení změnilo: „Bůh 

se znovu vrátil." 
Žijeme opět v éře náboženské. 

Jenže Evropa a Severní Amerika je 

v ní zasažena invazí náboženských 

sekt. V Bruselu vzniká prý nová 

sekta každých 14 dnů. Naštěstí 

každých 14 dnů jiná zaniká. Velké 

církve ztrácejí práci: zdají se příliš 
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velké, příl iš studené, příliš dogma

tické, příliš autoritativní, mají příliš 

málo „tepla". „Malé je krásné," myslí 

si lidé a hledají něco malého, co se 

líbí jejich představám. 
Toto sektářství bylo téměř nez

námé v 60. letech. V té době mohly 

velké církve tento vývoj sotva před

vídat. Bály se spíše toho, že zanik

nou, než toho, že budou nahrazo

vány sektami. Takové je tedy třetí 

znamení našich dnů - rozšíření 

sekt. 

4. UVOLNĚNÍ MRAVNÍ 
UKÁZNĚNOSTI 

čtvrtým znakem naší doby je 

ztráta morálky. Nejde ani tak o igno

rování praktické mravní ukázněnos

ti v každodenním životě , ale - co je 

mnohem vážnější - o ztrátu mrav

nosti vůbec: lidé nejen hřeší, ale ří

kají, že nehřeší. Ani už nechápou, 

co je hřích . Není to tedy jen praktic

ké opomíjení mravních principů - to 

existovalo ve světě po celou dobu 

existence lidstva, ale chápání ne

morálnosti jako něčeho, co je 

správné a normální. 
Není to už ani tak zvrácení mo

rálky jako zvrácení myšlení, jakýsi 

druh intelektuální zvrácenosti. 

Lidé si myslí, že pravda je něco, 

co si sami vymýšlíme, co sami vy

tváříme každým okamžikem. 

Pravda už není jako hotová kate

drála, kam vstupujeme, abychom 

zaujali vlastní místo. Je to spíš 

dům, který si stavíme pro sebe dle 

svých choutek a jehož jsme sami 

architekty. 
Jinými slovy, člověk se považuje 

za majitele mravní pravdy, a proto ji 

může i změnit. 
Dochází ke ztrátě smyslu pro 

mravnost. To je čtvrtá významná 

změna našich dnů . 



5. FAŠISMUS 
A NESNÁŠENLIVOST 

Pátým znamením doby je růst fa

šismu v politice a nesnášenlivost 

v náboženství. V některých oblas

tech světa, zejména v mohamedán

ských oblastech, určité části spo

lečnosti reagují násilnicky proti ji

ným názorům a představám. 
Hovoří se o nábožensky zabar

veném nacionalismu nebo funda

mentalismu. Na cizích slovech ne

záleží. Prostě stanou-li se velká ná

boženství nesnášenlivá, blíží se 

sektám, téměř se stávají samy sek

tou. Jejich přístup znamená: „Druzí 

nemají pravdu, protože ji mám já. 

A já bych nemohl mít pravdu, kdyby 

ji měli druzí." To je přístup sekt. 

Sekt je ve světě stále více. Téměř 

je možno říci: „V 60. a 70. letech se 

církev přihlásila ke starosti o chudé, 

ale chudí se přihlásili do sekt." Bylo 

by to strašné, kdyby to byla pravda. 

Myslím však, že to pravda není. 

6. NÁBOŽENSTVÍ 
JAKO ZCELA 
SOUKROMÁ ZÁLEŽITOST 

Konečně šestý faktor: nábožen-

ství je omezeno na soukromý sek

tor. Už nemá místo ve veřejném ži

votě. Lze je prožívat doma, vevnitř

ním životě. Už nemá místo na poli

tické scéně ani v kultuře, už se ani 

neříká, že člověk je nebo není křes

ťan. Prostě jste občanem a na os

tatním nezáleží. 
Podíváme-li se tedy na zname

ní doby ze záporné stránky, mů

žeme je shrnout takto: 
Tvář ateismu se změnila. Jeho 

rysy jsou: praktický ateismus, 

náboženská lhostejnost, roz
mach sekt, zahledění člověka do 

sebe, mravní lhostejnost, nábo

ženská nesnášenlivost, odsunutí 

náboženství do soukromé sféry. 

* 
Existují na druhé straně zname-

ní, z nichž můžeme mít radost? Ji

nými slovy, existují znamení ukazu

jící změny k lepšímu? Není pochyb, 

že existují. To už ale v novém roce 

1999„. 

® 
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u I>VER.I 
Chlapec zbrkle letěl po schodech 

a dveře zaklaply. Tak, teď to má „. 

Okamžik ještě uvažoval o tom, 

co se přihodilo, a protože to rozhod

ně nechtěl vzít na vědomí, zlostně 

se vrhl na bezcitné dveře. 

I VÝROKY SLAVNÝCH o BOHU I 

PAUL CLAUDEL 

Filozof a spisovatel 
(1868-1955) 

„ Věřící lidé jsou šťastní lidé„." 
,~ M~ 

AUGUSTINUS 
AlJREL.IUS 

Filozof, spisovatel, biskup 
(354-430) 

„Bože, jak jen může existovat ro

zumný tvor, který by tě nemiloval! 

Jak bych neměl o tobě mluvit, Bo

že, když i ti, kteří o tobě vyprávějí, 

tak málo toho povědí!" 

Bušil do nich, boxoval proti nim, 

dupal a křičel. Ale na dřevěné tváři 

dveří se nehnula ani žilka. Chlapec 

si vzpomněl na klíčovou dírku, ironic

ké oko těchto bídných, zlých dveří. 

A jak se sklonil, viděl, že oko je 

zavřeno. 

Tak si tam sedl a ze zoufalství 

plakal. 
Pozoroval jsem ho s úsměvem 

a myslel jsem si, Pane, že i já se 

často namáhám před zavřenými 

dveřmi. Chci ospravedlňovat, doka

zovat, přesvědčovat. Mluvím a má

vám důkazy. 

Důrazně to vykládám, zmiňuji se 

o všem možném, abych získal fan

tazii nebo srdce bližního, ale ten 

mne zdvořile nebo mrzutě usadí 

přede dveře a já plýtvám svou silou, 

ať dělám co chci. 
Dej mi, Pane, bázeň a trpělivost. 

Nech mne milovat a mlčky prosit, 

a čekat na prahu, až ten druhý ote

vře své dveře. 
Přeložil P. V. Rudolf 

KRÁTCE 

• NA NÁRODNÍ CÍRKEVNÍ SNĚM nás 

připravuje řada článků v katolickém tis
ku (připomínáme např. Katolický týde
ník 43 a 48) . Bude to pro nás událost, 

kterou bychom měli prožívat s osobní 

účastí, neboť jde o plnějš í uplatnění 

li. vatikánského koncilu v životě naší 

církve. Mějme na mysli , že společenství 

církve tvoří všichni věřící. Mají za ni 

spoluodpovědnost. Měli bychom se te
dy připravit na očekávaný dialog studi

em Dokumentů li. vatikánského koncilu 

a Katechismu katolické církve (oba titu

ly vydal Zvon, Praha 1995). 

• ČLENOVÉ CHRÁMOVÉHO SBORU 
kostela Panny Marie Královny míru 

spoluúčinkují 19. prosince v poděbrad
ském a nymburském kostele při prove

dení České vánoční mše Hej, mistře 
J. J. Ryby. Tuto skladbu zpívali v Podě

bradech již v loňském adventu na po

zvání milého probošta Františka Luke

še. Všechny, kdo ho znali nebo četli je

ho poutavé knížky jistě překvapilo, když 

jej letos v l étě Pán Bůh povolal k sobě, 

a tak hudbu, kterou tolik miloval, už po

slouchá jen v tom nejdokonalejším pro
vedení. Vzpomeňme na něj u jesliček. 

• KŘÍŽE A OBRAZY PAVLA VANCE, vy
stavené a nabízené jako nápaditý 

a cenný vánoční dárek v kapli Božské
ho Srdce Páně, jsou dílem autora zdej
šího obětního stolu a spolutvůrce naší 

křížové cesty. Od poslední výstavy lze 

zaznamenat další mistrův posun v in

venci i využití materiálů , které akcentují 

Kristovo utrpení se srozumitelnou nad

sázkou. Výstava patří k tomu nejlepší
mu, co v kapli bylo předvedeno. 

• ZIMNÍ REKREACE VE FARNÍM STŘE
DISKU V KRÁLOVCI je vítanou příleži
tostí přiblížit se přírodě. Pro milovníky ly

žování jsou puštěny vleky, turisté si mo
hou vyšlápnout do krkonošského před

hůří nebo s pasem překročit nedaleké 

polské hranice. Po túře čekají na rekre

anty teplé pokoje a posezení u pravého 

krbu. Vařit je možno ve vybavené kuchy

ni, případně si na oběd zajít do restaura

ce. Lůžkoviny si rekreanti berou z domu. 

Správcem objektu je náš farník pan 

Prchal, kterému se platí přímo na místě 

80 Kč za osobu a den. O pobyt se hlásí 

zájemci v sakristii. Pokud nepojedete 

vlastním autem, nabízíme toto spojení: 
nejlépe autobusem z Florence v sobotu 

v 9.00 do Trutnova (příj. 11.48) a dále 

vlakem ve 12.47, s příjezdem do Králov

ce ve 13.13. Cesta zpět v neděli je mož

ná ve 13.46 vlakem do Trutnova (příj. 

14.16) a dále autobusem v 15.15 s pří

jezdem na Florenc v 17.55 hod. Ve vše

dní dny je spojení ve 13.40 z Florence, 

přestup na vlak v 17.30 v Trutnově, s pří

jezdem do Královce v 17.57. Z Královce 

odjíždí vlak v 8.43 a autobus z Trutnova 

v 10.35. Příjezd na Florenci je ve 13.35 

hodin. 

• MLÁDEŽ SE SCHÁZÍ v našem kostele 

vždy v neděli po večerní mši svaté 

a probírá Katechismus katolické církve. 

K této meditaci jsou dveře otevřené dal

ším mladým lidem. 
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Zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti dle 

§ 46, odst. 1, písm. c ZP. Řádně mu bylo vyplaceno odstupné ve výši dvoj

násobku průměrného výdělku. Jeho dotaz zní, zda je povinen z vyplacené

ho odstupného zaplatit pojistné pro zdravotní pojištění a jak bude dále pla

tit pojištění po rozvázání pracovního poměru. 

„Odstupné se nezahrnuje do vy- kud bude např. evidován jako ucha-

měřovaného základu pro placení po- zeč o zaměstnání u úřadu práce, 

jistného na zdravotn í pojištění, proto případně bude-li u příslušné zdra

se z něho zdravotní pojištěn í platit votní poj išťovny zařazen v některé 

nebude. V případě , že by zaměstna- jiné skupině osob, za které platí po

vatel nedopatřením toto pojistné na jistné stát (poživatel některého dů

zdravotní pojištění z odstupného chodu, žena na mateřské dovolené 

srazil, lze proti němu uplatnit nárok apod.), je za něj plátcem pojistného 

na doplacení částky, o kterou bylo stát. V případě, že by nebyl zaměst

odstupné takto sníženo. nán, nepodnikal by a ani by nebyl 

V případě, že by ihned následují- zařazen ve vyjmenovaných katego

cí den pro rozvázání pracovního ri ích osob, za které platí pojistné 

poměru uzavřel zaměstnanec nový stát, je povinen se u své zdravotní 

pracovní poměr, bude zdravotní po- pojištovny přihlásit jako „osoba bez 

jištění platit jeho nový zaměstnava- zdanitelných příjmů" a platit v zá

tel. Pokud by začal podnikat, platí konných termínech (měsíčně) po

zálohy na zdravotní pojištění dle jistné ve výši 358 Kč. 

příslušných právních předpisů . Po-

PŘESTÁVKA NA OBĚD 
Zaměstnavatel nám poskytuje 30 minut na oběd. I přes veškerou snahu 

se někdy stane, že tuto stanovenou dobu překročíme. Zaměstnavatel na 

nás potom požaduje, abychom každou minutu zpoždění napracovali v dél

ce 15 minut. Je tento postup správný? 

Přestávky v práci upravuje § 80 
Zákoníku práce. V odst.1 je stano
veno, že povinností zaměstnavatele 
je poskytnout zaměstnanci nejdéle 
po pěti hodinách nepřetržité práce 
pracovní přestávku na jídlo a od
dech, a to nejméně 30 minut. Tzn. 
že tato přestávka stanovena být 
musí. Odst. 2 hovoří o tom, že za
městnavatel může po projednání 
s příslušným odborovým orgánem 
stanovit přiměřeně dlouhou pře

stávku na jídlo. 
Přestávka v práci v rozsahu 

30 minut za směnu se započítává 
do pracovní doby a je proto place
na. Pokud by byla stanovena delší 
přestávka na oběd proto, že doba 
30 minut je nedostačující, pak by se 
jednalo o dobu neplacenou a tudíž 
se tato doba napracovává. Zaměst
navatel však může její napracování 

stanovit pouze za skutečně zameš
kanou pracovní dobu. Jestliže za
městnavatel vyžaduje výkon práce 
ve větším rozsahu, potom se jedná 
o nařízenou práci nad stanovenou 
týdenní pracovní dobu, resp. o prá
ci přesčas, a to se všemi důsledky, 

které z toho plynou. 
Je povinností každého zaměst

navatele rozdělit pracovní dobu tak, 
aby měl zaměstnanec možnost od
počinout si a v klidu se najíst. Za
městnavatel by proto měl stanovit 
přiměřenou dobu na oběd s tím, že 
čas , který přesáhne dobu 30 minut, 
bude napracován v předem stano
veném rozsahu. 

Doporučujeme všem, kterých se 
tento problém dotýká, aby se obrá
tili na příslušnou odborovou organi
zaci v podniku, která má mandát 
k řešení. /AA/ 

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: 02/471 07 59 

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 v neděli dopo
ledne, na přání kterýkoli den. Je třeba 
se včas ohlásit na farním úřadě. 

Svátost oltářní je možno přijímat 

dvakrát 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 Fakultní 
Thomayerově nemocnici v Krči. 

Svátost manželství je třeba ohlá
sit duchovnímu správci alespoň tři 

týdny předem. 

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

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Probíhá ve středu , od října do květ
na, ve skupinách podle věku. 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Každou neděli mimo prázdniny po 
večerní mši svaté. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava v neděl i i ve 
středu v 16.00 hodin se střídá boho
služba slova se mší svatou. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v lichém kalendářním 

týdnu v 15.00 hodin střídavě mše sva
tá a bohoslužba slova. 
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