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VESTNIK 1/99 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

V dnešní době je u nás nedosta
tek kněží. A ti, kteří působí ve far
nostech, jsou často plně vytíženi 
bohoslužbami, pohřby, přípravou na 
přijetí svátostí, výukou náboženství, 

Snažme se o ztišení 
ZAČÍNÁ POSTNÍ OBDOBÍ 

návštěvami nemocných atd. Zbývá 
jim tedy málo času pro další pasto
rační činnost. Ukazuje se proto jako 
nezbytná spolupráce a pomoc lai
ků . Už Druhý vatikánský koncil při
pomenul spoluodpovědnost laiků 
za život farnosti. 

A tak vznikají ve farnostech farní 
rady, jejichž členové - řádně zvole
ní farností - spolupracují s farářem 
při vytváření farnosti tak, aby byla 
živým společenstvím věřících, ale 
také nesou spoluodpovědnost. 

Z členství neplynou žádné výsady, 
ale jde o službu v duchu evangelia. Evangelium první postní ne

děle říká: „Duch svatý vyvedl Je
žíše na poušť." Poušť, samota, 
bez toho se člověk nemůže obe
jít, jestli chce zůstat člověkem. 
Ježíš často vyhledával samotu. 
Dříve než ustanovil apoštoly, 
strávil celou noc v modlitbě. 

Nebo po rušném dnu v Kafarnau 
rychle odchází do samoty a mo
dlí se. 

Ježíš cítil nutnost mluvit 
s Otcem v samotě, v tichu. A kdo 
mohl více cítit půvab takových 
chvil s Bohem? Také po posled
ní večeři vychází z večeřadla 

a hledá samotu a modlitbu. 
PROČ? Proč člověk, který vy

šel z rukou Božích, nejde po té
to cestě a vytváří ODSTUP od 
Boha? Kristus cítil závažnost té
to situace, vždyť žil v křehkém 
těle jako je naše: pro něj samota 
a modlitba byly nutnými potřeba
mi. Nikdo lépe nechápal a necí
til, že bez Boha je člověk ztra
cený. 

Dnes nehledáme chvíle tiché
ho setkání s Bohem, protože 
máme strach z konfrontace 
a pravdy. Bez toho ale nemůže
me duchovně růst. 

Začínáme postní dobu. Snaž
me se nacházet více času na 
setkávání s Bohem o samotě, 
jak to dělal Ježíš„. Setkávání 
s Bohem o samotě, kdy méně 
mluvíme a více máme na vědo
mí, že někdo jiný se dívá na nás. 
Chvíle, kdy cítíme přítomnost 

Boží, kdy cítíme, že se nás Bůh 
dotýká. 

M. Debrel řekl o takových 
chvílích: „Samota je přítomnost 
Boha a ne přítomnost lidí." 

Když odstraníme ze svých 
srdcí věci, které nám zabírají 
čas a nejsou pro nás podstatné, 
důležité, tak to uvolněné místo 
může zaujmout Bůh. 

P. B. VYMĚTALÍK 

Hlavní úkoly rady: 
•být oporou duchovnímu správci 

farnosti; 
• v době, kdy církev pociťuje ne

dostatek kněží a jejich přetížení, 

účinně pomáhat všude tam, kde jim 
tato pomoc přísluší; 

• navrhovat, radit se a zajišťovat 
vše, co je třeba realizovat k prospě
chu farnosti po stránce pastorační 
a hospodářské; 

• stát se ve farnosti i v obci kva
sem evangelia (povzbuzovat k do
brým aktivitám, být v kontaktu se 
správou obce, jinověrci, společen
skými organizacemi); 

• zabezpečovat správné hospo
daření s církevním majetkem, mít 
přehled o farním a chrámovém in
ventáři ; 

•zajišťovat chod farnosti v nepří
tomnosti členů duchovní správy 
(podle pověření farářem vést boho
služby slova, hospodářské záleži
tosti, či náhlá onemocnění hlásit 
vikáři a zajišťovat pomoc jiného 
kněze„.); 

• vést farní kroniku, farní knihov
nu, farní věstník, nástěnky; 

• připravovat kulturně nábožen
ské vzdělávání, zájezdy. 

P. B. VYMĚTALÍK 



s v9lbou farní ra(Jy, aspoň doufá- . 
' me •. svítá na časy i. v ·n_ašem Věstní- · 
ku. Až dosud jsme·rukqpisy "lepili" 
s hrstkou věrr:iých a"utorů ·a přispě-

. v~telů, a tak jsro.e '. ledacos zůstali 
dlužni širšímu f:pravódajskému zá
běru, který by mě(podtrhnout Jedí~ 
nečnost .našeho informátora. Tedy 
předkládat ' informacé, ·tak říkajíc, 
z "naší kuchyně". · Rádf bychom po
přáli jubilantům, osvěžili fotografií 
vzpomínku na milého souseda 
z kostelní'lavice, který se nám ná
hle ztratil - rádi jsme ho vídali, po

, dáním ruky. mupřávali pokoj, ale ni: 
kdy ho neznali jménem. Chtěli by

. cbom, pÓgrptyJovat • )pladým rod i-. 
f nám' k přírOstků ra!Ol.estí, vést ja-
kousi společenskou kroniku, v níž 

~by bylo místo i ná tY.; kteř'Lpotřebují 
•jakoukoliv pomoč: Samozřejmě ne- · 
·chceme zapomínat.·na podnikatele. 
a nabídky jejich aktivit To všechno 
však vyžaduje nejen dobrou vůli, 

ále ochotná srdce. ke skutečn·é spo-
· 1upráci. Snad farní rada bude silně
. ji "bubnovaF·, aby je rozbušila. 

~ožpá. se. uplatní farní počítač 
.k · vytvoření jakési databáze naší 
ivelk~ rodínW ~leV:aler~,ápady apři
·pomfnky budou náq veškerou tech- . 
"niku. Budeme je· čekat v ··sakristii, 
stačí v riěkolÍkaFádcích'·poradit, co 
byste··si chtěli ve Věstníku přečíst, 
o kom by~hom ~e měli z Vaších 

blízkých či známých zmínit, s kým 
udělat rozhovor .. Samozřejmě Vaše 
hotově rukopisy oceníme nejvíce. 
Mířímé tedy · ve VěstníkÚ zejména 
na tY informace;· .které v jiných tis
kovinách nenajdete.. . . 
v'ediČním plánu počítáme letos 

ještě s osmi čísly Věstníku. Další. 
vyjde 26. března· přéd Velikonoce
mi, to Vám v příloze představíme 
všechny kandidáty do farní rady, 
a· seznam těch, ktéré si pak zvolíte, 
přineseme 6 . . května, před Svato
dušními svátky.: Prázdninové dvoj
číslo si z kosteia odnesete 18. červ- · 
na, a v něm \(,ám· přibalíme do ba
tohu pár nápadů na fozumně strá
vení dovolena> Začátek · škÓlníhol 
roku uvítáme 3. ,'zář( Všech sva- , 
tých a zesnulých vzpomeneme už 
15. října, na adverifse ve Věstníku 
připravíme 19. ,listopadu a na Vá
noce 17. prosince. • 

Věříme, že nás v tom nejedno- · 
duchém · předševzetí tentokrát ne
necháte a občas něco připíšete 
- vážíme si i ručně psaných a sty
listicky neupravených . dopisů, kaž
dý je pro nás. vzácným rukopisem - · 
a . přijmete foto nabídkU jako dobrý ' 
nápad .k službě · Bohu. Vězte, že · 
Pán se · nenechá zahanbit. Když 
člověk něco nabídne, o ,n tisíckrát 
vše vrátí. .. 

'/ZP/ 

Denní modlitba 
ZA PLENÁRNÍ SNĚM 
Všemohoucí Bože, 

Otče, Synu a Duchu svatý, 
vyslyš naše hlasy a pomoz církvi 

v naší zemi 
k oživení víry 

a růstu tvého království. 
Dej, ať sněm a všichni, 
kdo se na něm podílejí, 
poznají sílu tvé milosti a pomoci. 
Pomoz nám moudře poznávat 

tvou vůli, 
ukaž nám cesty, po kterých 

máme jít, 
veď a žehnej svému lidu 

na každém kroku 
v tomto velikém úsilí, 
aby se tvá církev 

stala živým nástrojem 
evangelizace a obnovy, 
světlem světa, kvasem a solí země 
ke tvé slávě 

a k posvěcení všech věřících. 
Amen. 

(Nemocní mohou připojit: 
Své bolesti i slzy, 

své úzkosti i naděje, 
všechno těžké i požehnané, 

co patří k mému kříži, 
chci obětovat z celého srdce 

za církev, za Svatého otce, 
za naše biskupy, kněze a jáhny 
a za všechny služebníky církve 
a za dobré ovoce plenárního 

sněmu církve v naší vlasti.) 

Žehnáme denně všem, kdo zařadí 
tuto prosbu do svých denních mod-
liteb. Vaši biskupové. 

Naše rekreační středisko v Královci 
V současné době se může stát 

odpočinkovým místem i pro lyžaře 
a sáňkaře, neboť sněhové podmín
ky pro tyto zimní sporty jsou ideál
ní - jen ve 4 kilometry vzdáleném 
Žacléři. 

Připomínáme, že zájemci se mo
hou hlásit v sakristii nebo u pana 
Prchala v neděli večer po mši svatě, 
či jindy na telefonu 471 25 90. 

S sebou nutno vzít lůžkoviny, pří
padně spací pytel. Poplatek za jed
nu noc je 80 Kč a platí se na místě 
u správce objektu pana Demutha. 

Pro jistotu ještě opakujeme spo
jení pro ty, kteří nemají možnost jet 
na místo vlastním autem. Autobus 
z Florence odjíždí v sobotu v 9.00 
do Trutnova (příj . 11.48) a dále vla-
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kem ve 12.47, s příjezdem do Krá
lovce ve 13.13 hod. Cesta zpět 
v neděli je možná ve 13.46 vlakem 
do Trutnova (příj.14.16) a dále auto
busem v 15.15 s návratem na Flo
renc v 17.55 hod. Ve všední dny je 
spojení ve 13.40 z Florence, pře-

stup na vlak v 17 .30 v Trutnově, 
s příjezdem do Královce v 17.57 
hod. Z Královce odjíždí vlak v 8.43 
a autobus z Trutnova v 10.35. Ná
vrat na Florenc je ve 13.35 hodin. 

Vladimír PRCHAL 



BUDEME VOLIT FARNÍ RADU 
Laici shromážděni v Božím lidu a zapojení do Kristova těla pod 
jednou hlavou jsou všichni bez výjimky povoláni, aby se jako 
živé údy ze všech svých sil, přijatých z dobrodiní Stvořitele 
a z milosti Vykupitele, přičiňovali o vzrůst cirkve a její neustálé 
posvěcování. 

(Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium) 

O církvi a o těle, které je jed
no, které má ale hodně údů, ho
voří už svatý Pavel ve svém 
1. listě do Korintu. Takovým ma
lým tělem je i každá farnost. 
Farnost jako místo, kde se set
káváme, kde společně prožívá
me svoji víru. Farnost jako míst
ní církev. Druhý vatikánský kon
cil zdůraznil myšlenku vnímání 
církve jako „communia", tj. spo
lečenství lidí s Bohem a mezi 
sebou navzájem. Toto společen
ství prožíváme každý ve své far
ní obci . V rozdílné intenzitě 
a v nejrůznějších formách. Kaž
dé farní společenství žije pod
statně z rozličných darů a služeb 
jednotlivých členů tohoto spole
čenství. Křtem a přijetím svátos
ti biřmování jsme Bohem obda
rováváni, oslovováni a povolá
váni. Nám svěřené dary je třeba 
podporovat a rozvíjet. Duchovní 
bohatství a věrohodnost farní 
obce jsou odvislé od všech je
jích členů, od vzájemného uzná
vání a přijímání. Farní obec vy
růstá z různých prožitků víry 
a umožňuje tak lidem setkání 
s Kristem i bližními v rozličných 
podobách. Tím se stává farnost 
domovem, kde každý dává 
a každý přijímá. 

Ke spoluutváření takového 
domova by měla přispět i připra
vovaná farní rada. V naší lhotec
ké farnosti kdysi už jakási farní 
rada existovala. Čím dál tím více 
však je zřejmá potřeba většího 
zapojení a větší zodpovědnosti 
laiků v naší farnosti. Jen tak je 
možné postupně odstraňovat jis
tou anonymitu, kterou mnozí 
z nás v naší farní obci vnímají. 
Z tohoto důvodu byla koncem 

minulého roku sezvána skupina 
dvaceti lidí, kteří se více anga
žují v naší farnosti a cítí za ni 
zodpovědnost. Duchovní správ
ce přivítal utvoření tohoto gré
mia a poté podpořil iniciativu 
směřující ke vzniku farní rady. 
Byla vytvořena pracovní skupi
na, jejímiž členy se stali p. Eliáš, 
p. Gregor, p. Hradec, p. Křížek 
a p. Prchal, která byla pověřena 
přípravou podkladů pro volby do 
farní rady. Dne 27. 1. 1999 byl 
na zasedání přípravného výboru 
schválen materiál předložený 
pracovní skupinou a P. Vyměta
líkem byla jmenována volební 
komise, jejímiž členy se staly 
Marie Hučínová, Anna Martinko
vá, Marie Nováková a František 
Vlasák. Volební komise byla po
věřena přípravou a provedením 
voleb. Byl schválen harmono
gram voleb, který je uveden na 
jiném místě. 

Celý proces voleb bude probí
hat následovně: Po vyhlášení 
voleb do farní rady budou počí
naje dnem 20. 2. 1999 v zadní 
části kostela na nástěnce vyvě
šeny archy, na které bude mož
no napsat jména farníků, o kte
rých si kdokoliv z nás myslí, že 
budou dobře vykonávat tuto prá
ci. Ti, kteří mají chuť pracovat ve 
farní radě a mají možnost při
spět nějakou odborností, nechť 
se klidně napíší sami. Tyto archy 
budou v kostele vyvěšeny do ne
děle 7. 3. 1999 včetně. Každý, 
jehož jméno bude na archu na
psáno a jenž bude mít zájem 
kandidovat do farní rady se při
hlásí kdykoliv v době mezi 20. 2. 
a 14. 3. u P. Vymětalíka nebo 
u volební komise a vyjádří svůj 

souhlas s kandidaturou. Bez to
hoto souhlasu nemůže být zařa
zen na kandidátní listinu. Sou
časně, bude-li chtít, s sebou při
nese svoji fotografii o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm pro zveřejnění na 
kandidátní listině. Kandidátní lis
tina bude zveřejněna ve Věst
níku 2/99 dne 26. 3. 1999 a vy
věšena v kostele na nástěnce od 
27. 3. 1999. Kandidátní listi
na s fotografiemi tak poslouží 
k představení kandidáta farníkům 
(často se bohužel podle jména 
neznáme). Hlasovací lístky bu
dou vydávány jak 1 O. a 11 . 4., 
tak i v oba dny voleb, tj. v sobo
tu 17. 4 . a v neděli 18. 4. před 
a po mši sv. Výsledky voleb bu
dou oznámeny nejpozději do 
2 . 5. 1999 a budou též uvedeny 
ve Věstníku 3/99. Deset zvole
ných kandidátů se tak stane čle
ny naší lhotecké farní rady. 

Na závěr prosba: 
Přistupujme k volbám zodpo

vědně, zvažme kdo a jakým způ
sobem by mohl přispět k dobré 
práci farní rady a modleme se za 
to, aby Boží duch provázel toto 
dílo. 

/PK/ 

CÍRKEV JE 
tak mladá, 
tak aktivní, 
tak přesvědčivá, 
tak přijatelná, 
tak radostná, 
tak bratrská a sesterská, 
tak velkodušná, 
tak srdečná, 
tak vnímavá, 
jako jsi Ty I jako jste Vy! 

Proto potřebujeme také 
Tebe I Vás jako kandidáta 
pro volby do lhotecké farní 
rady dne 17. a 18. 4. 1999. 
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F.A.R.NI R..A.I>.A. 
FARNOSTI PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU PRAHA 4-LHOTKA 

I. Složení farní rady 

Členy farní rady jsou farář, ostatní kněží farnosti, jáhen, 3 členové jmenovaní farářem a 10 členů vo
lených farníky. 

li. Volby farní rady 

Volební právo 

§ 1 

(a) Právo volit má každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti nebo aktivně se podílející na živo
tě farnosti. 

(b} Právo být zvolen za člena farní rady má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je 
ochoten plnit úkoly farní rady. 

Volební řád 

§2 

(a) Farní rada se ustavuje na dobu 3 let. 
(b) Farář jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi. Člen volební komise nemůže kandidovat na člen

ství ve farní radě. 
(c) Kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy přijímá farář 

a volební komise, kteří společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvo
leni, a vyžádají si jejich souhlas s kandidaturou. 

(d) Volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku z těch kandidátů 
splňujících podmínky pro právo být zvoleni, kteří projevili souhlas s kandidaturou. 

(e) Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději 14 dní před volbami 
ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. 

(f) V případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů voličům. 

§3 

(a) V určený den si každý oprávněný volič, který má zájem volit, vyzvedne v kostele volební lístek, na 
němž křížkem označí vybrané kandidáty nejvýše v počtu odpovídajícím počtu volených členů farní 
rady. Pokud označí větší počet kandidátů , nebo pokud je označí jiným než stanoveným způsobem, 
je jeho hlas neplatný. 

(b) Sčítání hlasů provede v den voleb volební komise. 
(c) Volební komise sepíše protokol o provedení voleb, který obsahuje: 

• datum a místo konání voleb, 
• celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků, 
•počet odevzdaných platných volebních lístků, 
•jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů, 
•podpisy členů volební komise. 

(d) Volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb. 
(e) Členem farní rady se stávají ti z kandidátů, kteří se umístili na prvních deseti místech podle pořadí 

počtu odevzdaných hlasů a mandát přijali. V případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě 
a následujících místech volební komise určí losem posledního zvoleného kandidáta. 

(f) Nepřijme-li zvolený kandidát mandát, nebo dojde-li během volebního období k zániku mandátu vo
leného člena farní rady, nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování nejvíce hlasů a projevil 
souhlas se svým zvolením. Má-li být takový kandidát vybrán z více kandidátů s rovným počtem hla
sů, určí tohoto kandidáta volební komise losem. 

(g) Volební komise seznámí farnost s výsledky voleb do 14 dnů od data konání voleb. 



Pět otázek kolem farní rady 
1. Co to vlastně je farní rada? 

Farní rada je poradním a pra
covním orgánem faráře, admi
nistrátora nebo moderátora du
chovní správy. Farní rada spolu
pracuje s farářem při vytváření 
farní obce tak, aby byla živým 
společenstvím věřících, nese 
spoluodpovědnost za šíření po
selství spásy a proměnu pozem
ského řádu duchem evangelia 
podle Kristova příkazu . 

2. Na základě čeho vzniká 
farní rada? 

Farní rada vzniká na základě 
kánonu 536 § 1 Kodexu kano-

nického práva: „Jestliže podle 
uvážení diecézního biskupa, po 
projednání s kněžskou radou, je 
to vhodné, ustanoví se v každé 
farnosti pastorační rada, které 
předsedá farář a v níž věřící 

spolu s těmi , kdo se ze svého ú
řadu podílejí na pastorační péči 
ve farnosti, napomáhají rozvoji 
pastorační činnosti." 

3. V čem spočívá práce 
farní rady? 

Práce farní rady spočívá ve 
službě, která musí vycházet z o
pravdové víry a ochoty sloužit ve 
farnosti Kristu v bližních. Základ-

HARMONOGRAM VOLEB 
I. VYHLÁŠENÍVOLEB 
Vyhlášení voleb do farní rady bude uvedeno ve Věstníku 1/99 dne 
19. 2. 1999 a ústně vždy po mši sv. ve dnech 20. 2. 1999 a 21. 2 
1999. 

11. VYVĚŠENÍ LISTIN PRO ZAPISOVÁNÍ NÁVRHŮ 
NA KANDIDÁTY 

Počínaje dnem 20. 2. 1999 budou v kostele vyvěšeny archy pro 
zapisování návrhů na kandidáty. Tyto archy budou vyvěšeny do 
neděle 7. 3. 1999. Farníkům se doporučuje , aby své návrhy zapi
sovali raději dříve a usnadnili tím volební komisi její činnost. 
Rovněž je nutné, aby se farníci opakovaně zajímali, zda nebyli na
vrženi na kandidáta a v kladném případě aby se z vlastní iniciativy 
přihlásili volební komisi nebo P. Vymětalíkovi. 

111. VYHLÁŠENÍ KANDIDÁTNÍ LISTINY 
Kandidátní listina bude vyhlášena ve Věstníku 2/99 dne 26. 3. 
1999 a vyvěšena v kostele od 27. 3. 1999. 

IV. VÝDEJ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ 
Hlasovací lístek bude vydáván v sobotu 1 O. 4. 1999 a v neděli 11. 
4. 1999 vždy po mši sv. těm, kteří si jeho vyplnění chtějí v klidu při
pravit. 
Dále bude hlasovací lístek vydáván v oba dny voleb, tj. v sobotu 
17. 4. 1999 a v neděli 18. 4. 1999 vždy před mší sv. a po ní. 

V. VOLBY 
Volby proběhnou ve dnech 17. 4. 1999 (sobota) a 18. 4. 1999 
(neděle) vždy před mší sv. a po ní. 

VI. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB 
Výsledky voleb oznámí volební komise do 2. 5. 1999 a budou též 
uvedeny ve Věstníku 3/99. 

ním předpokladem pro členství 

ve farní radě je také společná 
modlitba a vzájemná důvěra. 

4. Co je všeobecně úkolem 
farní rady? 

Úkolem farní rady je spolu 
s farářem posuzovat otázky tý
kající se farnosti , radit se o nich, 
nalézat možnosti řešení, usná
šet se na opatřen ích, poskytovat 
součinnost při jejich realizaci ne
bo je přímo realizovat. Na zákla
dě znalosti situace farnosti se 
podílet na vytváření pastoračn í
ho programu. 

5. Jaké jsou konkrétní úkoly 
farní rady? 

K úkolům farní rady kromě ji
ného patří: 

• Probouzet a prohlubovat vě
domí spoluodpovědnosti za 
farní společenství. 

• Získávat a připravovat členy 
farního společenství pro služ
bu předávání víry a jejího pro
hlubování. 

• Přinášet podněty a návrhy pro 
přípravu a slavení bohoslu
žeb. 

• Podporovat službu v charita
tivní a sociální oblasti. 

• Vidět zvláštní životní situaci 
různých skupin farního spole
čenství. 

• Hledat a budovat ekumenic
kou spolupráci. 

• Hledat přístup k těm, kdo jsou 
vzdáleni životu farního spole
čenství. 

• Spolupracovat při provádění 
dní duchovní obnovy, při vy
dávání farn ích periodik, v pé
či o farní knihovnu, vývěsku , 
o farní kroniku, o vzdělávání 
apod. 



SEN O LHOTECKÉ FARNOSTI - PODNĚT K ZAMYŠLENÍ 
1. Liturgie 
* příprava a slavení liturgie 
* úvod do liturgie 
* duchovní hudba - sbor 
* ministranti. .. 

2. Pastorační 
činnost 

Děti 
• mateřská školka Studánka 
• společenství dětí a výuka ná-

boženství 
• příprava na 1. sv. přijímání 
• mše sv. pro děti 
• bohoslužby slova pro děti 

(adventní, vánoční, postní, 
velikonoční, křížová cesta pro 
děti) 

• chaloupky a výlety„. 

Mládež 

• příprava na biřmování 
• biblická hodina 
• příprava na manželství 
• bohoslužby pro mládež (mod

litby před křížem - Taizé) 

• kytarové mše 
• křížová cesta pro mládež 
• prázdninové „puťáky" a výlety 
• duchovní obnovy 
• sport ... 

Rodiny s dětmi 

• „dopoledne" pro matky s dětmi 
• společenství rodin 
• příprava na 1. sv. přijímání 

maminkami v rodinách 
• duchovníobnovy 
• mše sv. pro rodiny s dětmi 
• přednášky o manželství a o vý

chově 
• společné výlety ..... 

„Dospělí" 

• společenství 

• studium Písma a koncilových 
dokumentů 

• duchovníobnovy 
• poutě, výlety, zájezdy„ . 

Lidé důchodového věku 

• „úterní odpoledne" - setkávání 
dříve narozených se zpěvem 
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• výlety 
• poutě 
• návštěvy nemocných s podá

váním sv. přijímání.„ 

3. Charitativní 
činnost 

• bazary s oblečením, sportov-
ními věcmi, hračkami apod. 

• starost o potřebné 
• hlídání dětí 
• bazary pro „třetí" svět.. . 

4. Kulturní 
a společenská 
činnost 

• farní ples 
• koncerty a výstavy v kapli 
• vánoční a velikonoční hra pro 

veřejnost 

• tříkrálové zpěvy ... 

5. Technické zázemí 
farnosti 

• péče o kostel, faru a okolí po 
technické stránce 

• činnost „sekretariátu" farnosti 
• ekonomická rada - hospoda

ření, investice 
• úprava liturgického prostoru 
• péče o liturgické oblečení 

a textilie 

6. Informace 
a vzdělávání 

• farní list 
• farní knihovna 
• prodej knih 
• vzdělávací pořady a diskuse 
• biblická hodina 

7. Sněm 
katolické církve 

• diskusní kroužky 

8. Královec 
• technická údržba 
• využití a finance 



DĚTSKÉ MŠE SVATÉ 
vesele rozezpívají celý kostel 

Předposlední lednovou neděli se 
v našem kostele konala první letošní 
dětská mše svatá. Hrála při ní zná
má Ztracená kapela, která své pís
ničky přenesla již na tři kazety a do
provodila zpěvníky. Ten druhý, s or
dináriem, pořízený do kostela v poč
tu 150 kusů, se stal průvodcem vět
šinou překvapených starších farní
ků. Přesto se všichni snažili a nehle
dě na věk zpívali s chutí. Příště 

- dětské mše svaté budou vždy je
denkrát v měsíci v 10.00 hodin - bu
de tato snaha jistě patrnější. 

Na těchto dětských mších není 
důležitá účast Ztracené kapely (kte
rá ostatně nebude vždy přítomna), 

ale společný zpěv a co největší za
pojení dětí při liturgii. 

Snažíme se vytvořit vlastní kape
lu, která by při dětských mších v na
šem kostele pravidelně doprovázela 
farníky. Hledáme proto všechny, kdo 
jsou ochotni se zapojit do hraní na 
kytaru či jiné nástroje (třeba buben 
nebo činely), a děti na zpívání, které 
by se postupně mohly učit další a dal
ší písničky a pomohly tak rozezpíval 
celý kostel. Vždyť přece především 
jejich je Boží království. Není třeba 
být „profíkem", ale mít chuť a ochotu. 

Na zájemce čeká Boženka Šár
ková na telefonu 402 22 82 a také 
pan farář při výuce náboženství. 

B. a J. ŠÁRKOVI 

* * * 
Pro upřesnění dodáváme, že 

Ztracená kapela nahrála již tři ka
zety pod jednotným titulem Zpíváme 
si písničku. První v roce 1992, 
s podtitulem Chválíme Pána s nej
menšími (tato nahrávka se dočka
la i reedice), druhou Chválíme Pána 
s dětmi a zatím poslední Děti, pojď
te ke mně. Každou nahrávku dopl
ňuje stejnojmenný zpěvník. Nejlepší 
zpráva nakonec - všechny kazety 
jsou stále k mání. V nouzi ochotně 
pomohou manželé Šárkovi. 

Mezinárodní rok seniorů 
Stárnutí je celoživotní biologický 

proces, ovlivňovaný mnoha faktory. 
Jeho projevy si obvykle uvědomuje

me až mezi 40. až 50. rokem života 
a u každého z nás probíhá jinak. 
Dramatický demografický vývoj, 
kde tak zvaně Země stárne, učinil 
ze stáří významnou realitu. Řada 
gerentologů se zabývá otázkou pro
dloužení aktivního seniorského vě

ku, byl zpracován koncept „úspěš
ného stárnutí". 

V roce 1982 byl přijat Valným 
shromážděním OSN Mezinárodní 
akční plán k problematice stárnutí. 
V duchu aktivit vydalo v roce 1991 
Valné shromáždění OSN Zásady 
pro seniory, v nichž doporučuje stá
tům začleňovat do národních pro
gramů principy nezávislosti, partici-

pace, zabezpečovat seberealizaci 
a důstojnost starých lidí. Postupně 
vydalo plán dalších aktivit a progra
mů týkajících se stárnutí do roku 
2001. 

Rok 1999 byl vyhlášen Meziná
rodním rokem starších osob pod 
heslem Za společnost pro každý 
věk. Symbolem tohoto hesla je lo
go, vyjadřující vitalitu Gako odraz 
duševníiduchovníschopno~isen~ 

orů podporované zdravým životním 
stylem), vzájemnou závislost 
všech lidí a generací, kde vzájem
ná sounáležitost vycházející z rodin 
a komunit by měla být p r i n c i p e 
m celé společnosti. 

V tomto duchu bychom my všich
ni měli dokázat žít a radovat se. 

/JP/ 

I 

KRÁTCE 

•VE MĚSTĚ TAUBERBISCHOFS
HEIM, nedaleko německého 
Hochsbergu, se kterým udržuje 
přátelské kontakty náš lhotecký 
sbor, se uskutečnil na sklonku 
minulého roku seminář na téma 
výměny mládeže mezi církvemi 
Východu a Západu. Pořadatelem 
akce bylo dílo Renovabis, institu
ce podporující solidaritu němec
kých katolíků s lidmi ve střední 
a východní Evropě. Na semináři , 
jehož se zúčastnilo přes 20 multi
plikátorů z Německa, Polska 
a ČR, angažujících se v oblasti 
výměny mládeže, přednesl úvod
ní referát - Práce s mládeží v cír
kvi v české republice - Petr Kří
žek z naší lhotecké farnosti. 

•K ADORAČNÍMU ROZJÍMÁNÍ 
mají v našem kostele Panny 
Marie Královny míru farníci příle
žitost pravidelně každé úterý od 
17.00 do 17.30 hodin - až do lé
ta - při výstavu Nejsvětější svá
tosti oltářn í. Páter Vymětalík si 
přeje stále stejnou přítomnost 
farníků v tomto usebrání, jaká je 
dosud. 

• KŘÍŽOVÁ CESTA se 14 zastave
ními na cestě utrpení člověka 
v průběhu dějin, jak alegoricky 
mimořádným a pochopitelným 
způsobem vyjádřil poslední puto
vání Ježíše Krista sochař a re
staurátor Karel Stádník, bude 
u nás každou postní neděli od 
16.00 hodin. 

• U PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ 
NAROZENÍ hudebního skladate
le Petra Ebena sloužil otec bis
kup Jiří Paďour koncem ledna 
v chrámu Panny Marie před Tý
nem děkovnou mši svatou, při níž 
byla provedena jubilantova Missa 
cum populo. Za řízení Miriam 
Němcové zpívaly sbory od sv. Ja
kuba a sv. Ignáce za spoluúčasti 
sboru od Panny Marie Královny 
míru. Po mši sv. pronesl prof. 
MUDr. Josef Koutecký DrSc. 
v krásném historickém sále týn
ské tary oslavný projev (laudatio). 

• HODNOTNÁ LITERATURA s du
chovním a náboženským obsa
hem se prodává v kapli Božské
ho Srdce Páně vždy v neděli od 
9.00 do 10.00 hodin. 



UPOZORNĚNÍ VŠEM PŘÍPADNÝM PACIENTŮM 
FAKULTNÍ THOMAYEROVY NEMOCNICE V KRČI, 

JEJICH PŘÍBUZNÝM A PŘÁTELŮM 
Každou neděli a středu dochází do této nemocnice jáhen a podle 

potřeby také kněz z naší lhotecké farnosti. Upozornění a požadavky 
na návštěvu hospitalizovaných příbuzných a známých (týká se také 
Léčebny dlouhodobě nemocných) sdělte laskavě osobně či písemně 
(do schránky) v kostele nebo telefonicky na č. 471 07 59 (farní úřad 
Lhotka) nebo na 44 47 24 56 (p. Martinek, jáhen). Pokud možno, uved'
te pavilon a číslo pokoje. 

Každou neděli a středu v 16.00 hodin se v tamější nemocniční ka
pli sv. Václava konají také bohoslužby, kterých se chodící pacienti 
(možná s vaší pomocí) mohou zúčastnit. Také tam je možno návštěvu 
vašich blízkých a příbuzných na pokojích domluvit. 

Nezapomínejme na naše nemocné! Za zprostředkování svátostné 
posily v jejich nemoci vám budou velmi vděčni. 

Mgr. F. MARTINEK, jáhen 

JAK SEPSAT ZÁVĚŤ 
Při zřízení závěti je nutno dbát 

všech náležitostí, které zákon vyža
duje pro platnost jakéhokoliv právní
ho úkonu, tj . musí být sepsána svo
bodně, vážně, určitě a srozumitelně, 

její plnění musí být možné a dovolené 
a pořizovatel závěti musí být způsobi
lý k právním úkonům. Kromě toho je 
třeba splnit i další zákonem stanove
né náležitosti, tj. závěť musí zůstavitel 
zřídit osobně (zastoupení je nepří

pustné), v písemné formě, s uvede
ním dne, měsíce a roku, kdy ji pode
psal. Neplatná je společná závěť 
dvou nebo více osob. 

Pokud chce někdo sepsat závěť 
sám, může j i bud' napsat vlastní rukou 
(holografní), nebo ji pořídit jiným způ
sobem (allografní). 

Vlastnoruční závěť musí zůstavitel 
napsat sám vlastní rukou a podepsat. 
Závěť napsanou jiným způsobem, na
příklad na psacím stroji, rukou někoho 
jiného apod., pokud zůstavitel může 
číst a psát, musí vlastnoručně podep
sat. Podmínkou její platnosti je však 
současná přítomnost dvou svědků , 

před kterými zůstavitel výslovně pro
jeví, že listina obsahuje jeho poslední 
vůli, a ti pak závěť musí podepsat. 
V případě, že zůstavitel nemůže číst 
či psát, je zapotřebí přítomnosti tří 

svědků. V listině pak musí být uvede
no, že zůstavitel nemůže číst nebo 
psát, kdo listinu napsal, kdo ji nahlas 
přečetl a jakým způsobem zůstavitel 
poslední vůli potvrdil. Všichni svědko
vé musí závět podepsat. 

Svědci závěti musí být plně způ
sobilí k právním úkonům a nemohou 
být jimi zejména dědici a osoby jim 
blízké. 

Podstatnou obsahovou náležitostí 
závěti je ustanovení jednoho nebo ví
ce dědiců (mohou to být osoby jak fy
zické, tak i právnické), které je třeba 
jednoznačně označit. Je možné určit 
zároveň náhradního dědice pro pří

pad, že by stanovený dědic nedědil. 

Určení podilů dědiců není nezbytnou 
náležitostí závěti. Pokud nejsou podí
ly dědiců určeny, platí, že jsou stejné. 
V závěti lze určit i konkrétní věci nebo 
práva, která mají určitým dědicům pří
padnout. Závěť lze omezit také pouze 
na část majetku. Jakékoliv podmínky 
připojené k závěti nemají právní ná
sledky. 

Platnost závěti může ovlivnit zá
konná ochrana tzv. neopomenutel
ných dědiců (pouze dětí, vnuků, pra
vnuků zůstavitele), přičemž se činí 

rozdíl mezi potomky nezletilými, kte
rým musí připadnout celý podíl, jaký 
by jim připadl při dědění ze zákona, 
a potomky zletilými, kteří se mohou 
domáhat práva na dědictví do výše 
poloviny svého zákonného podílu. 
Pokud závěť tomu odporuje, je v této 
části neplatná, nedošlo-li k vydědění 
uvedených potomků. 

Závěť lze zrušit platnou pozdější 
závětí, odvoláním nebo zničením listi
ny, na níž byla napsána. 

/ANT/ 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Toto číslo vyšlo 19. února 1999. 

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 neděli 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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Tak oznámil anděl. Není čas 
zastavit se a meditovat nad 
prázdným hrobem. Je třeba jít 
a oznámit všem tuto úžasnou 
zprávu. Jistě byla u žen jakási 
rozpačitost, pochybnost. U koho 
by nebyla? Ženy ale rychle jdou, 
plny radosti, k apoštolům. Ti se 
stáhli, sklíčeni strachem. Stra
chem z čeho ... ? Slabá víra ... ? 

. táskoU"k' bližnírnú si očišťuješ · Nejen, že si nevzpomínají na 
'oko, 'áby mohlo viděičBol)a. ·TímJ Pánova slova, kterými předpa
že miluješ bližního. a ·že .se o něj . věděl své zmrtvýchvstání, ale 

:·s.taráš., .t<Qnášpou(.:..pouť k Bohu ... < ani nevěří, jen tomu, co vidí svý-
. sv. Augustin ma očima . Jak je těžké někdy 

POŘAD VELIKONOČNÍCH 
BOHOSLUŽEB 
28. března - KVĚTNÁ NEDĚLE 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 - J. J. 
Ryba STABAT MATER pro sóla, 
sbor a orchestr. V 16.00 dětská kří
žová cesta. Večerní mše sv. v 18.30. 

1. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK 
Mše svatá na památku večeře 

Páně v 16.00 a v 19.00. Svátost 
smíření je možno přijmout od 14.00. 

2. dubna - VELKÝ PÁTEK 
Obřady Velkého pátku v 15.00 

a v 19.00 - chrámový sbor zpívá 
Jeremiášovy žaloby. Svátost smíře
ní je možno přijmout od 10.00. 

3. dubna - BÍLÁ SOBOTA 
Obřady vzkříšení v 19.00. 

Svátost smíření je možno přijmout 
od 14.00. 

4. dubna - SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 
- Franz Schubert MISSA G DUR 

pro sóla, sbor a orchestr a G. F. 
Handel ALELUJA /Mesiáš/. Večerní 
mše sv. v 18.30. 

5. dubna- PONDĚLÍ V OKTÁVU 
VELIKONOČNÍM 

Mše sv. v 8.00 a v 10.00. 

věřit! Víra je dar, o který je třeba 
stále prosit. Protože bez víry ne
budeme nikdy dobře vidět. Leda 
to, co je skutečné, evidentní ... 
Náš rozum udělá pár kroků , ale 
pak se zastaví před tajemstvím. 
A tu musí pokračovat víra - až 
do okamžiku, ve kterém nám bu
de všechno odhaleno. 

Také do naší doby zaznívá to 
andělovo: „Vstal, není tady!" Byl 
vzkříšen . Všechno je nové. Smrt 
byla navždy přemožena . Ježíš 
vstal a vstoupil do nebe, aby 
nám připravil místo. Ale stejně 
tak zůstává mezi námi a stále 
putuje s námi. Jeho hrob zůsta
ne navždy PRÁZDNÝ! Nic se 
neskončilo v ten pátek ve tři 

hodiny, ale vše začalo v neděli 
ráno. 

Úžasná zpráva, se kterou se 
nechceme uzavřít mezi čtyři stě
ny. Svět má i přes všechno, co 
se v něm děje, žízeň po tomto 
světle , které vítězí nad nocí. 
Jsme také povoláni od prázdné
ho hrobu být rozsévači světla, 

radosti a naděje . 

P. B. VYMĚTALÍK 



Plenární sněm katolické církve 
V ČEM VIDÍM NADĚJI? 

Velmi užitečnou informaci o pří

pravě Plenárního sněmu Katolické 
církve přineslo únorové číslo Per
spektiv /příloha KT č. 91. Připomeň
me některé závažné body: 

Závěrečné společné sněmovní 

jednání bude pouze vyvrcholením 
sněmu, významnější však je sně

movní proces spočívající v rozpra
vě, k níž je zván každý laik, kněz či 
řeholník. Tito aktivisté se ve sně

movních kroužcích svobodně vyjad
řují k předkládaným tématům , pří

padně sami diskusní témata navr
hují. Kroužky jsou závazné na bis
kupstvích, vikariátech /na Moravě 
děkanátech/, teologických fakul
tách, v řeholních provinciích, opat
stvích a v kněžských seminářích. 

Vydaná Základní instrukce pro sně
movní kroužky již nabízí k diskusi 
první okruhy otázek: 

a) co mě v církvi naplňuje radostí, 

POSTNÍ ZASTAVENÍ 
Pane, to je radostná zvěst, 
kterou jsi všem přinesl, 
že po každém Velkém pátku 
přijde Boží hod velikonoční. 

že každá bolest je 
pramenem požehnání 

a i smrt sama je semenem 
nového života 

pro toho, kdo se tebe drží. 

Nauč mne, abych to pochopil. 
Dej, aby to přesvědčení bylo 

ve mně živé, 
když přijdou trudné hodiny. 
Tak zjistím, že utrpení mohu 

nejen snést, 
ale i překonat. 

Chci, abych cítil, že jsem 
vrostlý v tebe: 
abych si byl vědom toho, 
že z každé statečně 

protrpěné hodiny 
vychází duše posílena, 
z každé projité temnoty 
zazáří velikonoční světlo. 

A že ten, kdo s tebou žije a trpí, 
má i v hořkosti podíl na tvém pokoji. 

Romano GUARDINI 

)>i"( ... -~ . ' 
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b) co mě v církvi netěší, 
c) čím přitahujeme a oslovujeme, 
d) čím odpuzujeme a pohoršu-

jeme, 
e) co můžeme v našich podmín

kách udělat pro naplnění koncilního 
učení, 

f) jak v našich podmínkách splnit 
úkol nové evangelizace, 

g) v čem vidím naději. 

Kroužek má 8 až 20 aktivistů a je
ho činnost říd í biskupem jmenovaný 
animátor po projednání s představe
ným místa, kde kroužek působí. 

Předpokladem pro funkci animátora 
je teologické vzdělání /teologická fa
kulta, katechický kurs, biskup také 
může udělit výjimku/, znalost pokon
cilního učení církve a schopnost 
vést sněmovní kroužek. Prostřední
kem mezi kroužkem a přípravnou 
sněmovní komisí je moderátor. 

V současné době je důlež itou e
tapou sněmu ustavení a rozběh 

práce sněmovních kroužků . Jistě 

i ve farnosti P. M. Královny míru 
jsou přemýšliví lidé, kterým záleží 
na církvi a mají zájem se na sně
movním procesu podílet. Předpo

kládáme, že po volbách farní rady 
bude i u nás vhodná doba pro vy
tvořen í sněmovního kroužku. Kéž 
nás přitom provází Boží požehnání 
a pomoc Ducha svatého. 

/EL/ 

... ~ - .......,,.,, ---

:.~lou pek ,pro zdraví 
S CHŘIPKOU -DÓ- KOSTELA? 

Chřipka, viróza, rýma, kašel a ka
tary dýchacích cest jsou stále aktuál
ními tématy. Odborníci zabývající se 
výživou člověka poukazují na pokles 
důležitých ochranných látek v lidském 
organizmu a tedy i jeho obranyschop
nosti. 

Nejvhodnějším prostorem pro pře
nos hlenových kapének, které jsou no
siči chřipkových virů , jsou prašná 
a teplá místa, v nichž se shromažďuje 
větší počet osob. Vytápěná vlaková 
kupé, naplněné tramvaje, metro a au
tobusy, hlediště kin a divadel, vyhřáté 
kavárny a pivnice, přednáškové a kon
certní sály. K větší koncentraci choro
boplodných zárodků přispívá špatné 
větrání obchodů a tržnic. Castým mís
tem přenosu bývají školky a školy, kde 
děti podceňují hygienické zásady. 

Nejohroženější skupinou bývají 
děti a staří lidé, osoby s dlouhodobou 
vyčerpávající nemocí a ti , kdož se po
hybují dlouhodobě v nevyhovujícím 
prostředí. 

Jak je to tedy s prevencí a ochra
nou zdraví? Je dobré udržovat si tě
lesnou kondici pravidelným otužová
ním. Dbát na dobrou imunitní situaci 
organizmu včasným očkován ím proti 
chřipce a doplňováním vitamínů 

a dalších ochranných složek v přiro
zené formě potravou, případně potra
vinovými doplňky, jichž je dnes na tr
hu dostatek. Vždy je však nutno zvá
žit použité množství, protože u někte
rých složek je nebezpečí předávková
ní. Důležitý a nedoceněný je častý 
pobyt na čerstvém vzduchu, ve volné 
přírodě , a to za každého počasí, a
však v přiměřeném oblečení a obutí, 
bez ohrožení z prochlazení nebo na
opak přehřátí. 

Častý je dotaz, jak velké je nebez
pečí infekce při návštěvě kostela a bo
hoslužeb. Spoléhat na Boží ochranu 
před infekcí v chrámu Páně je příliš 
zjednodušující. Pán nás jistě chrání 
na všech našich cestách před veške
rým nebezpečím , a to nejen v kostele! 
Je však nezodpovědné, víme-li o rizi
ku infekce, se nemoci vystavovat. 
Vždyť zvláště pro ohrožené osoby je 
příležitost k účasti na bohoslužbě mís
to neděle v sobotu, kdy není v kostele 
tolik lidí. Nebo třeba u rádia. Ve stádiu 
počínající nebo rozvinuté choroby 
nám Pán naši neúčast na bohoslužbě 
jistě promine. Což není ohrožování 
bezbranných a nebezpečí netušících 
spolubratří v kostele větším zlem než 
vlastní omluvitelná neúčast? /JŠ/ 



VOLBY FARNÍ RADY 
Vyhlášení voleb farní rady vzbuzuje značný zájem farníků, a to je 

určitě povzbudivé. Svědčí to o tom, že nejsme sami vůči sobě lho
stejní, naopak že máme zájem o to, co se v naší velké rodině - farnosti 
děje. Je dobře, že kandidátů je více než volených členů farní rady, tím 
totiž volby farní rady získávají na významu. Je ale také velmi důležité, 
že se přihlásili i farníci, kteří sice kandidovat do farní rady nechtějí, 
ale nabízejí svou pomoc, ochotu přiložit ruku k dílu. Farní rada po 
svém ustanovení s nimi naváže spolupráci, neboť práce je hodně a sa
ma ji bez pomoci dalších farníků zvládnout nemůže. 

Přípravný výbor se sešel s voleb
ní komisí, aby mohly být projednány 
a posouzeny všechny organizační 
souvislosti voleb farní rady. Ukázalo 
se, že pro řádné zabezpečení prů
běhu voleb je nezbytně nutné počet 
členů volební komise rozšířit. Ve 
smyslu § 2 písm. b) volebního řádu 
(viz Věstník č. 1/99) P. Vymětalík 

jmenoval tyto další členy volební 
komise: Terezu Bednářovou, Mar
kétu Brožovou, Alžbětu Dlouhou 
a Tomáše Výprachtického. Předse
dou volební komise se stal Franti
šek Vlasák. 

Přestože v minulém čísle našeho 
Věstníku byla pravidla voleb farní 
rady a harmonogram voleb uvede
na, je užitečné připomenout si ně
které skutečnosti: 

1. Účast ve volbách 

Naše farnost není jen farností 
územní, ale také farností spiritua
lity, neboť řadu let jsou našimi ak
tivními farníky věřící z jiných částí 
Prahy či odjinud. Proto ustanove
ní o volebním právu (viz Věstník 

č. 1/99 - § 1 ) obsahuje jako alter
nativní podmínku aktivní podíl na ži-

votě farnosti. Zde se právě má na 
mysli participace „nesídelních" 
farníků na volbách, neboť není je
diný důvod je z voleb vylučovat. 

Naopak i oni se podílejí na formo
vání života naší farnosti a je tedy lo
gické, aby participovali i na volbách 
do farní rady. 

2. Harmonogram 
voleb 

Celý harmonogram voleb byl se
stavován tak, aby všichni farníci 
měli možnost se s problematikou 
voleb farní rady dostatečně sezná
mit a promyslet si svá stanoviska. 
Proto od vyhlášení voleb až do je
jich uskutečnění uplyne ve skuteč
nosti řada týdnů , která je nezbytná 
jak pro sestavení kandidátky, tak 
i pro vlastní přípravu a organizaci 
voleb. Vlastní termín voleb byl jak 
s ohledem na tyto souvislosti, tak 
s ohledem na to, aby konání voleb 
nekolidovalo ani s postní dobou, ani 
s žádným z velikonočních obřadů 
a ani s prvním svatým přijímáním 
v naší farnosti, stanoven na sobo
tu 17. 4. 1999 a neděli 18. 4. 1999. 
Po oba dva dny vždy před mší sva-

tou a po ní budou volby probíhat, 
a to jistě umožní účast i těm, kteří 
během tohoto víkendu musí mimo 
Prahu. 

Jak a kdy tedy budou volby pro
bíhat: 

Výdej hlasovacích lístků: 
- kdo se bude chtít v klidu doma 

rozmyslet a hlasovací lístek si vy
plnit předem, bude mít možnost si 
jej vyzvednout v sobotu 1 O. 4. 
1999 a v neděli 11. 4. 1999 vždy 
po mši svaté, 

- možnost vyzvednout si hlaso
vací lístek bude samozřejmě také 
po oba dva dny vlastního konání 
voleb, tj. v sobotu 17. 4. 1999 a 
v neděli 18. 4. 1999 vždy před 
a po mši svaté. 

Vlastní volbv: 
- vlastní volby, tj . odevzdávání 

hlasovacích lístků do volebních 
uren, bude probíhat v sobotu 17. 4. 
1999 a v neděli 18. 4. 1999 vždy 
před a po mši svaté. 

Přípravný výbor spolu s volební 
komisí tato pravidla stanovil tak, 
aby byla dána možnost široké účas
ti ve volbách farní rady, ale součas
ně také tak, aby volby farní rady ne
narušovaly průběh bohoslužeb. 

Zbývá tedy snad již to jediné, to
tiž konstatovat, že i zde platí osvěd
čené staré české přísloví „bez 
Božího požehnání marné lidské 
namáhání". Modleme se tedy, aby 
Bůh tomuto našemu konání žehnal 
a abychom zvolili dobrou farní radu. 

/JH/ 

~ o 

SEZNAM KAND I DATU 
PAVEL BURIAN 
45 let 
- správce kláštera 

Voršilek 
Má zájem spolupracovat 

zvláště v oblasti liturgie, 
svátky a slavnosti. 

VÁCLAV ELIÁŠ 
65 let 
- hydrolog 

Kromě jiného nabízí po
moc v přípravě poutních zá
jezdů, spolupráci na tvorbě 
farního Věstníku a v oblasti 
práce s veřejností. 
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EDITA FOŘTOVÁ 
60 let 
- v důchodu 

Jako . bývalá učitelka 

má nejblíže k výchově 
dětí a mládeže a v tomto 
směru nabízí své služby. 
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LUDMILA ŠVEJDOVÁ 
51 let 
- koordinátorka 

Církevní mateřské školy 
Farnosti nabízí své síly 

v oblastech školy a výchovy, 
vzdělávání dospělých a vyu
žívání volného času, zvláště 
v turistice. 

FRANTIŠEK FISCHER 
61 let 
- důchodce 

Nabízí služby v oblasti 
práce s veřejností a volný 
čas a turistika. 

MARTIN GREGOR 
28 let 
- biolog, 

odborný asistent 
na Přírodovědecké 
fakultě UK 
Sedm roků spolupra

coval na organizaci dět
ských chaloupek a podí
lel se na založení občan
ského sdružení Casula. 

TOMÁŠ HROUDA 
18 let 

JARMILA KLINGEROVÁ 
63 let 

- student - v důchodu 

JAKUB HRADEC 
43 let 
- právník, ekonom 

Zastává náročné po
volání manažera v pojiš
ťovnictví. V naší farnosti 
zpívá ve sboru a patří 

k organizátorům jeho 
činnosti. Pomáhal budo
vat naše rekreační zaří
zení v Královci. Farnosti 
nabízí své organizační, 

ekonomické a právnické 
schopnosti. 

Své služby nabízí v ob
lasti církev a svět práce, vý
početní technika. 

Je členkou Sekulárního v 
institutu Panny Marie. Sotva 
kdy zapomene na učitelské 
povolání. Dříve vyučovala 

náboženství a k tomu by se 
znovu ráda vrátila. Návštěvy 
těch nejpotřebnějších, ne
mocných a starých lidí, jsou 
jí blízké. I tady by chtěla být 
prospěšná. 



JAROSLAV ŠTĚTINA 
25 let 

student 
Farníci ho dobře znají 

z několikaleté práce 
s dětmi, zvláště z jeho 
zkušeného vedení turis
tických táborů na cha
loupkách a výletů do pří
rody. V tomto směru 

chce pokračovat. 

PETR KŘÍŽEK 
29 let 

teolog, zaměstnanec 
České křesťanské 
akademie 
Míní se uplatnit v oblas

tech liturgie, svátky a slav
nosti, manželství a rodina, 
vzdělávání dospělých a tam, 
kde církevní záležitosti přesa
hují do širších společenských 
vztahů a do politiky - napří
klad nedávné iniciování dopi
su předsedovi vlády, s podpi
sy našich farníků, za urovná
ní vztahu státu a církví. 

JANA MINDLOVÁ 
56 let 
- houslistka, katechetka 

V naší farnosti žije od roku 
1970. Nejprve zpívala v chrá
movém sboru. Čtyři roky vedla 
dětský sbor. V letech 1987-
-1990 absolvovala teologický 
kurs tajně organizovaný Sale
siánskou inspektorií sv. Jana 
Baska. V roce 1996 ukončila 

promocí dálkové studium na 
Teologické fakultě UK v Praze. 
Náboženství učí od roku 1995, 
letos i v naší farnosti. Vloni byla 
vyzvána ke spolupráci při pří

pravě Plenárního sněmu kato
lické církve jako členka laické 
komise. Na této práci se chce 
podílet i v budoucnu. V naší far
nosti pak nabízí služby a zkuše
nosti v diskusním kroužku. 

ZDENĚK PEJČOCH 
63 let 
- novinář, 

tiskový pracovník 
Sdružení zdravotně 
postižených v ČR 
Od roku 1995 se stará 

o vydávání Věstníku. 

V tomto díle chce pokra
čovat. S dobrou vírou, že 
s pomocí farní rady bude 
náš informátor zajíma
vější a užitečnější. 

JANA PRCHALOVÁ 
49 let 
- sociální pracovnice 

Nabízí spolupráci se 
starší generací (příkladem 

jsou pravidelná Pozvání na 
čaj) a zkušenosti může dob
ře uplatnit v oblasti sociální 
a charitativní. 

LUDMILA ROSOVÁ 
30 let 
- zdravotní sestra 

Absolvovala střední 

zdravotnickou školu a má 
dost zkušeností, aby ve far
ní radě mohla pomáhat 
v sociální oblasti. 

VLADIMÍR PRCHAL 
47 let 
- zámečník 

Je správcem našeho 
rekreačního střediska 

v Královci, o které chce 
dále pečovat a z toho vy
plývá i jeho nabídka spo
lupráce v oblasti volný 
čas a turistika. 
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KAREL PAVEL STEHLÍK 
44 let 
- stavební inženýr, 

stavbyvedoucí 
Otec 3 dětí je členem 

společenství Comunione 
e liberatione a nabízí spolu
práci v oblastech politika 
a společnost, manželství 
a rodina a vzdělávání do
spělých. 

BOŽENA ŠÁRKOVÁ 
38 let 
- v domácnosti 

Zpívá a hraje ve Ztrace
né kapele - písničky pro dě
ti. Jak jinak, když jich sama 
má pět. Je členkou Sdruže
ní salesiánských spolupra
covníků . Ve farní radě se 
chce starat o mládež, děti 

a zpívání. 

DANA PAUČÍKOVÁ 
44 let 

Ráda by pracovala v ob
lasti sociální a charitativní. 

EVŽENŠÁRKA 
46 let 
- výzkumný pracovník 

V oboru cukrovarnictví 
obhájil kandidaturu, otec 
4 dětí, ve farnosti 16 roků. 
Jeho nabídka spolupráce ve 
farní radě je široká - oblasti 
politika a společnost, man
želství a rodina, vzdělávání 
dospělých, volný čas a turis
tika. 

JANA ŠILHAVÁ 
37 let 
- v domácnosti 

Svoje zkušenosti by 
chtěla uplatnit v oblasti 
manželství a rodina. 

PETR FANTA 
51 let 
- ekonom 

Od roku 1973 varhaní
kem v kostele Panny Marie 
Královny míru. 

POUTNÍ ZÁJEZD DO LURD 
Poutní zájezd do Lurd a dalších 

památných míst ve Francii a Špa
nělsku, s tradičně dobře promyšle
nou trasou a zasvěceným průvod
covstvím nabízí cestovní kancelář 
SPEKTRUM ing. K. Klouda ve 
dnech 23. 4.-1. 5. 1999. Hlavní za
stavení jen stručně: Nevers hrob sv. 
Bernadetty, Lurdy - účast na proce
sí, večerní růženec se světelným 
průvodem (dva noclehy s polopen
zí), Roncesvalles - zde padl rytíř 
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Roland, Pamplona - katedrála, běh 
býků ulicemi, Estela - palác navarr
ských králů, Loyola - rodný dům sv. 
Ignáce (nocleh), Garabandal - mís
ta zjevení (nocleh s polopenzí), 
Burgos - hl. město Kastilie, kated
rála s hrobem hrdiny Cida, Segovia 
-: římský akvadukt, hrad Alcazár, 
Avila - katedrála, klášter La Enca
rnación, kde žila sv. Terezie (nocleh 
se snídaní), EI Escorial - rezidence 
a pohřebiště španělských králů, 

Madrid s prohlídkou (nocleh s polo
penzí), Zaragoza - bazilika, Mont
serrat, významné poutní místo, kláš
ter s černou madonou ve skalním 
masivu, Barcelona. Cena 7 150 Kč 
a 310 DEM. Doprava luxusním 
autobusem, noclehy a strava dle 
rozpisu, zdravotní pojištění. 

Zájemci se hlásí v sakristii nebo 
na telefonu: 791 68 96 

0603 461 853 



CHVALTE HOSPODINA VŠECHNY NÁRODY, 
VŠICHNI LIDÉ, CHVALTE HO ZPĚVEM 

Chrámový sbor začal působ i t 
v našem kostele již krátce po jeho 
vysvěcení v roce 1937. Na vedení 
sboru se před válkou a v prvních vá
lečných letech podílel významný cír
~evní skladatel a varhaník Vojtěch 
Ríhovský. 

V padesátých a šedesátých letech 
se podařilo zachovat existenci sboru, 
ale jeho činnost nebyla pravidelná. 
S příchodem P. Vladimíra Rudolfa 
v roce 1967 se začal aktivizovat život 
naší farnosti a stranou pozornosti no
vého duchovního správce nezůstal 
ani sbor. Od roku 1970 až do svého 
odchodu z Prahy v roce 197 4 sbor 
vedl František Krotil. 

Přáním P. Rudolfa, který se vý
znamně podílel na zavedení obnove
né liturgie v naší zemi, byla aktivní 
účast sboru při liturgii. V dohodě 
s ním převzal vedení sboru Ji ří Mindl, 
který začal se sborem pracovat velmi 
náročným způsobem. Zkouška jed
nou týdně se stala železným pravi
dlem a závazkem každého člena sbo
ru . Společným úsilím P. Rudolfa 
a Jiřího Mindla se podařilo získat no
vé zpěváky a sbor v krátké době do
sáhl počtu 35 členů . Usilovná a trpěli

vá práce Ji řího Mindla se sborem 
umožnila po zvládnutí jednodušších 
děl postupně studovat i náročnější dí
la. Při neexistenci přesné evidence 
lze konstatovat, že pod vedením 
Jiřího Mindla sbor nastudoval nejmé
ně 16 mší, dvě Requiem, dvě Stabat 
Matera více než deset dalších sborů . 
Do repertoáru sboru z tohoto období 
patří mimo jiné Rybovy česká mše 
vánoční „Hej mistře" , Missa pastoralis 
in B, Stabat Mater, Mozartovy Missa 
brevis a Korunovační mše, Schu
bertova Mše G-dur, Brixiho Missa 

pastoralis, Missa solemnis od J. N. 
Škroupa, Staroslověnská mše od 
Ignáce Handela. Do repertoáru při

spěl svými skladbami (Missa Do
minicalis, Requiem na český text) ta
ké Jiří Mindl. 

I když se za minulého režimu čin
nost našeho sboru orientovala hlav
ně na působen í ve svém domovském 
kostele, podařilo se uskutečnit něko
lik vystoupení v kostele u sv. Anny na 
Žižkově. Díky obětavosti Tomáše Če
chala, který v archivu objevil a opsal 
Rybovo Stabat Mater, mohl sbor pro
vést na Lhotce obnovenou premiéru 
tohoto díla a posléze jej provést 
v českobratrské kapli v Soukenické 
ul. v Praze a také v Rybově působiš
ti - Rožmitále pod Třemšínem. V ro
ce 1978 sbor „tajně" vycestoval na 
zájezd do Gery v bývalé NDR. 

Se změnou režimu začal sbor ces
tovat svobodně do Německa, zejmé
na do farností, které naší farnosti 
dlouhodobě pomáhaly. Během jede
nácti cest sbor zpíval ve Wurzburgu, 
Hóchbergu, Estenfeldu, Fahrbrucku, 
Erlangenu a v Augsburgu a naopak 
chrámové sbory z Augsburgu a Hóch
bergu zpívaly v našem kostele. Čle
nové sboru vždy bydlí v rodinách tam
ních farníků, stejně jako návštěvy 
z těchto farností jsou hosty v rodinách 
našich farníků. Tyto intenzivní kontak
ty vyústily v mnohá přátelství. 

Od Jiřího Mindla převzal v říjnu 
1993 vedení sboru člen České filhar
monie Ladislav Pospíši l. Ten navá
zal na náročný způsob práce J i řího 
Mindla a dokončil se sborem studi
um Mše O-dur Antonína Dvořáka. 
Kromě několika menších děl 

Ladislav Pospíšil nastudoval se sbo-
( dokonč. na str. 8) 

KRÁTCE 

•NA VELKÝ PÁTEK zazpívá 
chrámový sbor P. M. Královny 
míru Jeremiášovy Žaloby. lm
properie, které mají smysl ti
chých výčitek Spasitele /Lide 
můj, co jsem ti učinil. . ./. Vedle 
toho zazní středověký text mno
hokrát zhudebněný různými au
tory „Ecce, quomodo moritur ju
stus" Nizte, jak umírá spravedli
vý/. Provedené dílo je od papež
ského skladatele G. P. Pale
striny /1525-1594/. 

•JOSEF L. HROMÁDKA, český 
evangelický filozof a teolog, až 
do své smrti v roce 1969 vý
znamný čin itel ekumenického 
a mírového hnutí, byl po několik 
týdnů předmětem polemiky, jež 
probíhala na stránkách Lido
vých novin. Její význam nabyl 
na aktuálnosti v nedávné disku
si o složení vládní komise pro 
řešení vztahu státu a církví. 
Diskuse byla uzavřena závě

rečnými příspěvky v sobotu 
6. března. 

•POZVÁNÍ NA ČAJ pro dříve na
rozené a jejich příznivce v kapli 
sv. Václava se stává pravidelně 

každé druhé úterý v měsíci stá
le oblíbenějším dostaven íčkem 

k přátelskému podepřen í v těch
to nelehkých dnech. Příští set
kání se koná v úterý 13. dubna 
v 15.00 hodin. 

•REKREAČNÍ STŘEDISKO NA
ŠÍ FARNOSTI v Královci bylo 
v posledních týdnech plně ob
sazené. Dobré sněhové pod
mínky přilákaly milovníky zim
ních sportů , kteří si přišli na své. 
Správce chaty připomíná, že i ji
ná ročn í období mají v Pod
krkonoší své kouzlo a stojí za to 
je vychutnat. Poslední dobrá 
zpráva - k pobytu už není třeba 
brát s sebou spací pytle. 

•NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ, 
které stále přikupuje knihovnice 
dr. Milena Horňáková, jsou pro 
vás připraveny každé úterý od 
17.00 hodin. Většinou jde o titu
ly dosti nákladné, které si sami 
třeba nemůžete pořídit , a tak by 
vám dobrá literatura byla jinak 
odepřena. 



CHVALTE HOSPODINA ZPĚVEM 
( dokonč. ze str. 7) 

rem vánoční Missu pastoralis in Bod 
J. J. Ryby a pro účely účasti sboru 
na festivalu sborů „Laudate omnes 
gentes" v Hóchbergu první část Rej
chova Te Deum a orchestrální verzi 
Dvořákovy Mše D-dur. Tu provedl 
sbor také při výročí posvěcení lho
teckého kostela v listopadu 1998, 
a to na poděkování P. Vladimíru 
Rudolfovi za jeho dlouholetou oběta
vou službu naší farnosti a za podpo
ru sboru. 

S náročnou prací vedení sboru 
pomáhá Josef Vavřík a také se po
dařilo obnovit spolupráci s Tomášem 

Cechalem. Významný podíl na čin
nosti sboru má varhaník Petr Fanta. 

Každý pěvecký sbor potřebuje pro 
svou kontinuální existenci zastoupe
ní všech věkových skupin. Proto se 
chceme obrátit na všechny, kdo mají 
opravdový zájem o pravidelnou práci 
v našem sboru, zejména pak na mla
dé zpěváky, aby se připojili k oslavě 
Boha zpěvem. 

Sbor zpívá většinou na velké svát
ky během liturgického roku. Zkouší 
každé úterý od 20 do 22 hodin, kromě 
letních prázdnin. Nové zpěváky zařa
dí do hlasů dirigent Ladislav Pospíšil. 

/JH/ 

KDYŽ ZTRATÍTE PRÁCI 
Každý člověk se může občas do

stat do mimořádně tíživé finanční 
situace. Tady jsou její nejčastější 
důvody a zároveň rady, jak tento 
stav nejsnáze zvládnout. 

Občan, který ztratí práci, by měl 
neprodleně navštívit příslušný ú
řad práce a tam si zajistit evidenci 
jako uchazeč o zaměstnání. Adresa 
Úřadu práce pro Prahu 4, 11 
a 12 je Udolní 1147, tel. 472 57 75 
nebo 472 56 62. Tam občanům za
jišťují: 

a) zprostředkování vhodného za
městnání, 

b) rekvalifikaci nezbytnou k pra
covnímu uplatnění ve vhodném za
městnán í, 

c) hmotné zabezpečení uchaze
čů o zaměstnání. 

Doba, po kterou je občan veden 
v evidenci úřadu práce jako ucha
zeč o zaměstnání, se mu započítá
vá jako: 

*účast na důchodovém pojištění, 
* doba trvání pracovního poměru 

pro stanovení výměry dovolené na 
zotavenou, 

* doba, po kterou je plátcem 
zdravotního pojištění uchazeče stát. 

Pokud nezaměstnaný občan ne
ní v evidenci úřadu práce, hradí si 
sám sociální i zdravotní pojištění. 

Po získání hmotného zabezpe
čen í v nezaměstnanosti z úřadu 
práce je vhodné zjistit, zda občan 
splňuje podmínky pro přiznání 
některé dávky státní sociální 
podpory. To se zase dozví na od
boru dávek státní sociální podpory 

Obvodního úřadu městské části 
Praha 4, Táborská 372/36 nebo 
MÚ MČ Praha 12, čechtická 758, 
Praha 4 - Kamýk. 

Když občan využije všechny vý
še uvedené možnosti a jeho finanč
ní zabezpečení nedosahuje výši 
životního minima, může požádat 
humanitní odbor Obvodního úřa
du městské části Praha 4, Tábor
ská 350 (humanitní odbor MÚ MČ 
Praha 12, čechtická 758, Praha 4 
- Kamýk), o dávku do vyrovnání 
hranice životního minima. 

Pro přiznání dávky na humanit
ním odboru je nutné, aby občan: 

1. byl evidován na úřadu práce 
jako žadatel o zaměstnání, 

2. požádal nejprve o dávky státní 
sociální podpory. 

Každý soukromý podnikatel 
by se měl při sjednávání zdravot
ního pojištění pečlivě zajímat 
o to, jaká částka mu bude vyplá
cena v době nemoci. Předejde 
tak nepříjemnému překvapení, 
kdy v době nemoci nebude do
stávat žádnou dávku nemocen
ského pojištění, nebo jen v tako
vé výši, jaká mu nebude stačit 
ani na provoz domácnosti. 

Pokud bude mít někdo jiné dota
zy v sociální oblasti, může je adre
sovat humanitnímu odboru OÚ 
MČ Praha 4, Táborská 350 nebo 
humanitnímu odboru MÚ MČ 
Praha 12, čechtická 758, Praha 4-
- Kamýk. Obálku je nutno výraz
ně označit „Sociální poradna". 

NR! 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Toto číslo vyšlo 26. března 1999. 

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 neděli 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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VESTNIK 3/99 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

KYTIČKA PŘ.ÁNÍ 
ke čtyřicátinám P. B. Vymětalíka 

S kytičkou přání všech Božích dober přicházejí povzbudit svého pastý
ře P. B. Vymětalíka na prahu jeho čtyřicátin vděčné ovečky z ko~tela 
Panny Marie Královny míru. Přidávají poděkování za úspěšné převzetí 
štafety hlubokého duchovního vedení v nelehkém běhu na dlouhé trati, , 
a sbor pak malou pozornost Missu C-dur od A. Vranického, kterou ke'. cti 
jubilanta provede s orchestrem v neděli 9. května v 10.00 hodin. 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Než Ježíš vystoupil k Otci do nebe, 

předvídal u svých učedníků riziko úna
vy, strachu a rutiny ... A tak říká : „Pošlu 

vám Ducha svatého, on vám dá sílu, 
odvahu, nadšení„." 

O Slavnosti Ducha svatého si připo

mínáme splnění či dovršení tohoto pří
slibu: je to svátek Kristovy věrnosti. 

# 

Ale - jsou Letnice jenom vzpomín

kou? Skončilo to s generací prvních 
křesťanů? Evidentně ne. Kristova církev 
pokračuje ve svém poslání a bude po

kračovat až do konce světa. A jestliže 

trvá poslání církve, TRVAJÍ také přísliby 

Krista. 
Letnice nebyly pouze přechodným 

FARNIRADAZVOLENA 
ve dnech 17. a 18. dubna 1999 

Hlasovací lístky: odevzdané 608, z toho platných 606, neplatné 2 

Pořadí Příjmení a jméno kandidáta Počet hlasů 

1 . .. . ...... BURIAN Pavel . . ... ... .. . ...... 414 
2. . ........ ELIÁŠ Václav .................. 396 
3. . ... ..... KŘÍŽEK Petr . .. .. ... . .......... 392 
4. . . . ...... ŠTĚTINA Jaroslav . ... .......... 390 
5. . ........ HRADEC Jakub . ... ............ 359 
6 . . ........ SARKOVÁ Božena ... ...... ... .. 324 
7. . ...... . . PRCHALOVÁ Jana .... ... . . ..... 318 
8. . ........ PEJČOCH Zdeněk .. .. .......... 31 O 
9. . ........ GREGOR Martin . . .... .. . . ...... 305 

1 O. . ........ MINDLOVÁ Jana ..... . .... . ..... 267 

11 . . . . . .... . PRCHAL Vladimír .. ... ..... .. ... 265 
12. . .. . . .... ŠÁRKA Evžen .. . . .. ..... ... .... 235 
13. . ..... . .. STEHLÍK Karel Pavel . ... .. . . . .... 216 
14 .. .... .... KLINGEROVÁ Jarmila .... .. ...... 197 
15. . ..... .. . FANTA Petr ....... . ..... . .. . ... 182 
16 ...... . . . . ŠVEJDOVÁ Ludmila ..... . ... ..... 165 
17 ...... .... ŠILHAVÁ Jana ..... .. ........... 151 
18. . .. ...... ROSOVÁ Ludmila . .... ....... ... 140 
19 . ....... . . HROUDA Tomáš ........ . .. . .. .. 130 
20 . . .. ..... . FOŘTOVÁ Edita . . .. . .......... . . 101 
21. . .... ... . FISCHER František .... . .. ........ 86 
22. . ..... . . . PAUČÍKOVÁ Dana ..... . . ... .. .... 27 

obdobím, jednorázovou událostí, ale je 

to stálý stav! Nebyla to jenom episoda 

v životě prvních křesťanů, ale je to kon

stanta, trvalost v celé historii církve. 
Jsme v Letnicích stále. Pán nám stále 

posílá svého Ducha. 
Jenom je třeba se tomuto Božímu 

působení otvírat. Pak se všechno mění. 

Začíná nový život. Pak je člověk jako 
kov položený do ohně, protože tento 

kov přijímá vlastnosti tohoto ohně ... 
Apoštolové cítí, že Kristus je živý 

a stále přítomný mezi nimi. Kristus není 

pro ně vzpomínkou, ale prožitkem. Ajak 
se mění jejich životy, když cítí, že Bůh je 

s nimi, že je jim bl ízko. Mají odvahu ří

kat pravdu, kterou přinesl Kristus, mluví 

o hříchu , o odpuštění, o věčném živo

tě„. A to vše bez jakéhokoli strachu. 

Vlastně jeden strach mají: strach, 
aby nikdy neztratili Krista. 

P. B. VYMĚTALÍK 

NÁVŠTĚV.A.' 
otce kardinála 

v rámci svých velikonočních(pas- : 
toračnf ch návštěv v jednotlivých far
. nostech pražský arcibiskup kardináÍ 
Miloslav Vlk v neděli 2. května -zaví
tal také do naší farnosti. Jako hlavní 
celebrant tentokrát sloužil obě dopo
lední .mše svaté. Ráno kázal .o síle 
Ducha svatého, dopoledne věi:íCím ' 
připomínal, že jsou kněžstvo králóv" 
ské a milováné děti Boží. Při bese
dách s věřícími, jež následovaly po 
obou mších svatých, mimo jiné. oce,
nil práci, kterou ve farnosti vykonal 
P. Vladimír Rudolf, a vysvětloval'. p'o
stoj církve k situaci v Kósovu.,.:: · :'-'':ď 



Z prvního 
jednání 

Desetičlenná farní rada se po 
duchovním povzbuzení P. B. Vy
mětalíkem v kapli sv. Václava po
prvé sešla k jednání v pondělí 26. 
dubna v pozdních večerních hodi
nách. Tajným hlasováním většina 
členů rozhodla, že místopřed

sedou farní rady - poradního 
a pracovního orgánu faráře - bude 
pro všechny důvěryhodný Václav 

Eliáš. Po dobrém zvážení, ve 
smyslu jednacího řádu, jme-noval 
P. Vymětalík 3 další členy farní ra
dy: Janu ŠILHAVOU, Irenu KAR
LOVOU a Vladimíra PRCHALA. 

Spektrum zájmů jednotlivých 

členů farní rady přibližně odpoví
dá všem oblastem činností, uve
dených Petrem Křížkem v podně
tu k zamyšlení v prvním letošním 
čísle Věstníku. Protože v upřímné 
snaze rychle farní radu zviditelnit 
nikdo nestál stranou, mohl by se 
tak naplnit „sen o lhotecké far
nosti". Zejména v péči o nejpo
třebnější, starší a nemocné farní
ky, o které se ono pondělí hodně 
mluvilo. 

FARNÍ RADY .· ~ ~ \ Lt e o 
V' vo v• v t ' v• 1 '" .I ~ 

1ce prmeseme v pns 1m c1s e · · .. · 

Věstníku, který vyjde 18. června. 
Už teď by se ovšem měli farníci 
v sakristii hlásit ke spolupráci, 

protože členové farní rady se bez 

širší pomoci neobejdou. 
Neprodleně chtějí rozběh

nout diskusní kroužky Plenár
ního sněmu katolické církve 
V. Eliáš a J. Mindlová a vyzývají 
debatéry k účasti na rozpravách. 
Opakujeme, že účelem zakládání 
těchto kroužků je uvést sněmov
ní proces do života a naopak dě
ní ve farnosti do práce sněmu . 

Sněmovní kroužek tvoří odpo
vědný animátor a aktivisté, tedy 
jeho členové. Těmi mohou být 
všichni, kdož mají zájem na pří
pravě a činnosti sněmu. Kroužek 
se schází nejméně jedenkrát za 
dva měsíce. Lhotka platí za živou 
farnost. Mělo by se to projevit 
i v těchto aktivitách, abychom 
„byli v obraze" a mohli „do toho 
mluvit." 

/ZP/ 

<f. f) . 

Plenární sněm 
katolické církve 

Přípravná komise sněmu vyda

la Materiál pro sněmovn í kroužky 

(viz také http://cbk.církev.cz), z je

hož úvodu vyjímáme následující 

text: 

Meditativní obrázky Stánislava Weigla 
. ~ Ill - 111 ' - ~ 

V roce 1999 se budou sněmovn í 

kroužky seznamovat a reflektovat 

téma A - O církvi (Lumen gentium) 

a téma B - o Bohu Otci z apoštol

ského listu Třetí tisíciletí přichází 

(Tertio millennio adveniente). Tento 

materiál předpokládá dvanáct set

kání, s možností volby témat A ne

bo B. 

UMENI DIVAT SE 
V těchto dnech se můžeme v kapli 

Božského Srdce Páně ponořit do ješ

tě hlubšího usebrání. Přispívá k to

mu mimořádná výstava meditativních 
obrazů vyzrálého malíře 721etého fa

ráře inženýra Stanislava Weigela. 
Výstava na téma „Umění dívat 

se" dostatečně vypovídá o osobnosti 

autora. Obrazy působí na naši duši 

jako Boží požehnání, osvětlující svým 

jasem její nejtemnějš í zákoutí. 

Vyhánějí z duše nedůvěru a malomy

slnost a zabíjejí v ní výhonky zla. 

Snaží se léčit náš zrak a srdce od 

choroby konzumního vnímání mediál

ních programů. Chtějí vzbudit zájem 

.,. .,. 

:M:.AJOVE 
POBOŽNOSTI 

Až do konce měsíce se budou 

mše svaté s májovou pobožností 

·v našem kostele sloužit kromě so

boty (v 16.00) denně v 18.30 hodin. 
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o hledání pravdy a krásy cestou tvor

by. Citlivé vnímání zajímavostí okolní

ho světa a ušlechtilé myšlenky malíře 

zakomponované do něžné barevné 

škály, sycené zářícím světlem , dobře 

působí i na nemocné při jejich terapii. 

Každý umělecký obraz udržuje autor 

na rozhraní pozemského a ne

beského. 
Ale to už je na vás, abyste se sami 

pohroužili do svých představ a pře

svědčili se o síle imaginace otce Wei

gela. Tak, jak se jí od roku 1987 pod

dávali diváci na 52 národních a 12 za

hraničních výstavách, jako třeba ně

kolikrát v Paříži, Mnichově, na Krymu 
i v Curychu. 

Výstavu meditativních obrazů do

plňují diaseriály a zajímavé přednáš
ky s besedami o novém životním sty

lu, umění žít, řešení manželských pro

blémů terapií, cestě ke kráse apod. 

Věříme, že něčeho z toho se také do

čkáme. 
/ZP/ 

Pro první skupinu (A) - O cír

kvi, je běžně k dostání jako základ

ní pomůcka a podklad kvalitní kniha 

Erwina Kellera Velké tajemství cír

kve (meditace k Lumen gentium}, 

s důležitým a orientujícím doslovem 

nynějšího vídeňského arcibiskupa 

kardinála Schonborna (Karmelitán

ské nakladatelství, Kostelní Vydří 

1995). Každá kapitolka této knížky 

obsahuje čtení z Písma, úryvek 

z koncilního textu, vysvět lující me

ditaci, podněty k zamyšlení a mod

litbu. 
Druhé téma (B) - O Bohu Otci 

z apoštolského listu Třetí tisíciletí 

přichází (TMA), navazuje na prvé 

téma jen náhodně. Jsou vybrána 

témata přímo tohoto papežova lis

tu, dále pak témata z Liturgicko
-pastorační příručky pro třetí rok 

přípravy na Velké jubileum (vydala 

ji ČBK a distribuuje se v jednotl i

vých diecézích).I zde jsou pro po

třeby kroužků vytvořeny k jednotli

vým tématům otázky. 
/EU 



Obraz jara je zcela jiný ve městě 
než na venkově. V Praze se jaro 
chlubí rozkvetlými keři a stromy, jar
ní výzdobou výloh a teplejším ú
směvem sluníčka. Na venkově při
náší náročnější práci na poli i na za
hradě. Ale což nemáme zahrádkáře 
a chalupáře i v Praze? Nevšimli 
jsme si zvýšené páteční frekvence 
na výpadových silnicích? Tedy jaro 
je tady a s ním i jarní nebezpečné 
záludností. Uvědomme si, že s ryt
mem ročních období se musí živý 
tvor opakovaně přizpůsobovat nové 
situací a změněným podmínkám. 

Jarní období je poznamenáno 
u člověka vitamínovou karencí, což 
znamená, že trpíme nedostatkem 
vitamínů chránících naše zdraví. 
Chybí nám zvláště vitamín C, jehož 
nedostatek už nedoplníme ze svých 
podzimních zásob jablíček ze za
hrady. Poohlédněme se raději po ci
trusových plodech (grepech, citro
nech, pomerančích). Dobře pocho
díme i s kiwi. Dostatečný přísun vi
tamínu C je zvlášť důležitý pro dětí, 
kojící matky, starší a nemocné lidí, 
jako prevence jarních chorob z na
chlazení. Módní záležitostí je nákup 
mu/tívítamínových preparátů a tab
let s vysokým obsahem vitamínů. 

Příliš tím nezískáme, jsou to často 
vyhozené peníze. Dodáváme-li totiž 
svému tělu bohaté dávky vitamínů, 
minerálů a dalších složek, můžeme 
si způsobit jejich předávkování 

a tím vyvolat nežádoucí zdravotní 
poruchy. Navíc se náš vlastní 
systém využití potravinových zdrojů 
vitamínů spokojí se snáze zpraco
vatelnými vitamíny z tablet a přiro
zené, často účinnější zdroje z přija
tých potravin ponechá bez povšim
nutí. Což se nám může vymstít, 
přestaneme-li nákladné tablety ná
hle užívat. U vitamínu C (i někte
rých jiných doplňků výživy) také pla
tí, že organizmus je schopen využít 
jen určité potřebné množství (např. 
u vitamínu C asi 100 mg) a zbytek 
vyloučí močí. 

JARO ~ 
JE TADY 

S jarem bychom měli změnit i ce
lý svůj jídelníček a ze zimních, tuč
nějších, těžších a náročnějších jídel 
přejít na lehčí, stravitelnější stravu, 
s větší skladbou zeleniny, mořských 
ryb a lehkých sýrů. Připomeňme si, 
že jaro je i nejvhodnějším období ke 
snížení tělesné hmotnosti, která se 
zvyšuje nejčastěji na podzim a v zi
mě (období Vánoc). Špatnou cestu 
k hubnutí si vybral ten, kdo vyne
chává některé hlavní jídlo, nebo si 
kupuje drahé, údajně zaručené, 

dietní prostředky. Po vynechání 
dávky jídla se mobilizují ochranné 

systémy v těle a pří následující pří
ležitosti pak příslušné mechanizmy 
zpracovávající potravu využijí vše 
pozřené s daleko větší důkladností. 
A tak se prokázalo, že tento ne
vhodný způsob „půstu" vedl k další
mu zvýšení hmotností. Podobně je 
tomu u různých „speciálních" diet, 
které sice v prvním období zvyšují 
celkovou svěžest, snižují chuť k jíd
lu a nabízejí radostnou ztrátu pře
bytečných kilogramů, ale brzy po u
končení dietní kůry se zase vše vrá
tí do nežádoucích hodnot. 

Rád bych připomenu/ opatrnost 
pří nákupu první jarní zeleniny a o
voce z neznámých zdrojů. Je ne
bezpečí zvýšeného obsahu cizoro
dých látek, ať již z ochranného ošet
ření nebo nadměrného hnojení. 
Není ani vhodné spěchat s náku
pem prvních nových brambor. 

A ještě jedna jarní poznámka. 
Těšíme se ze sluníčka a začínáme 
svá těla vystavovat jeho paprskům. 

Pamatujme, že otužování patří do 
období léta a podzimu. Na jaře jsme 
náchylní spíše k nepříznivým reak
cím na rozdíly teplot. Odkládáme 
zimní pláště a teplá oblečení. 
Odložme i zimní uzavřenost svého 
srdce. Více se na sebe usmívejme, 
mějme k sobě blíž, zvláště k těm, 

kteří trpí a potřebují nás. Ať se v nás 
s jarem probudí i láska k bližním -
a to jsou všichni kolem nás. 

MUDr. Jindřich ŠIMURDA 

Od Pramínku k MEDartu 
Lhotecká farnost je bohatá na 

kvalitní folkové skupiny. Vedle 
Ztracené kapely, která nedávno v 
našem kostele uspořádala koncert 
písniček pro děti , je s farností vý
razně spojena i historie skupiny 
Pramínek. Před pár lety Pramínek 
na Lhotce koncertoval dvakrát roč
ně, natočil a vydal své písničky na 
kazetě i na CD „Karavana", farní 
věstník otiskl rozhovor s kapelní
kem Janem Hučínem . Nyní se však 
zdá, jako by Pramínek „vyschl" a 
zanikl. Je tomu opravdu tak? Pří

činou toho, že se dnes o Pramínku 
nemluví, je změna názvu skupiny. 
Po pěti letech existence souboru se 
většině členů zdál název Pramínek 

příliš dětský. Hledání nového názvu 
bylo dlouhé a obtížné, bylo těžké 
najít to, co by vyhovovalo všem. 
Nakonec skupina přijala název 
Medard, který se po týdnu ještě po
opravil na slovní hříčku MEDart, což 
mělo znamenat „sladké umění". 

Na výrazu a zaměření skupiny se 
pochopitelně projevily i změny v se
stavě. V roce 1996, tedy těsně před 
nahráváním alba „Karavana", byli 
členy skupiny Hedvika Dolenská, 
Olga Loosová, Jan Hučín , Roman 
Štětina a Petr Urban - všichni v té 
době byli pravidelní návštěvníci bo
hoslužeb na Lhotce. Pramínek hrál 
především spi rituály a vlastní folko
vé písně , jež se také objevily na 

„Karavaně" , koncertní repertoár 
ovšem obohacoval i jinak - třeba 

úpravami lidových písniček nebo 
starými vícehlasými skladbami. Po
čátkem následujícího roku začaly 

Olze mateřské povinnosti, z konkur
su byla vybrána nová zpěvačka 
Pavla Procházková. Pramínek za
čal vcházet do povědomí, jeho pís
ničky začaly vysílat rozhlasové sta
nice, mihl se i v české televizi, jako 
hosta si jej na jeden koncert pozval 
i slavný Spirituál kvintet. O rok po
zději , v lednu 1998, se skupina roz
šířila o kytaristu Luboše Machka, 
o dva měsíce později pro časovou 

(dokončení na str. 6) 
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RADÍ PŘEPADENÁ FARNICE 
s těžkým ublížením na zdraví 

Zažili jste na sobě násilný čin, krádež majetku, přepadení na ulici, v do

pravním prostředku nebo dokonce v bytě? Žijete ve strachu, nebo jste na 

možné násilí připraveni? 

NEBEZPEČÍ JE STÁLE KOLEM NÁS 
Docela nedávno byla přepadena 

na sídlišti lhotecká farnice. Bylo to 
večer o půl deváté a k tomu blízko 
u domu, kde bydlí. Dva mladíci ji 
několika kroky tiše dostihli, přepadli 
a strhli s ramene kabelu. Počínali si 
tak surově, že koženou kabelu pře-

trhli vejpůl a odlomili napadené hr
bolek ramenní kosti. Pak se blesku
rychle ztratili a odnesli přitom nejen 
kabelu, peníze, ale i veškeré dokla
dy. Co je však horší, připravili své o
běti zranění, které si vyžádá dlou
hodobou léčbu a bolestivé trápení. 

NEBEZPEČÍ A NÁSLEDKY 
Měli bychom být v dnešní neklid

né době vždycky připraveni na to, 
že se najde neurvalec, zloděj a ná
silník, který nás překvapí v nečeka
nou chvíli nejen na ulici, ale i v do
mě, ve výtahu, v bytě. Násilný trest
ný čin přitom nebývá zaměřen jen 
proti majetku, ale dotýká se člověka 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 
Vznikl na jaře roku 1990. Tvoří 

jej dnes více než pět set členů, me
zi nimi tým osmdesáti profesionálů , 

psychologů, psychiatrů , advokátů, 

právníků, státních zástupců, krimi
nalistů, sociálních pracovníků a pe
dagogů, kteří prošli speciálním vý
cvikem a pomáhají obětem v celé 
ČR. Hlavním úkolem BKB je pora
denská činnost, bezplatná a diskret-

fyzicky i po psychické stránce. To je 
někdy větší poškození, nežli hmot
ná ztráta. Následky často přežívají 
v podobě dlouhodobého stresu. 
A právě pro situace, kdy bylo naru
šeno soukromí člověka, je tu Bílý 
kruh bezpečí, sdružení pro pomoc 
obětem trestné činnosti. 

ní, nestranná. Jedná pouze s obětí 
a nesupluje práci vyšetřovatele 

a kriminalisty, dává psychologickou 
podporu poté, kdy přeznívá šok 
a stres po prožitém útoku či jiném 
trestném činu. Radí co udělat 

z právního hlediska a nabízí i další 
odbornou péči, případně zprostřed

kuje rehabilitační službu. 

PŘED ČÍM BÝT NA POZORU 
Škála trestných činů , s níž do 

BKB přicházejí oběti, je velmi roz
manitá. Nejvíc se opakují trestné či
ny ublížení na zdraví v kombinaci 
s domácím násilím mezi blízkými 
příbuznými v jedné domácnosti, 
krádeže, podvody, vykrádání bytů. 
A také sexuální násilí spojené s po
hlavním zneužíváním či znásilně-

ním. K trestným činům se váží trau
mata příbuzných po obětech vražd. 
V pražské pobočce BKB tak vyhle
dalo vloni pomoc 390 postižených, 
z toho devatenáct rodin pozůsta

lých po obětech vražd. Mnozí žáda
li o pomoc písemně (1200), jiní tele
fonicky (2400). 

PŘEDCHÁZEJME NEBEZPEČÍ 
Bílý kruh bezpečí se stará také 

o prevenci a vydává řadu velice 
cenných brožur o tom, jak se pře
dem ch ránit před trestným činem na 
nás páchaným. Co radí? 

• Zkontrolujte bezpečnostn í za
bezpečení bytů č i domků (otevřená 
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okna, nezamčené dveře, volně ulo
žené žebříky a nářadí , lehce překo
natelné zámky) , viditelně instalujte 
zabezpečovací systémy (uzamyka
cí systémy, mříže, panoramatické 
kukátko, bezpečnostní řetízek 

a zdvojené uzamykání dveří). Pro-

věřte všechny vstupy do bytů 

a domků (vchodové dveře , okna, 
vikýře, balkony, propojovací dveře 
z půdy a z garáže). Na štítky u dve
ří pište jméno v množném čísle 

(Novákovi, Šenkovi) anebo mužské 
jméno. Nevpouštějte do bytu cizího 
člověka ani řemesln íka. Řekněte , ať 
přijde v doprovodu a ověřte si te le
fonicky u podniku jeho jméno. 
Mějte po ruce telefonní čísla poli
cie, hasičů, záchranné služby 
a sousedů , také do jejich zaměst
nání. Při bezprostředním ohrožení 
volejte o pomoc z okna a pro upou
tání pozornosti vyhod\e z okna ně
jaký předmět. Pokud kontaktujete 
neznámé osoby na inzerát (prodej, 
koupě, výměna bytu), požádejte 
přátele, aby s vámi byli doma. Ve 
velkých domech zavírejte vždy do
movní dveře, nevpouštějte cizí lidi, 
ptejte se, ke komu jdou, mějte 

funkční osvětlení. 

• Na ulici chod\e do odlehlých 
míst v doprovodu, vyhýbejte se rizi
kovým místům, nenoste s sebou 
větší hotovost, udržujte vzdálenost 
od podchodů , průchodů a vchodů 
do domů. Noste s sebou obranný 
sprej. V obchodech neztrácejte kon
trolu nad svou taškou, všímejte si li
dí kolem sebe. Cítíte-li možné ne
bezpečí, požádejte jiné lidi o pomoc. 

• Nepřechovávejte doma více 
peněz, do spořitelny a banky choď
te v doprovodu, pořid\e si platební 
karty a sporožiro. 

•V dopravním prostředku se vy
hýbejte tlačenicím, přidržujte si ka
belku a tašku, bud\e raději blízko ři
diče a u dveří. 

Co dodat závěrem? Budte vždy 
pozorní k tomu, co se kolem vás 
děje, budte ostražití a připravení na 
možné narušení vašeho soukromí. 
Spoléhejte se na pomoc Nejvyšší
ho, ale svým chováním vyjděte jeho 
záměrům vstříc. 

(KL) 

Kontaktní adresa: 
Bílý kruh bezpečí 
Duškova 20, 150 00 Praha 5 
tel. : 02157 31 71 00 



Zajíniavý projekt 2000 

PUTOVNÍ SVATYŇKA 
Zajímavou pastoračn í iniciativu 

k jubilejnímu roku 2000 vymyslel 
páter Josef Kentenich v německé 
farnosti , když malou putovní sva
tyňku , připomínající poutní kapli 
Panny Marie v Schbnstattě , předal 

po jejím vysvěcení ke kolování prv
ním deseti rodinám. To proto, aby 
v nich lidé směřovali do konce tisí
ciletí konáním dobrých skutků a tak 
projevovali úctu k Matce Boží. Tam, 
kde Panna Maria najde otevřené 
dveře, tam roste živá láska ke 
Kristu. Atmosféra v srdcích a domo
vech se mění, lidé zažívají Boží po
žehnání. 

Dnes už je mezinárodní Schon
stattské hnutí pojmem. V 50 zemích 
světa, mezi více než dvěma miliony 
křesťany, putuje kolem 60 000 sva
tyněk. A Institut schbnstattských 
sester Mariiných, který má sídlo 
v Praze 5, Nad Koulkou 11 (telefon 
54 20 73) nabízí tuto příležitost ra
dostného setkávání s Pannou Marií 
také nám, jak to osobně sděl i la 

sestra Bernadeta. Čeká jen na za
volání. 

Jak takové předávání svatyňky 
prakticky vypadá? Nejdříve se v sa
kristii přihlásí dobrovolník, průvod-

Přečetli jsme za vás 
V NEDĚLI PODVEČER „. 

V informačním listu duchovní 
správy u sv. Vojtěcha v Praze 6, kte
rý nese název Vojtík, jsme si v mi
nulém čísle přečetli zajímavou kur
zívku Betky Hoškové a Vojty Grece. 

Zase nás rodiče vyhnali z domu 
za účelem nucení ke zbožnosti. Ach 
jo! Zase nějaká křížová cesta. Po 
příjezdu na Lhotku jsme ovšem 
změnili svoje názory. To nebyla oby
čejná křížová cesta, to bylo umělec
ké dílo! A když ho ještě svým ko
mentářem doprovázel náš pan ka
plan! To už nebylo jen pár hodin 
ztraceného času. Pak nás chtěl náš 
padre pozvat na čaj, ale ... v sakristii 
se zpovídalo a v blízkém okolí byla 
jenom herna a výkup zlata. Tak 
snad někdy jindy ... 

ce svatyňky, který je ve spojení 
s pražským institutem (odkud po 
sdělení jmen účastníků převezme 

svatyňku) a vyhledá 10-15 osob 
nebo rodin (v každém putovním 
okruhu mohou být zapojeni jednot
livci i celé rodiny, nejméně však 
7 účastníků). Ty pak putovní sva
tyňku každý měsíc na několik dní 
přijmou do svého domu. Vše probí
há podle putovního kalendáře. 

Například: 

1.-3. května: u mne (u průvodce 
svatyňky), 

3.-6. května: rodina A, ta pak 
přenese svatyňku k paní B, 

6.-9. května: paní B, která předá 
svatyňku rodině C, 

9.-12. května: rodina C, ta přine
se svatyňku k rodině D, 

12.- 15. května: rodina O, ta pře
nese svatyňku panu G ... atd. 

Panna Maria je na cestě. Nechce 
být jen vystavena v pěkné místnos
ti , nýbrž hledá setkání. Jde tam, kde 
se odehrává život v rodinách, v pří
buzenských a přátelských kruzích. 
Její přítomnost a pohled činí člově

ka šťastným. Také proto, že přichá
zí v náručí s Kristem, který se jejím 
prostřednictvím dává zažít a po
znat. On se s námi setkává skrze ni 
zcela lidsky, ve všedním životě . Ří
ká: Milujte se navzájem, jako jsem 
já miloval vás (Jan 15, 12). Nemusí 
to být hned modlitba. Mezi ty nabí
zené „maličkosti" patří čas pro dru
hé, mluvit spolu, vidět v druhém to 
dobré, zase si jednou říct - jsi pro 
mně důležitý! Odpustit a vždy zno
vu začínat, říci ano k tomu, co je 
těžké v našem životě, přijmout Boží 
požehnání a vyprosit je těm, pro 
které tu jsme. Nakonec osobní svě
dectví jednoho z těch dvou miliónů 
nositelů putovní svatyňky: „Vlastně 

se mnoho nestalo. Zapálila jsem 
svíčku a sedla jsem si v kuchyni na 
chvilku před svatyňku. Nejdřív přišly 
menší děti , potom také můj muž 
a pak dokonce i naše velká dcera. 
Jen jsme si spolu popovídali, nic 
víc. Ale atmosféra byla taková, že 
jsem si jasně uvědomila: tady byl 
opravdu Bůh přítomen ." 

/ZP/ 

KRÁTCE 

• 49 LET KNĚŽSTVÍ DŮSTOJNĚ 
OSLAVIL P. Vladimír Rudolf 
v pátek 23. dubna při odpolední 
slavnostní mši svaté, právě na 
svátek sv. Vojtěcha, v našem 
kostele Panny Marie Královny 
míru na Lhotce. Ve vzpomínkové 
promluvě se vrátil k minulým le
tům , která většinou nebyla jedno
duchá, ale všechny složité udá
losti a" trampoty vždy rád oběto
val na Boží oltář. Na důkaz věr
nosti našich farníků , kteří na své
ho otce a jeho bezmeznou oběta
vost nezapomněli , odcházel Vla
dimír Rudolf od oltáře s kyticemi 
květin v náručí. 

• NA KONCERT LHOTECKÉHO 
KVARTETA - v sestavě Jan 
Hučín a Marcel Svoboda housle, 
Martin Prokop viola a Ondřej 

Hučín violoncello - se můžeme 
těšit v našem kostele P. Marie 
Královny míru v neděli 9. května 
v 16.30. Uslyšíme Kvartet B dur, 
op. 18 č. 6 od L. v. Beethovena 
a Kvartet D dur, op. 11 od P. I. 
Čajkovského . 

•NEZAPOMEŇTE NA ČAJ O TŘE
TÍ, tedy na vstřícné setkání dříve 
narozených v kapli sv. Václava, 
které tentokrát připadá na úterý 
11. května. Určitě bude o čem po
vídat a malá sportovní vložka ta
ké přijde vhod. 

•BRANICKÉ KOMORNÍ SDRU
ŽENÍ provedlo poslední dubno
vou neděli v našem kostele Veli
konoční kantátu o Marii Magda
leně . Autorem textu i hudby je 
Luděk Rejchrt, farář českobratr
ské církve evangelické v Braníku, 
z jehož společenství je také vo
kální a instrumentální sdružení 
složeno. Kantátu tvoří recitativy 
citující texty evangelií o Marii 
Magdaleně, arie a sbory. Ten zá
věrečný končí slovy naděje „Až 
k svému cíli dojdeme, s tebou se 
Pane sejdeme, nikdo nám ne
ublíží". S touto myšlenkou také 
spokojení návštěvníci koncertu 
odcházeli domů. 

•POUTNÍ ZÁJEZD DO LURD se 
překládá na konec léta a odjezd 
je stanoven na pátek 17. září. 

Nepřihlásilo se dost zájemců 

a vedoucímu cestovní kanceláře 
Spektrum ing. Karlu Kloudovi 
přece jen na prvním místě záleží, 
aby se pěkné cesty zúčastnili 

především naši farníci. 
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Od Pramínku k MEDartu 
(dokončení ze str. 3) 

zaneprázdněnost odchází Roman 
Štětina . Tehdy došlo ke změně ná
zvu, nový Pramínek-MEDart oboha
til svůj projev o bluesové a jazzové 
pNky. Hlavní rysy repertoáru však 
zůstaly zachovány i na další na
hrávce spirituálů a folkových písní, 
kterou skupina již pod novým ná
zvem MEDart nahrála na podzim 
roku 1998 a vydala u vydavatelství 
Rosa v březnu roku letošního. CD a 
kazety s jednoduchým názvem 
„MEDart" s obalem v podobě emen
tálského sýra se objevily v prodej
nách křesťanské hudby, prodávají 
se i v našem kostele. Ti, kterým se 
písničky někdejšího Pramínku líbily, 
se nemusejí obávat - MEDart nabí
zí velmi podobnou muziku. 

V tradici podzimních koncertů ve 
lhoteckém kostele skupina pokračo

vala i loni, protože však nový název 
ještě nevešel do obecného povědo
mí a kvůli nahrávání byly jiné sta
rosti než účinná propagace koncer
tu, sešlo se v neděli 8. listopadu 
večer „jen" čtyřicet diváků . Pravda 

Přeložení zaměstnance je změna 
původně sjednaného místa výkonu 
práce. Přeložit zaměstnance k sou
stavnému výkonu práce jinam, než 
bylo sjednáno v pracovní smlouvě, 
lze pouze v rámci organizačních 
jednotek téhož zaměstnavatele, 
a to se souhlasem zaměstnance. 
Pokud zaměstnanec souhlas nedá, 
nelze ho přeložit! Jestliže však za
městnanec prohlašuje, že s přelože
ním nesouhlasí, do jiného místa 
však nastoupí a po několika dnech 
vysloví s přeložením souhlas, jedná 
se o souhlas dodatečný, který zpět

ně pokrývá i dobu, na kterou sou
hlas dán nebyl. 

I když Zákoník práce nestano
ví konkrétní okolnosti k řádnému 
vyslovení souhlasu zaměstnan
cem ani jeho formu, je třeba vždy 

v předchozích letech na lhotecké 
koncerty skupiny chodil i dvojnáso
bek posluchačů , to však nijak ne
snížilo úroveň večera , naopak pub
likum si vyžádalo tři přídavky. Slyšet 
skupinu naživo mohli i návštěvníci 
folkového klubu Hubert (dříve klub 
Lišák) na Novodvorské, kde MED
art 18. března album prezentoval. 
V současné době MEDart připravu
je nový program a zároveň hledá 
náhradu za odcházejícího kontra
basistu Petra Urbana, jemuž v dal
ším hraní brání náročné studium na 
Filozofické fakultě UK, proto je po
čet připravovaných koncertů zatím 
nižší než v minulých letech. Své 
příznivce každopádně skupina zve 
do klubu při vysokoškolských kole
jích v Praze 7, Pátkova 3, kde se 
koná společný koncert se skupinou 
Batiko, a to ve středu 19. května od 
20 hodin. 

Až příště někde uvidíte zvláštní 
slovo MEDart, nenechte se zviklat. 
Je to, jak doufáme, důstojný pokra
čovatel Pramínku. 

/HUČ/ 

preferovat písemnou formu. Pou
ze z té je možné posoudit exis
tenci práv a povinností zaměst
nance i zaměstnavatele. Zákoník 
práce podmiňuje přeložení zaměst
nance ještě tím, že přeložení bylo 
vyvoláno provozní potřebou za
městnavatele. Z toho je zřejmé, že 
zaměstnavatel bez této potřeby ne
může na základě své iniciativy za
městnance přeložit. 

Těhotné ženy a ženy pečující 

o děti do věku do osmi let, osamělé 
ženy (tzv. ženy neprovdané, vdovy, 
rozvedené a ženy osamělé z jiných 
vážných důvodů, nežijí-li s druhem) 
pečující o dítě, které nedosáhlo 15 let 
věku a osamělí pracovníci pečující 

o dítě mladší než 15 let smějí být pře
loženi jen na základě své žádosti. 

/AA/ 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Toto číslo vyšlo 7. května 1999. 
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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 V KVĚTNU 

Ne - 8.00, 10.00, 18.30 
Po - 18.30 
út - 18.30 
St - 18.30 
čt - 8.00 18.30 
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 neděli 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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VESTNIK 4/99 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Nastávají prázdniny a dovolené 
' ""' BUDEME MIT CAS PRO BOHA 

BLÍŽE K NEBI 
Dřevo, pokud je plné vlhk<>sti, 

nehoří. S naší duší je to podob· 
né: jsme plni pozemských věcí. 
črm méně k nim lneme, tím více 
jsme schopni myslet rozumně 
a chápat věci nebeské. Naše du· 
še se musí oprošťovat, aby mo
hla žit svým vlastním životem. 

Prázdniny - krásné, radostné 
slovo pro ty, kteří chodí do školy. 
Dovolená - radostné slovo pro 
ty, kdo chodí do práce. Každý se 
potřebuje odreagovat ze studij
ního vypětí , uvolnit z pracovního 
napětí a stereotypu, aby se udr
žel v dobré duševní p·ohodě. 
V Bibli čteme, že i Bůh sedmý 
den odpočíval. A stejně tak i Pán 
Ježíš spolu s apoštoly si udělali 
jakési prázdniny či dovolenou. 
„Pojďme stranou na osamělé 
místo a trochu si odpočiňme." 
(Mk 6,31) 

Proč Ježíš dává takovou důle
žitost samotě, tichu? Protože to 

Farní rada vždy do nočních hodin 

NÁPADY SE JEN HRNOU 
Už po třikrát se členové farní rady na svém pravidelném jednání nemohli 

rozloučit dřív než něco málo před půlnocí. Debata rušná, myšlenek na ce
lý rok. Je to výsledek poctivé snahy co nejrychleji pokropit farnost živou vo
dou, prohloubit duchovní společenství farní rodiny novými formami vzá
jemného setkávání a soužití i mimo kostelní lavice. Už teď by těch nápadů 
a podnětů byl plný Věstník. V každém čísle se pokusíme informovat aspoň 
o tom nejpodstatnějším. S ujištěním , že o nic nepřijdete. 

Kdo, s kým a kde? 
K osmi oblastem dění ve farnosti 

se členové rady přihlás i li takto: 
LITURGIE - Pavel Burian a Jaro
slav Štětina. PASTORAČNÍ ČIN-

Putování ke světlu ... 

NOST - děti : Božena Šárková, Ja
na Mindlová, P. Burian, J. Štětina ; 
mládež: J. Štětina, J. Mindlová, 
Martin Gregor; rodiny s dětmi: 
B. Šárková, Jana Šilhavá, Petr 
Křížek ; dospělí: J. Mindlová, Václav 
Eliáš; lidé důchodového věku: Jana 
Prchalová, František Martinek. 
CHARITATIVNÍ ČINNOST - F. Mar
tinek, J. Prchalová. KULTURNÍ 
A SPOLEČENSKÁ ČINNOST -
J. Štětina. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

(dokončení na str. 7) 

nejsou především chvíle útěku 
ze života, ale přiblížení se k Bo
hu. Jsme často plni různých vje
mů , starostí, a nezbývá v nás 
místo pro Boha. 

Mnozí budou své tělo vysta
vovat slunečním paprskům při o
palování, mnozí se budou nořit 
do vody, aby se osvěžili. Tak je 
nutno, aby se i naše duše měla 
čas ponořit do toho, který jí dal 
existenci , aby se vystavila pa
prskům jeho lásky. Jenom On 
může vrátit duši pokoj, zdraví. 

Vycházejme o prázdninách, 
o dovolené na osamělé místo, 
na osamělé místo s Ježíšem. 
Jeho přítomnost je zárukou, že 
chvíle našeho volna bude plná 
světla, pokoje, který hledáme. 
Jeho přítomnost nás bude chrá
nit před nesmyslnými dny 11udy, 
jeho přítomnost bude zárukou, 
že se vrátíme nazpět - ke svým 
studiím, k práci i ke svým bliž
ním vnitřně bohatší a silnější. 

Prázdniny, dovolená - krás
ná, radostná slova. Budeme mít 
volno. Budeme mít čas pro se
be. Budeme mít čas pro Boha. 
Ne volno, při němž člověk 
s prázdným srdcem a prázdnou 
hlavou bloumá a neví kam. Ale 
takové volno, při němž člověk u
vidí krásu v broučkovi, v sedmi
krásce či zapadajícím slunci. 
Když uslyší tiché vanutí větru 
v koruně stromu. Když začne 
vnímat, jak země dýchá a mluví. 
Klid, kdy se začnou rodit plány 
zítřejších kroků a činů. Kdy 
o tom všem člověk rozmlouvá 
s Bohem. 

P. B. VYMĚTALÍK 



Představujenie členy farní rady 
.- .- -

Ing. VA CLAV ELIAS 
Už více než polovina života ing. Václava Eliáše je spjata s lhoteckým 

chrámem Panny Marie Královny míru. Je jedním z těch příslušníků naší 

dnes již převážně sídlištní farnosti, kteří v našem kostele pamatují ještě „tri

dentský" oltář s dvěma anděly sochaře Čeňka Vosmíka střežícími sva

tostánek. A kdo z většiny nás, pravidelných návštěvníků kostela, ještě jako 

V. Eliáš ví, že v něm bývaly i dva postranní oltáře? 

Hlas pana inženýra pravidelně slýcháváme z kůru, kde spolu s Ladisla

vem Pospíšilem při nedělních bohoslužbách v deset hodin zpívává žalmy, 

a v chrámové lodi jeho nositele vídáváme, jak přijímá Tělo Páně. Nedávno 

jsme ho zvolili do farní rady a on se stal jejím místopředsedou (v čele farní 

rady je vždy farář), ale co vlastně o něm víme? 

Ing. Václav Eliáš se narodil v roce 1934 v Hradci Králové, v rodině tech

nického úředníka, ale dětství prožil v Pardubicích. Výchovu měl tradičně 

náboženskou, mj. i díky pardubickému salesiánskému ústavu. Poslední 

den druhé světové války mu během přestřelky při odjezdu německé armá

dy zahynul otec. Přestože maminka zústala na pět synů sama, všechny do

kázala nechat vystudovat. Po absolvování vysoké školy působil V. Eliáš dva 

roky jako stavební inženýr při stavbě přehrady Fláje v severních Čechách. 

Pak se na konkurs dostal do tehdejší Československé akademie věd 

a v české akademii věd působí dodnes. Jeho oborem byly vodní stavby 

a vodní hospodářství. Ve výzkumu se věnoval současným vyhroceným pro

blémům kolem vody, kdy člověka už nezajímá jenom to, zda jí bude hodně 

nebo málo, ale především její kvalita. Publikoval asi sto vědeckých prací, 

dosáhl titulu kandidáta věd. Hovoří pěti cizími jazyky. V letech 1967 a 1968 

působil ve Francii a v letech 1971-1975 a 1981-1983 v Brazílii - v rámci 

projektu Spojených národů pracoval dva roky na řece Amazonce. Během 

pobytu v Jižní Americe se zajímal také o osudy českých misionářů, kteří 

podle některých literárních pramenů měli vytvořit první mapu Amazonky. 

Nic podrobnějšího se mu však o tom, ač se o to snažil, zjistit nepodařilo. 

Letos má na pozvání britského ministerstva zemědělství a výživy v Anglii 

přednášet o katastrofálních povodních ve východních Čechách a na Mora

vě roku 1997. 
Se svou manželkou Marií, magistrou farmacie Institutu klinické a experi

mentální medicíny v Praze, letos oslavil čtyřicáté výročí svatby. Manželé 

Eliášovi mají tři syny a deset vnuků a vnuček. Bratr V. Eliáše Petr, chemic

ký inženýr, po emigraci do Itálie vystudoval teologii. Jako . kněz působil ve 

Švýcarsku a pak zejména v Austrálii. Po návratu do vlasti se jako arciděkan 

u sv. Bartoloměje v Plzni podílel na přípravě plzeňského biskupství. Týden 

po uvedení biskupa Františka Radkovského v úřad ve věku 58 let zemřel. 

Synovec, jediný syn nejmladšího bratra našeho ing. Eliáše Jaroslava - dět

ského lékaře a varhaníka u Matky Boží před Týnem -, P. Vojtěch Eliáš, du

chovní správce hostivické farnosti, po tříletém studiu v Římě nyní pedago

gicky působí také v dejvickém semináři. 

Ale vraťme se k ing. Václavu Eliášovi. V souvislosti s jeho zvolením za 

místopředsedu farní rady jsme mu položili několik otázek. 

Co pro vás znamenal Druhý vati

kánský koncil a jak jste se sezna

moval s jeho závěry? 

Koncil jsem nikdy nepokládal je

nom za něco formálního. Přestože 

Strana 2 

díky gymnáziu mám klasické vzdě

lání a latina mi není cizí, používání 

národního jazyka v liturgii jsem uví

tal. Před koncilem jsme sice jako la

ici měli k dispozici dvoujazyčné mi

sálky s latinským textem vlevo 

a českým vpravo, ale sledování 

obou jazyků věřícího rozptylovalo. 

Druhý vatikánský koncil znamená 

mnoho nejen pro účast laiků na ži

votě církve, ale i pro přípravu mlá

deže na život. 
Přestože jsem se občas dostal 

do zahraničí, i já jsem se k souvis

lému a podrobnému studiu závěrů 

Druhého vatikánského koncilu do

stal až po listopadu 1989. Chtěl 

bych však ocenit, jak v oněch kon

cilových časech nás o dění na kon

cilu pohotově informoval Vatikán

ský rozhlas. K prohlubování naší 

informovanosti přispívaly i knihy 

římské Křesťanské akademie, které 

se však do Československa dostá

valy jen občas a poněkud dobro

družně. Pokud jde o informace 

o závěrech Druhého vatikánského 

koncilu, chtěl bych připomenout ta

ké význam Katolických novin na 

sklonku šedesátých let, kdy v jejich 

redakční radě působil náš tehdejší 

lhotecký duchovní správce P. Vladi

mír Rudolf. 

A co pro vás znamená vaše, re

spektive naše farnost? 

Lhoteckou farnost znám asi od 

roku 1962, kdy jsme se s manžel

kou přestěhovali z Hradčan na 

Lhotku. Byli jsme mladá rodina 

s malými dětmi. Na Lhotce se 

nám, ještě než nastalo „pražské 

jaro", díky otci Rudolfovi dostalo po 



všech stránkách dobrého duchov

ního vedení. Jako každý jsme mě

li řadu problémů a tady jsme se 

ve zpovědnici i mimo ni mohli 

s čímkoliv obrátit na citlivého a chá
pajícího kněze. Byla to pro nás vel

ká posila. 

Zpíváte také v chrámovém sboru. 
Jak jste se dostal ke zpěvu? 

K hudbě jsem měl vztah už od 

dětských let. V salesiánských orato

řích byly vždycky pěvecké sbory, 

a tak jsem se členem chlapec
kého sboru stal už v Pardubicích. 

Na kůru jsem zpíval i v Liberci a pak 

také v Praze u sv. Kajetána na Ma

lé Straně , tam to bylo pod sbor

mistrem F. X. Thurim, známým var

haníkem. U Panny Marie Královny 

míru já i man.želka zpíváme už asi 

dvě desetiletí. Se zdejším sborem 

tedy máme za sebou řadu nezapo
menutelných vystoupení nejen ve 

lhoteckém kostele, ale i leckde v za

hraničí. 

Před několika lety jste se podílel 
na přípravě Kolokvia evropských 
farností v Praze. 

Kolokvium evropských farností 

(CEP) je mezinárodní organizace, 

která již téměř čtyřicet let podporuje 

výměnu zkušeností ze života far

ních společenství. V devadesátých 

letech rozšířila svou činnost do ně

kdejších komunistických zemí. Její 

první zasedání v této oblasti se ko

nalo roku 1995 v Praze. Jeho mo

tem bylo: „ Udělejte , cokoliv vám 
nařídí." (Jan 2,5) Tehdy jsem byl 

členem českého přípravného výbo

ru a při některých oficiálních jedná
ních jsem působil jako tlumočník . 

Letos se má kolokvium pod vlivem 

událostí na Balkáně konat na té

ma „Farnost v multikulturní společ

nosti v Evropě" v anglickém Wol

dinghamu. Předpokládám , že se to

hoto zasedání rovněž zúčastním. 

Během kontaktů s CEP i během 

svých zahraničních cest jsem do

spěl k závěru, že problémy běž

ných farností na celém světě jsou 

srovnatelné. Všechny souvisejí s ne
.dostatkem kněží, mládeží, péčí 
o seniory apod. 

Co očekáváte od farní rady? Jak 
v ní chcete působit? 

Zvolení do farní rady mě potěši

lo. Spatřuji v tom příležitost přispí

vat k rozvoji farnosti v době, kdy se 
už dá dělat mnohem víc než za to
tality. Teď už záleží jen na nás, jak 

této možnosti využijeme. 
Při rozdělování „resortů " ve farní 

radě jsem si zvolil práci podporující 

vznik a fungování diskuzního krouž
ku pro přípravu Sněmu katolické 
církve v české republice . Činnost 
sněmovních kroužků chápu podob
ně , jak to nedávno vyjádřil olomouc
ký arcibiskup Jan Graubner. Ne te
dy jen jako diskuzní fórum, jež by 
pouze sepisovalo petice s poža

davky na vyšší církevní místa, ale 
fórum, které bude hledat řešení, 

z nichž některá bychom mohli uplat

nit v rámci vlastního společenství 
i sami. 

Po dobré zkušenosti s naším le
tošn ím poutním zájezdem do Krá
lovce na svátek sv. Jana Nepomuc
kého bych také chtěl podporovat 
přípravu jednodenních poutních zá
jezdů do českých a moravských far
ností a na poutní místa, která ne
známe. A jak jsem o tom hovořil 

rovněž se sbormistrem panem 

L. Pospíšilem, doufám, že nás bude 
doprovázet i chrámový sbor ales
poň v menším obsazení, abychom 
při těchto poutích ukázali, jak se 
u nás na Lhotce na kůru zpívá. 

Věřím , že celá farní rada se vy

nasnaží, aby byla pozorným a inici

ativním společn íkem našeho du
chovního otce P. Bedřicha Vyměta
líka při vedení farnosti, péči o její 
rozvoj a zajišťování zázemí duchov
ního společenství pro farníky kaž
dého věku. 

Jiří SŮVA 

'V září již 8. běh 
O MANŽELSTVÍ 

Pozvání je určeno těm , kdo spo
lu chodí a míní se vzájemně lépe 
poznat, kdo se chtějí na manželství 
dobře připravit a uvažují o svatbě 
někdy v příštím roce nebo i později, 
ale také těm , kdo se nedávno vzali. 
Jde asi o 1 O večerů v rodinném pro
středí, v intervalech 2-4 týdnů. 

Budeme si společně povídat o po
volání a osobní zralosti k manželství, 
o tom, jak se dá doba známosti pro
žít, o svobodě a věrnosti v manžel
ství, jaká jsou vlastně předsevzetí 
manželského slibu, jaké jsou hlavní 
rozdíly v myšlení a mluvě muže a že
ny, o konfliktech a krizích v manžel
ství, o významu intimního života pro 
manžele, o jejich společném du
chovním životě, o vztazích k rodi
čům , o financích, vedení domácno
sti , o prvním těhotenství a výchově 
dětí a mnohém dalším. 

Bližší informace u Jany a Jana 
Šilhavých, Pod Lysinami 16, Pra
ha 4-Hodkovičky, tel. 402 22 36. 

Auguste RODIN - La Cathédrale 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Středy ve školním roce 1999-2000 

Výuka náboženství v novém školním roce 1999-2000 začne 15. zá

ří 1999 a bude pokračovat pravidelně vždy každou středu. 
Od 15.00 do 15.45 hodin (předškolní+ 1. třída, 2. + 3. třída, 4. + 5. 

třída, příprava na přijetí svátostí). 
Od 16.45 do 17 .30 hodin (předškolní + 1. třída - pro děti, které ne

mohou v 15.00, 6. + 7. třída, 8. + 9. třída). 
Toto rozdělení do dvou oddělení umožní setkání všech dětí z naší 

farnosti v mezičase od 15.45 do 16.45 hodin. V té době bude příleži

tost pro nácvik zpěvu, recitace, k různým hrám a popovídánJ si ~a-

vzájem, aby se naše děti lépe poznávaly. P. B. VYMETALIK 
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O HURÁ PRÁZDN:INY O HURÁ PRÁZDNINY O HURÁ PRÁZO.NINY O HURÁ PRÁZDN:INY O 

KŘÍŽOVKA NA DOVOLENOU 
V příhodném čase řekl Pán Ježíš svým apoštolům : (rozluštění najdete 

nejen v tajence, ale při pozorné četbě také v jednom z článků). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A 
B 
c 
D 
E 
F 

G 
H 
I 

~ -

--

J 
K 
L - o 
M 
N 
o 
p 
R 
s 
T 
u 
v 
z 

-

Legenda: 

VODOROVNĚ: A. Opis; kněžské 
pláště bez rukávů; svítidlo. - B. 
Otázka v sázce; typ železničního 

vozu; oblíbené pojmenování ra
kouské císařovny a české královny 
Alžběty; mořský živočich; bratr pre
zidenta ČR; písmeno v abecedě fo
neticky. - C. Nápoj; hmyz z řádu 
švábů; ukazovací zájmeno; pravo
slavný duchovní; soupeř. - D. Ob
jemná nádoba; odvozeno od myšle
ní; značka hliníku; zkratka spojene
ctví; sídlo slavné anglické školy; 
SPZ Tábora. - E. Vojsko; nářečně 
osekat; domácí zvíře. - F. Mastná 
tekutina; darebu; sud; zkr. LATO. 
- G. Cestovní doklad; radioaktivní 
prvek; zákl. surovina k výrobě barev 
(i=y) ; citoslovce troubení. - H. 

-

Starořímská mince; elektronka; zá
sobník inkoustu slovensky; tisková 
agentura Brazílie. - I. Úsilí (expre
sivně); francouzská řeka ; druh vína; 
zkratka profesionality. - J. Jméno 
skladatele Chačaturjana ; dostateč

ní; pštros; amer. biochemik, nositel 
Nobelovy ceny. - K. Ženské jméno; 
božský krasavec; druh dortu; vyni
kající český sbormistr (t 1958, 
O=u). - L. Otep slámy; planeta; po
vzbuzující látka obsažená v čaji; 

malý pes. - M. Slonovina; italské 
sídlo; sestra od matky hovorově ; jíz
dy v taxíku. - N. Chemický prvek; 
průsvitná tkanina (f = č) ; dravý pták; 
značka kol v přesmyčce. - O. Člen 
národa; neodlučitelná vlastnost 
světců ; velký met; citoslovce boles
ti. - P. Mužské jméno; ranní mše sv. 
v předvánoční době ; pokojová rost-

lina; SPZ Pardubic. - R. Jméno lvi
ce z cestopisného filmu; církevní 
skladatel 14. století; autor Bolera; 
angl. koks. - S. Opak lži; kněžský 
obřad umývání rukou; malý dárek 
slovensky. - T. SPZ Sokolova; sou
část koňského postroje; zkratka tis
kové organizace; pán v angličtině ; 

oblečení; polovina Itálie. - U. Ta 
i ona; anglicky dub; stará římská 
cesta . foneticky; zkratka aklimatiza
ce; citoslovce pochutnání. - V. ša
chový mistr světa ; římsky 55; cizo
krajný savec; zkratka čisté váhy; 
název poloměru ; náboženský ob
řad. - Z. Dívčí jméno; Písmo svaté; 
americký kosmonaut. 

SVISLE: 1. Domácí miláček ; 

obyvatel slezského města; španěl
ský přístav ; nepohoda. - 2. SPZ 
Olomouce; plošná míra; kvantový 
zesilovač ; německá předložka ; 

město s nejstarší švýcarskou uni
verzitou; vítězství ve veslařských 

závodech bez soupeře; německy 

lázeň. - 3. První část tajenky. - 4. 
Iniciály našeho nejúspěšnějšího te
nisty; květen ; bolestivé onemocnění 
kloubů ; vídeňský zábavní park; ná
zev umělecké školy; iniciály autora 
prvního projektu podzemní dráhy 
v Praze. - 5. Způsob barvení látek; 
řezbářské nástroje; anglicky jméno; 
zpěvavý pták; francouzský romano
pisec (Nana). - 6. Posádková sprá
va; zámořská velmoc; moravská ře
ka; oděvní tvorba; začátek abece
dy; čistá ; SPZ Prahy; mezinárodní 
poznávací značka polských vozidel. 
- 7. Čínské jméno; ploška na křídle 
letadla; částice s kladným nábojem; 
přístroj na úpravu sněhové dráhy; 
dopravní prostředek; samohlásky. -
8 . Zklidnit; latinsky lano; míti dobrou 
pověst ; anglicky řeč. - 9. Hudební 
nástroj; významný houslařský rod ; 
ruská řeka; představený kláštera 
hovorově. - 10. Mozková mrtvice; 
speciální váha vepřové užitkovosti ; 
výrobek; voláme na Pučálkovic žira
fu. - 11. Mojžíšova bratra; čtvereč
ný nerost; ženské jméno; souroze
nec. - 12. Popěvek; nástupce 
Ježíše; dívčí jméno; cizí ženské 
jméno; řeka v Kongu; hlas trubky. -
13. Chemická značka ytterbia; od
dělení technické kontroly; snaha; 

. . - -
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řecká měna; iniciály našeho hou
slového virtuóza; nářečně hele; 
Dům bytové kultury; Oděvní tvorba. 
- 14. Cukrovinka; sídlo řeckých bo
hů ; schránka zesnulých; český spi
sovatel v přesmyčce (Muzikantská 
Liduška); ruské jméno. - 15. Po
vzdech; zámořská hokejová liga; 
právo; nejprimitivnější živočich 

(k=a), hlas zvonku; Rádio Lucem
burk. - 16. Druhá část tajenky. 
- 17. Park kultury a oddechu; znač
ka zlata; hovorově transformátor; 
citoslovce smíchu; palička; latinská 
spojka; přivlastňovací zájmeno pře
házeně. - 18. Odříkavý člověk bez 
paty; světec , patron lékařství; or
nát; balvan. 

SOUTĚŽNÍ TESTY 
C eny pro chytré h lavy 

POMŮCKA: ANET, ANIL, COKE, 
OCHOA, RUDENS, ZÁVIŠ (Vladi
mír List, Ivan Kawaciuk) 

(ZP) 

1. Kolik pater měla Noemova 
archa? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 

2. Do zaslíbené země Izraelity 
dovedl 
a) Ježíš 
b) Abrahám 
c) Jozue 

3. Vlasy si nesměl ostříhat 
a) Samson 
b) David 
c) Daniel Hůlka 

4. Tisíc mužů oslí čelistí pobil 
a) Samuel 
b) Samson 
c) Simeon 

5. Kamenné desky s Božími při-

Jistě jste pochopili, že test nahoře je spíše pro děti. Aby si přišli na své 
také dospělí a studovaní, včetně našeho P. Vymětalíka, pana Martinka 
a dalších znalců teologie, zde je příležitost„. 

o ~ 

BUH V TROJICI JEDINY 
(teologický test) 

1. Uvedte místa ze Starého záko
na, ve kterých (byť ve světle novo
zákonní reflexe) vidíme základ 
Božího sebesdílení, připravujícího 

naše chápání Boha ve třech oso
bách. 

2. Vysvětlete stručně rozdíl vý
znamu výrazu „Duch" v pavlovských 
listech a „Paraklétos" (zde uvedte 
původ slova) u Jana. 

3. Vysvětlete stručně rozdíly 
v naukách o Boží Trojici u třech 

hlavních herezí 2. a 3. století, včet
ně protiargumentace - a) trietismus, 
b) modalismus, c) subordinacio
nismus. Uvedte též hlavní předsta
vitele. 

4. Uvedte jméno biskupa, od kte
rého pochází první oficiální formula
ce, že Duch vychází také ze Syna 

(Filioque) a církevní shromáždění, 
kde formulace byla uvedena (po
můcka - kol. r. 445). 

5. Uvedte stručně, v čem spočívá 
fenomenologické východisko k po
chopení tajemství Nejsvětější Tro
jice u Edith Steinové (pomůcka 
- rozlišení bytnosti /Wesenheit/ 
a bytí /Sein/). 

Řešení testu Ceny pro chytré 
hlavy spolu se jménem a vě
kem vhodte do schránky na ná
stěnce u vchodu do kostela do 
15. září, kdy budou správné od
povědi slosovány jako zlatý 
hřeb prvního vyučovacího dne 
náboženství. Pět z vás dostane 
hodnotné ceny. Totéž platí 
o testu pro teology. 

kázáními dostal Mojžíš na hoře 
a) Nebo 
b) Sinaj 
c) Říp 

6. Egyptských ran bylo 
a) 5 
b) 8 
c) 10 

7. Jákobových dětí bylo 
a) 10 
b) 12 
c) 13 

8. Izák měl za ženu 
a) Rebeku 
b) Ráchel 
c) Evu 

9. Rodiče Jana Křtitele 
se jmenovali 
a) Jáchym a Anna 
b) Zachariáš a Alžběta 
c) Adam a Eva 

1 O. Ježíš prožil většinu života v 
a) Betlémě 
b) Nazaretě 
c) Jeruzalémě 

11. Kolik bylo kamenných nádob, 
ve kterých Ježíš proměnil 
na svatbě v Káni vodu ve víno? 
a) 3 
b) 6 
c) 9 

12. V podobenství o dělnících 
na vinici sjednal hospodář 
s dělníky mzdu 
a) 1 denár 
b) 2 denáry 
c) 200 Kč 

13. Kolikrát zakokrhal kohout 
potom, co Petr zapřel Ježíše? 
a) 1x 
b) 3x 
c) 10x 

14. Kolik let bylo Ježíšovi, 
když se rodičům ztratil? 
a) 10 
b) 12 
c) 30 

15. Ježíš rozmnožil 
a) 2 chleby a 5 ryb 
b) 5 chlebů a 2 ryby 
c) 5 hamburgerů 

16. Kolik knih má Nový zákon? 
a) 20 
b) 27 
c) 31 

o HURÁ P'RÁZDNINY .o HURÁ PRÁZDN!liNY o HURÁ PR.ÁZONílNV o HURÁ ·P·RÁZDNtNY o 
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SNĚMOVNÍ KROUŽEK 
~ \ L A ft . Setkání animá-

1
1.,o ~. · torů sněmovních 

..., ' kroužků, kterého 
jsem se za naši 

··
1
· farnost účastnila 

--1. , '-' ~ 15. května, uká-
. b. 2 o 1: zalo, že v celé na-

ší republice je za
registrováno zhruba 876 těchto 

kroužků . V tomto počtu jsou za
hrnuty i kroužky řeholních spole
čenství, profesních uskupení (léka
ři, katecheti, akademici) a další. 
Pražská arcidiecéze má téměř 80 
sněmovních kroužků, ale další se 
tvoří a žádají o zaregistrování. 

Jedním z nich je sněmovní krou
žek naší farnosti, který zahajuje svoji 
činnost. První formační schůzka se 

· konala ve středu 2. června , bylo pří
tomno osm aktivistů (tři byli omluveni) 
a animátor. 

.Strana 6 

Hned v úvodu jsme si objasnili , 
proč plenární sněm, sněmovní krouž
ky, jaká bude jejich činnost, a pak 
jsme se zamýšleli nad první částí kon
cilního dokumentu Lumen gentium 
- Světlo národů. Součástí této medi
tace byly úryvky z Písma svatého. 

Několik hlavních myšlenek přináší
me. Kristus je světlo národů. Zpro
středkovaně pak v hlásání evangelia 
a v pokračování Kristova poslání mů
že být církev světlem národů v Kristu 
a z Krista. Je v Kristu jakoby svátost 
neboli znamení a · nástroj vnitřního 

spojení s Bohem a jednoty celého lid
stva. Církev je jedním tělem z mnoha 
částí, jehož hlavou je Kristus. 

O církvi nemůžeme tedy uvažovat 
jako o něčem třetím, vnějším , ale po
doba církve v dnešním světě se týká 
nás osobně. 

Dále pokračovalo setkání diskuzí 

SKRÝVAČKA 
„Nechte maličkých přijít ke mně ... " 
Ježíš se skrývá nejen na obrázku 

(postupujte linkou podle čísel), ale 
budeme jej hledat a nacházet všude 
kolem sebe. Prázdniny se k tomuto 
hledání samy nabízejí. 

PATRONI DĚTÍ 
A M LÁDE Ž E 
Don Bosko - ochránce mini

strantů 

Dominik Savio - žák O. Boska, 
zemřel ve 14 letech a je patronem 
katolické mládeže 

Stanislav Kostka - jezuita, pa
tron studující mládeže, opatrovník při 
zlomeninách, očních a těžkých ne
mocech. 

Z. M. PAVLASOVÁ 

MILÉ DĚTI , 
a ještě jedno zadání máme pro vás. 
Z prázdnin si domů odnesete tolik 
zážitků, že je snad ani neunesete. 
Aby se vám odlehčilo, svěřte někte
ré našemu Věstníku. S napětím bu
deme čekat na vaše vyprávění ne
bo třeba jen kresbičky. Nejlépe 
však obojí. Dopisy nechte v sakris-· 
tii pod heslem PRÁZDNINY 99. 
Nejlepší práce otiskneme a odmě
níme. (red) 

-p o prV":K11 
formační schůzce 
na otázky: Co v mém životě až dosud 
církev, jejíž jsem částí, znamenala? 
Kde mne potěšila, kde se jí cítím být 
zraněn? Jaký význam měla církev 
v období komunistické vlády? Uvědo
mujeme si, že patříme k univerzální, 
tedy světové církvi? 

Odpovědi reflektovaly bohaté osob
ní zkušenosti, různé u jednotlivých ak
tivistů. Zásadně však z nich vyplynulo, 
že je to Bůh, který v dobrých i zlých 
dobách nás vede, na něho se může
me spolehnout a kontakt s ním má
me prohlubovat v modlitbě, svátostech 
a v celém duchovním životě. 

* * * Příští schůzka sněmovního krouž-
ku se bude konat 8. září t. r. Zváni 
jsou a vítáni budou další aktivisté, 
kteří se na společném rokování 
chtějí podílet. 

Jana MINDLOVÁ 



.-
N AP ADY SE JEN HRNOU 
(dokončení ze str. 1) 

FARNOSTI: Jakub Hradec, J. Štěti
na, P. Burian. INFORMACE A VZDĚ
LÁVÁNÍ: P. Křížek, Zdeněk Pejčoch, 
J. Štětina. SNĚM KATOLICKÉ CÍR
KVE: V. Eliáš, J. Mindlová. PŘÍ
PRAVA NA MANŽELSTVÍ - J. Šilha
vá. KRÁLOVEC: Vladimír Prchal, 
M. Gregor, J. Štětina, J. Hradec. 

Nyní tedy víte, na koho přesně 
se obracet s potřebami a komu po
máhat. Vězte, všichni členové farní 
rady s vaší pomocí počítají. 

Co nejdřív? 

Najít vhodnější místo pro zpo
vědnici, snad před vchodem do sak
ristie . Podstatně rozšířit okruh lekto
rů, jejichž seznam bude vyvěšen 
v sakristii. V této souvislosti je nut
no nalézt důstojnější místo pro čte
ní. Odborně by měl poradit archi
tekt, který bude rovněž požádán 
o lepší vyřešení prostoru v kapli 
sv. Václava, aby funkčně vyhovoval 
mnoha chystaným aktivitám. Nutno 

Žije s námi asi 650 tisíc lidí posti
žených cukrovkou. Je mezi nimi 
i 1600 dětí. Počet nemocných touto 
poruchou v posledních 40 letech 
prudce stoupl. Tento a/armující vze
stup vedl lékaře k vyhlášení národ
ních diabetologických programů. 
Vyhlásila jej již v roce 1985 také na
še republika. Že byly obavy opráv
něné, vyplývá ze statistiky. V roce 
1960 bylo u nás na cukrovku léčeno 
necelých 65 tisíc obyvatel, dnes je 
jich desetkrát víc. A je ještě dosti 
těch, kteří o svém postižení nevědí 
a neléčí se. Odborný název cukrov
ky - diabetes mellitus - pochází 
z řeckého slova diabainó (přetéká
ní) a latinského mellitus (medový). 
Vyjadřuje se tak, že sladká požitá 
tekutina není v těle využita, jen jím 
bez užitku proteče. 

Cukrovka je porucha zdraví, při 
níž živý organizmus nedovede řád
ně hospodařit s živinami přijatými 
potravou, zejména se základními 
zdroji energie - sacharidy. Ty ve 
své nejjednodušší složce - glukóze 
.(hroznovém cukru) představují nej
důležitějšího dodavatele energie 
pro veškerou tělesnou činnost. Při 

obstarat nové oblečení pro minist
ranty, pořídit další televizor do kaple 
Božského Srdce Páně. 

Farní charita volá SOS 

Zcela konkrétní pomoc od dalších 
dobrovolníků potřebují jáhen F. Mar
tinek a J. Prchalová. Třeba na odvoz 
starých farníků do kostela. Jednou 
v měsíci se počítá s využitím mikro
busu. Dobrým zprostředkovatelem 

služeb bude uzaviratelná schránka 
na nástěnce, do níž by měli potřební 
a ti, kdo o jejich nedostatečnosti 

vědí, vkládat svá písemná přání. 

S uvedením jména, telefonu a pří

padně dalšího kontaktního spojení. 
Už není třeba čekat. Nikdo by v naší 

''farnosti neměl zůstat opuštěn. 

Kultura na pokračování 

Vydatněji mohou pokračovat 

dobré zkušenosti s využíváním 
chrámového prostoru ke kulturním 
akcím. Častější koncerty, výstavy 
a přednášky by měly tematicky od-

cukrovce koluje glukóza nevyužita 
v krvi. Chybí totiž nezbytný faktor 
k využití této výživné složky - hor
mon inzulín. Ten se tvoří ve zvlášt
ních buňkách břišní slinivky a je stá
le vyplavován přímo do krve. 
Zvláště zvýší-li se hladina krevního 
cukru. Tento hormón pak zařídí vyu
žití cukru pro výživu jednotlivých 

SL~DKÉO 
LETO 

tkání a buněk nebo jeho uskladnění 
v tělesných zásobárnách. 

Dnes víme, že neexistuje jen je
den typ této poruchy. Cukrovka dětí 
a mladých lidí má zcela jiný charak
ter než u lidí vyššího věku. Rozli
šujeme ji podle závislosti na inzulí
nu. U prvního typu diabetu chybí 
zcela jeho tvorba a léčba spočívá 
v dodávání inzulínu injekční formou. 
U druhého typu, kterým je postižena 
převážná většina diabetiků, není 
tvorba inzulínu omezena, ale orga-

povídat danému liturgickému obdo
bí. Chtěli bychom promítat filmy na 
velkoplošné obrazovce, obstarávat 
lístky na koncerty, do divadla, uspo
řádat náš farní ples atd. 

Odstartovali táborákem 

Rodinné odpoledne s táborákem 
hezky odstartovalo program jedné 
farní pracovní skupiny, která ve 
svých předsevzetích vychází z po
dobných netradičních forem setká
vání. S cílem ujasnit si představy 

o přáních a potřebách rodin s dětmi 
ve lhotecké farnosti. Tady by byla 
vítaná pomoc farní mládeže. 

Počítá se zavedením rodinných 
výletů s programem (první by mohl 
být 19. září), s manželským pora
denstvím, rozběhne se přednáško
vý cyklus pro manžele, katecheze 
nejmenších dětí „Sedmikrásek" 
spojených s klubem maminek, du
chovní obnovou pro manžele z ro
din s dětmi v adventní době (2. ad
ventní sobota) . (ZP) 

nizmus jej nedovede řádně vyu
žít. Tímto typem poruchy trpí 85 až 
90 % všech starších diabetiků. 

Cukrovka má své typické přízna
ky, jichž bychom si měli vi;ímat 
zvláště po padesátce, kdy se tato 
porucha vyskytuje nejčastěji. Je to 
především žízeň (i v noci), která se 
pitím sladkých limonád a piva ještě 
zvyšuje. S tím souvisí i častější mo
čení, svědění pokožky a sliznic. 
Diabetik trpí někdy neutišitelným 
hladem při nápadné únavě a malát
nosti. Dostavují se bolesti dolních 
končetin (zvláště v noci nebo při 

delší chůzi), zvyšuje se kazivost 
chrupu, zhoršuje hojení drobných 
poranění, objevují se plísňová one
mocnění. Přitom vyhlíží počínající 
diabetik blahobytně, většinou váží 
víc, než by měl. 

Diagnóza cukrovky je dnes cel
kem snadná. Při podezření lze ně
kdy nemoc zjistit z pouhé kapky kr
ve. U zdravého by hodnoty krevního 
cukru neměly přesahovat při náhod
ném odběru 7,8 mm/I a při odběru 
na lačno 5, 6 mm/I. Pokud jsou vý-

(dokončení na str. 8) 
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(dokončení ze str. 7) 

sledky nepřesvědčivé, provádí se 
další podrobnější vyšetření. 

Nebylo mým úmyslem vás cuk
rovkou strašit, právě naopak! Po
radit, jak se jí vyvarovat. Nejúčin

nější prevencí je dodržování rozum
né výživy s dostatkem zeleniny a o
voce a vyřazením tučných jídel. 
Zvlášť nebezpečný je skrytý tuk 
v mase (až 50% obsahu). Do jídel
níčku zařadíme pravidelně 2x týdně 

Kluby křesťanských žen 
z Prahy 

V NEMOCNIČNÍ KAPLI 
Schůzky Klubů křesťanských 

žen z celé Prahy se budou opět 
konat každý první čtvrtek v mě
síci od 17.00 v kapli sv. Václava 
areálu Fakultní Thomayerovy 
nemocnice. 

V. DVOŘÁKOVÁ, 
KKŽ Praha 4 

Zvláštním případem dočasné změ
ny místa výkonu práce než odpovídá 
pracovní smlouvě je dočasné přidě
lení na základě dohody k jiné práv
nické nebo fyzické osobě. Tato do
hoda se uzavírá písemně mezi za
městnavatelem a zaměstnancem, 
který má být tímto způsobem do
časně přidělen a musí obsahovat 
přesné označení subjektu, ke kte
rému má být zaměstnanec přidě
len, den vzniku přidělení, druh a 
místo práce a dobu, na kterou je 
přidělení prováděno. 

Lze dohodnout i další podmínky 
(např. odměňování, specifické pra
covní podmínky apod.) Druh práce 
přitom může být sjednán odlišně od 
původní pracovní smlouvy. 

Po . dobu dočasného přidělení 

ukládá zaměstnanci pracovní úkoly 
vždy příslušný vedoucí zaměstnava
tele, ke kterému je zaměstnanec do
časně přidělen . Může se však jednat 
pouze o řídící organizační a kontrolní 
úkony související s výkonem práce. 
Z kompetence vedoucích zaměstnan-

ryby. Omezíme sladké zákusky, ze
jména krémové, které bychom měli 
mít jen zcela výjimečně. V letním 
období nezanedbáváme dostatečný 
příjem tekutin, nevybíráme si však 
sladké limonády. Pravidelně kontro
lujeme tělesnou hmotnost, právě 
v létě bychom měli dbát na její ú
pravu k normálním hodnotám. Do 
denního programu zařazujeme pra
videlnou tělesnou zátěž, ne však 
v době největšího letního parna. 
Využívejme možnost koupání v pří
rodě s rozumným zatížením a s o
hledem na svůj věk i kondicí. Ne
vyhýbejme se úzkostlivě sladkým 
pokrmům, jako je vánočka, závin 
nebo koláč, zvláště v době zvýšené 
tělesné námahy. Bonbóny a tučná 
jídla ale považujme za své nebez
pečné nepřátele, podobně jako vět
ší dávky alkoholu. Vyvarujme se 
zbytečného a nic neřešícího roz
čilování a řešme všechny situace 
s úsměvem. Tak nejlépe prožijeme 
i letošní sladké léto v pohodě, bez 
obav z cukrovky. 

MUDr. Jindřich ŠIMURDA 

ců je vyloučeno provádění právních 
úkonů jménem „původního" zaměst

navatele (např. změna rozsahu pra
covního úvazku, změna pracovního 
poměru apod.) 

Mzdu a případné cestovní ná
hrady poskytuje dočasně přiděle
nému zaměstnanci jeho zaměstna
vatel, nikoliv subjekt, ke kterému byl 
dočasně přidělen. Zaměstnavatelé 

mohou mezi sebou uzavřít dohodu, 
podle které zaměstnavatel, k němuž 
byl zaměstnanec dočasně přidělen , 

uhradí původnímu zaměstnavateli do
hodnutou část mzdy, případně ce
stovních náhrad. Vyloučena není ani 
dohoda o úhradě v plné výši. 

Dočasné přidělení končí uplynutím 
doby, na kterou bylo sjednáno. Před 
uplynutím této doby může dočasné 
přidělení skončit pouze dohodou me
zi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
nebo uplynutím 1 O pracovních dnů 
ode dne, kdy projev vůle (nejvhodněj
ší je písemná forma) byl oznámen 
druhému účastníku pracovního po
měru. A. A. 

VĚSTN ÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Toto číslo vyšlo 18. června 1999. 

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 - 8.00 
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 
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 neděli 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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K
ončí doba prázdnin a dovole
ných. Znovu začíná školní 
a pracovní koloběh . Začne

me zase normálně žít... 

Je taková bajka o mořském koní
ku, který jednoho dne vzal svých 
7 tolarů a cválal do dálky hledat 
štěstí. Potkal úhoře a ten mu nabídl 
ploutev za 4 tolary, aby mohl rychle
ji kupředu. Potkal labuť a ta mu za 
3 tolary přenechala člun, aby mohl 
cestovat za štěstím ještě rychleji. 
A potkal žraloka: „Hej, brachu, kam
pak?" Cestou za štěstím , slyší od-

Z FARNÍ RADY 
Poslední jednání farní rady kon

cem června sice neslo stopy blíží
cích se prázdnin a dovolených, ale 
přesto se znovu rokovalo do pozd
ních hodin a vážně probírala všech
na témata. Jak hned od září rozběh
nout péči o seniory, nemocné a zdra
votně postižené, kdy nastartovat 
vzdělávací pořady na úrovni jakési 
farní akademie, která by rozšiřovala 
rozhled farníků v oblasti teologie, 
historie, všeobecné osvěty. Pozorně 
se probírala ekonomická rozvaha 
farního rekreačn ího střediska v Krá
lovci. Provozní náklady - zejména 
energetické - jsou značné, využití 
nabízené kapacity nedostatečné . 
V roce 1997 zde pobylo 56 osob, 
o rok později už jen 47 rekreantů . 
Farní rada se bude zabývat kon
cepčním rozborem této situace, 

abychom se i v tomto případě cho
vali jako šetrní hospodáři. 

Příští sezení sněmovn ího krouž
ku bude ve středu 8. září v 19.45 
v naší kapli sv. Václava. Uvítali by
chom ustavení kroužku dalšího. 
Na zájemce čekají P. Vymětalík 

a J. Mindlová. 
Po prázdninách nastává čas 

cestopisného vyprávěn í, za chlad
ných večerů přijdou vhod knížky 
z farn í knihovny a za „pár'' týdnů , až 
se budou po nebi prohánět sněhové 
vločky, se snad poprvé sejdeme na 
našem vlastním farním plese. 
I o tom se, tehdy ještě v předtuše 
horkého léta, na farní radě debato
valo. Postupně vás budeme o všem 
podrobně informovat. 

/ZP/ 

PŘÁNÍ ~· VLADIMÍRU RUDOLFOVI 
V neděli 19. září se dožívá 75 let náš milý emeritní duchovní správce 

kostela Panny Marie Královny míru v Praze-Lhotce Vladimír Rudolf, mou
drý, obětavý a všem otevřený, milosrdný pastýř, vpravdě po 31 roků ká
men nárožní naší farnosti. Všichni na něho stále myslíme, vyprošujeme 
mu posílení jeho zdraví·a věříme, že Charitní domov sv. Václava pro du
chovní ve Staré Boleslavi mu bude dobrým asylem ke zklidnění a zaslou
ženému odpočinku po nelehké celoživotní pastorační práci, která daleko 
přesáhla rozměr pražské diecéze. 

* * * Otce Rudolf~ je možno kdykoliv navštívit, po dohodě pozvat na výlet, 
napsat mu dopis (250 02 Stará Boleslav, Lázeňská 61) nebo zavolat na 
telefonní číslo 0202/ 81 16 84. Každá podoba tohoto spojení P. Vladimíra 
jistě potěší a bude vítaným dárkem přibaleným k tomuto přání. 

pověď. „To ti vyšlo. Chceš-li udělat 
tuto malou zkratku," ukázal žralok 
na svou otevřenou tlamu, „ušetříš si 
spoustu času ." „Srdečný dík," zvolal 
mořský koník a pádil do žraloko
vých útrob, které ho navždy pohltily. 

Dnes je doba, kdy my lidé také 
často pádíme co nejrychleji a mnoh
dy nevíme kam, hledáme štěstí 
a pokoj a nevíme kde. A vůbec si 
nepřipouštíme , že ten bezcílný cval 
nás může přivést k duchovní záhu
bě. Nějak se nám vytrácí schopnost 
vidět správně hodnoty života, umět 
se zastavit a přehlédnout svůj život, 
umět s druhými sdílet jejich starosti, 

, bolesti i radosti, u m ě t ž í t. 
V historii lidstva získali úctu 

a uznání lidé stateční, kteří byli 
ochotni mnoho obětovat pro vzne
šené _cíle, pro společnost, pro druhé 
lidi. Ríkáme o nich, že jsou velcí. 
Všimněme si, kolik lidí se nabídne 
pro heroické úkoly. Američané i Ru
sové mohou vybírat z velkého počtu 
uchazečů zájemce o lety do vesmí
ru. Tito mladí lidé riskují své životy. 
V Londýně jeden deník uveřejn i l in
zerát pro expedici k jižnímu pólu -
5000 lidí na tuto nabídku odpovědě
lo. Závodníci formule 1 atd. Může
me pozdravit tuto statečnost, ale 
zde jde především o fyzickou odva
hu. Mravní statečnost je na této ze
mi daleko vzácnější. Odvaha plnit 
povinnosti i proti větru , vydržet po
směch , nepodléhat davové mentali
tě, sloužit druhým, odvaha k dosa
žení mravní velikosti. 

Je smutné, že jsou lidé jakoby za
živa zazděni. Mají smysl jen pro své 
vlastní záležitosti, jen pro svou vlast
ní cestičku ke štěstí a jen o to se za
jímají. Jsou uzamčeni ve své dušev
ní ohraničené oblasti, jako v nějaké 
pevnosti bez padacího mostu. 

Je pravda, že v každém člověku 
- i pod nejhrubším ledovým pancí
řem - žije touha, aby mohl milovat 
a být milován. K tomu stačí jediné: 
spustit ty padací mosty našich srd
cí, umět žít... 

P. B. VYMĚTALÍK 
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P. BEDŘICH VYMĚTALÍK 
Některé čtenáře možná překvapí 

jméno našeho faráře pod titulem 
Představujeme členy farní rady. 
Duchovní správce farností však je 
nejen jejím členem, ale podle Ko
dexu církevního práva stojí v jejím 
čele. Protože je tomu rok, kdy 
P Vymětalík přišel na Lhotku, dává
me v tomto čísle Věstníku slovo 
právě jemu. 

Bedřich Vymětalík se narodil 
9. května 1959 v Přerově. Základní 
školu vychodí/ v Krnově. Vyučí/ se 
automechanikem, maturitu složil na 
Střední zemědělské technické ško
le. Na vojně byl v Benešově u Pra
hy. Pak už zůstal v Praze, nejpNe 
jako agronom Státního statku, pak 
jako dispečer na nádraží. Do semi
náře se vzhledem k tehdejšímu za
městnání rodičů (otec byl vedoucím 
právního oddělení, maminka učitel
kou) dostal tepNe na druhý pokus 
- v roce 1987. Půl roku působil jako 
jáhen v Říčanech u Prahy. Na kně
ze byl vysvěcen 12. prosince 1992 
ve věku 33 Jet. Jako příbramský ka
plan samostatně spravoval farností 
S/ivice, Milín, Pečice a mariánské 
poutní místo Maková Hora. Tři roky 
byl duchovním správcem v Kolíně. 
Na Lhotku přišel po ani ne ročním 
působení v Praskolesích na Be
rounsku, rodišti P Vladimíra Rudol
fa. P Bedřich Vymětalík má dva 
bratry: jeden po absolvování vysoké 
školy působí na polesí v Besky
dech, druhý se nedávno vrátil 
z Austrálie. Otec našeho duchovní
ho správce pracuje jako advokát, 
zajímá se o sociální učení církve 
a je členem Papežské akademie 
sociálních věd. Maminka už je v dů
chodu. 

Za dva měsíce si budeme připo· 
mínat desáté výročí svatořečení 
Anežky České. Jako student teo
logie jste se zřejmě tohoto aktu 
zúčastnil ... 

Ano, ale věčné město jsem popr
vé navštívil už dřív, ještě na devizo
vý příslib. Podívat se do Říma totiž 
byl můj velký sen. V roce 1989 jsem 
tedy věčné město už trochu znal, 

uměl jsem i italsky, ale kanonizace 
s panem kardinálem Františkem 
Tomáškem a při takovém množství 
poutníků - to bylo něco úplně jiné
ho, nesmírně posilujícího. A to jsme 
ještě netušili, co se stane, až se 
vrátíme domů . 

Od listopadu 1989 však uplynulo 
už deset let, kdy se mnoho nadě· 
jí změnilo ve zklamání. Co si mys
líte o lidech, kteří dnes říkají, že 
to za totality bylo lepší? 

Záleží na tom, kdo to říká. Z hle
diska nás křesťanů to rozhodně lep
ší nebylo. A svoboda vždycky přiná
ší problémy. 

Kdy jste se rozhodl pro kněžství? 

Povolání jsem poprvé pocítil bě
hem vojenské služby. Dozrálo však 
až asi za pět let. 

Jak z vašeho životopisu vyplývá, 
studovat teologii jste šel teprve 
ve věku 28 let. Co pro kněze zna
menají zkušenosti z občanského 
povolání, pokud je má? 

Je myslím lepší, když napřed 

projde fabrikou nebo nějakým jiným 
zaměstnaneckým poměrem. Snad
něji se pak dokáže vžít do problémů 
svých farníků, jejich starostí apod. 

I když jste už asi polovinu života 
prožil v Čechách, jste Moravan. 
Cítíte rozdíl mezi českou zemí 
a Moravou? 

Na Moravu jezdím často. Rozdíl 
mezi Čechami a Moravou je stále 
patrný, zvlášť pokud jde o jižní Mo
ravu, kde také mám příbuzné. Ne
jen v náboženském životě, ale třeba 
i v úpravě domků. Na Moravě je 
vždy uklizeno - nejen před domem, 
ale i za ním. Každý má huménko. 
Na moravských vesnicích nejen ro
diny, ale lidé vůbec nějak víc drží 
pohromadě než v Čechách. 

A jaké je to v Praze? 

Praha je něco jiného, než pro
středí, kde jsem jako kněz doposud 

byl. Na Příbramsku - podobně jako 
na Benešovsku nebo Vlašimsku -
je religiozita větší. Tam, kde jsem 
působil, bylo dost dětí. Víc, než je 
jinde v Čechách obvyklé, jich tam 
chodí na náboženství a do kostela. 
Měli jsme tam dětský soubor, mše 
svaté pro děti. 

Kolín je zase něco jiného. Reli
giozita je tam podobná jako na Slán
sku nebo Rakovnicku, tedy menší. 
V Kolíně tedy bylo stádečko věrných 
menší. Ale mohl jsem tam navázat 
na působení kaplana P. Vladimíra 
Mikulici, který tam založil několik 

modlitebních společenství, jež zůs
tala aktivní i po jeho odchodu. 

Město jako Praha je anonymní. 
Do našeho kostela v neděli přijde 
asi tisíc lidí. Většinu z nich pak až 
do další neděle nevidím. 

V Kolíně na nedělní bohoslužby 
chodí jen asi tři sta nebo tři sta pa
desát lidí, ale s většinou z nich jsem 
se setkával i během týdne. Nejen 
pro to, že tam je fara na náměstí, 
ale potkával jsem se s nimi i v ob
chodech, nat~~tiapod . Lidé, kteíl 
nechodili do kostela, mě zase po
znávali díky tomu, že jsem tam 
v podobné anketě, jaká bývá ve 
čtvrteční příloze MF Dnes, společně 
s řadou místních osobností v kaž
dém čísle odpovídal na nějakou 

otázku. A do regionálních novin 
jsem psal i pravidelné sloupky. Tady 
vzhledem k anonymitě velkého 
města musím hledat jiné formy. 

Konkrétně? 

S farní radou už máme nějaké 
plány. Jeden den v týdnu bychom 
např. chtěli zavést setkávání far
nosti, buď s určitým programem, 
anebo jen tak, abychom si vzájem
ně popovídali. Častěji bychom také 
chtěli pořádat zájezdy. 

Podobně jako dospělým bychom 
chtěli určitý, jak by se dalo říct, kon
taktní čas, nabídnout i dětem. Ve 
středu bude mezi obě lekce nábo
ženství vložena vo.lná hodina, aby 
chlapci a děvčata, kteří chodí do 
kostela, měli možnost lépe se po
znat. 

Já také už teď přemýšlím, jak 
o Vánocích lépe oslovit tzv. jednoro-



čáky, tedy lidi , kteří přijdou do kos
tela, hlavně na noční půlnoční, je
nom jednou za rok. 

Samozřejmě se rovněž snažím 

chodit do rodin a hlavně navštěvo
vat osamocené lidi. 

Chodíte také do Domova důchod
ců v Sulické ulici? 

Ano. Tam je dost lidí majících zá
jem o setkání s knězem a o svaté 
příjímání. Při mších, jež tam v jídel
ně jednou za čtrnáct dnů sloužíme 
střídavě s P. Stanislavem Hráchem, 
který s P. Janem Balíkem nyní pů

sobí v Kunraticích, bývá příjemné 

ovzduší. Stařenky a stařečkové při 

nich rádi a radostně zpívají. Kdyby 

do jídelny nevedlo několik schodů , 

které už jsou pro některé staré lidi 

nepřekonatelnou překážkou , jistě 

by tam účastníků bohoslužeb bylo 

ještě víc. 

V Thomayerově nemocnici však 
na bohoslužby moc lidí nechodí... 

Bohužel tam nechodí hlavně pa

cienti, pro něž byla kaple obnovena. 

Ale ani v Příbrami a v Kolíně to ne
bylo jiné. Doufejme, že účast na ne
dělní odpolední bohoslužbě se díky 
tomu, že teď už tam v neděli v 16 

hodin natrvalo bývá mše svatá, 

zlepší. Mši sloužívá také otec 

Hrách. Ve středu odpoledne se po 

prázdninové přestávce v nemocnici 

opět koná bohoslužba slova. Tu po
vede i nadále náš jáhen pan Fran
tišek Martinek. 

Jak se připravujete na kázání? 

Každý kněz má svůj styl. Já jsem 

si vždycky připravoval kázání v dél
ce kolem pěti šesti, maximálně do 

osmi minut. Spíše vždycky jen jed
nu myšlenku. Snažím se vyjít z ně

kterého čtení , nějak je posluchačům 

přiblížit a dát jim možnost, aby si to, 
co slyšeli, ještě · trochu domysleli. 

Příprava je různá. Někdy si člověk 

sedne doma nad těmi texty a za půl 

nebo tři čtvrtě hodiny už ví, co by 

řekl. A někdy to, zvlášť před neděl
ním kázáním, promýšlí den nebo 
i dva - kudy chodí, kudy jezdí. 

Při přípravě kázání jistě saháte 

i po duchovní literatuře. Máte ně
jaké oblíbené autory? 

Mne zvlášť oslovuje např. Tho
mas Merton nebo Michael Quist, je-

hož některá díla svého času pěkně 

přeložil můj zdejší předchůdce. 

Kněze vídáme nejčastěji u oltáře. 

Co však dělá, když zrovna ne
slouží mši svatou? 

Být knězem neznamená sloužit 

jen mši svatou. Ostatně i na ni je 
třeba se připravit, zvlášť na kázání. 

Kostel otevírám už hodinu před 

mší, abych byl každému, kdo mě 
potřebuje, k dispozici, zvlášť pro 

svátost smíření. A i po mši svaté se 

obvykle najde někdo, kdo chce ně
co vyřídit nebo něco potřebuje. 

Dost času je zapotřebí pro pří

pravu na křty a svatby. Letos od led

na do poloviny srpna jsem už pěta

třicetkrát křtil. Mile mě také překva
pilo, že tady na Lhotce bývá dost 

svateb. 
Často chodím zaopatřovat do 

nemocnice. A téměř každý týden 
jezdím do krematoria nebo do ob

řadní síně na Olšanech. Občas se 
rozloučení se zesnulým koná u nás 

v kostele. 
Aby kněz mohl dávat, musí také 

přijímat. K tomu patří četba Bible, 

breviář, duchovní literatura atd. 

A jaké máte koníčky a zájmy? 

Vždycky mě bavilo auto a vždy 

jsem také nějaké měl. Rád totiž ce

stuji, i když jako farář už tolik cesto

vat nemohu. Dříve jsem hodně jez

dil do Itálie, kromě Říma i na sever 
do Vicenzy, to je kousek od Verony: 

kde je krásná krajina, takže se mi 

tam velice líbí. Za totality jsem byl 

několikrát v Jugoslávii, NDR, Pol-

sku, později v Izraeli, Turecku a rád 

mám jižní Francii. 
Zajímaly mě také jazyky, ale na

konec jsem se pořádně naučil pou
ze italsky. V němčině, francouzštině 

a angličtině jsem zůstal jen na polo
vině cesty. Pět roků jsem se s chutí 

zabýval také mrtvými jazyky - lati
nou, hebrejštinou, novozákonní řeč
tinou. Latinu jsem studoval, ještě 

než jsem šel do semináře. Latina je 

základem pro studium románských 
jazyků. 

Rád pracuji na té malé zahrádce 

kolem kostela. Sekám trávu a dě
lám i drobné údržbářské práce. 

Mnoho lidí při cestě kolem koste
la obdivuje krásné převislé muš
káty ve vašich oknech. 

Ty jsem dostal od jedné rodiny 

z jižní Moravy. Dali mi sadbu, zem 
i truhlíky, aby šeď farní budovy tro
chu „prokoukla". Samozřejmě je za
potřebí pravidelně je zalévat i hnojit, 

ale někdy na to zapomínám. 

Jiří SŮVA 

I VÝROKY SLAVNÝCH o BOHU I 
FRIEDRICH 

VON SCHILLER 
BÁSNÍK A SPISOVATEL 

(1759-1805) 

Opravdu velcí vynálezci se 

k svému nebeskému Otci chovají 

obvykle s dětským srdcem. Jen di
letanti, kteří se přebírají v odpad
cích, se k n$mu chovají hrubě. 



o ~ 

POVfDANfZJINÉHOSOUDKU POMUCKA PRO MANZELE, 
kteří se připravují na příchod děťátka 

Zapomeňte na teorii a vrhněte se 
do praxe. Pokud chcete zjistit, jestli 
jste na vznešené rodičovské poslá
ní dobře připraveni , řidte se násle
dujícími pokyny: 

11!!11 ženy: První krok v přípravě na 
llil mateřství je jednoduchý. Ob
lečte si župan a na břicho si zavěs
te pytel s fazolemi. Noste ho devět 
měsíců, potom desetinu fazolí ode
berte. 

11!11 Muži: V rámci příprav na otcov
llil ství zajděte do nejbližší droge
rie, vysypte obsah peněženky na 
pult a řekněte prodavači, aby si 
vzal, kolik chce. Pak zajedte do su
permarketu a sdělte vedoucímu, že 
si může nechat od vašeho zaměst
navatele poukazovat celý váš plat. 

li Abyste si vyzkoušeli , jak to bu
de vypadat v noci, procházejte 

se denně od pěti odpoledne po obý
vacím pokoji a na rameni při tom 
držte mokrou tašku o váze tří až 
šesti kilogramů. V deset si jděte le
hnout, ale přesně o půlnoci vstaňte 
a pochodujte až do jedné. Pak si 
nařidte budík na třetí hodinu ranní. 
Protože neusnete, ve dvě vstaňte 
a dejte si panáka. Ve tři čtvrtě na tři 
ale určitě jděte do postele. Až zač

ne ve tři budík zvonit, hbitě vyskoč
te, ale nerozsvěcujte. Do čtyř hodin 
zpívejte ukolébavky, potom si budík 
nařidte na pátou. Vstaňte a uvařte 
snídani. Dělejte to pět let. 

Tvařte se při tom vesele. 

li Vezměte meloun a vydlabejte 
z něj dřeň. Pak v něm vyvrtejte 

otvor velikosti pingpongového míč
ku, zavěste ho na provázku ke stro
pu a rozhoupejte. Vezměte misku 
krupičné kaše a zkuste ji po lžičkách 
do melounu vpravit. Musíte však 
předstírat, že jste letadlo, to zname
ná, že byste měli vrčet a dělat se 
lžičkou krouživé pohyby. Vytrvejte, 
dokud polovina kaše nezmizí, a po
tom si zbytek vylijte do klína. Pokud 
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jste to zvládli, jste připraveni na 
krmení ročního miminka. Abyste se 
přichystali i na batole, pomažte po
hovku nějakou pomazánkou a všech
ny záclony zapatlejte džemem. Za 
rádio hodte chleba s máslem a něko
lik měsíců ho tam nechejte. 

li Oblékání malých dětí není tak 
snadné, jak se na první pohled 

zdá. K nácviku potřebujete chobot
nici a síťovou tašku. Pokuste se na
strkat chobotnici do tašky tak, aby 
žádné chapadlo neviselo ven. Máte 
na to celé dopoledne. 

n Zapomeňte na sportovní vůz 
liil a kupte si kombík. A nemyslete 
si, že s ním budete moct parkovat 
před domem. Rodinnými auty se to
tiž majitelé nemůžou moc chlubit. 
Chcete-li vědět, jak bude vypadat, 
kupte kornout čokoládové zmrzliny 
a položte ho do přihrádky pod pří
strojovou desku. Pak do přehrávače 
strčte minci, roztlučte rodinné bale
ní čokoládových sušenek a drobty 
vysypte na zadní sedadlo. Nakonec 
přejedte kapotu po obou stranách 
hráběmi. To by snad stačilo. 

n Nácvik na procházku: Oblečte 
M se a půl hodiny čekejte před 
záchodem. Potom vyjděte před do
movní dveře, ale hned nato se vrať
te. Totéž zopakujte ještě dvakrát. 
Pak několikrát jděte k brance a za
se zpátky k domu. Nakonec vyjděte 
na chodník a pět minut se velmi po
malu procházejte. Podrobně pro
zkoumejte každý vajgl, žvýkačku, 

papírový kapesníček a mrtvého 
brouka, které najdete. Občas se pár 
metrů vraťte, a pak teprve pokračuj
te dál. Ve chvíli , kdy zvrátíte hlavu 
a začnete ječet, že už to dál nevy
držíte ani minutu, jste připraveni 

vzít dítko na procházku. Vyjevených 
sousedů si nevšímejte. 

li Běžte do supermarketu. Vez
měte si s sebou něco, co se 

podobá předškolnímu dítěti. Ideální 
je dospělá koza. Plánujete-li víc dě
tí, jedna koza nebude stačit. Obsta
rejte si nákup na celý týden, aniž 
byste z nich spustili zrak. Uhradte 
všechno, co sněd í nebo zničí. 

li Naučte se nazpaměť jména 
všech postaviček z dětských 

večerníčků , Křemílkem počínaje 

a Rumcajsem konče. Až se v kou
pelně přistihnete , že si zpíváte 
úvodní melodii rozhlasového večer
níčku Hajaja, budete na rodičovství 

dobře připraveni. 

li Všechno, co řeknete, minimál
ně pětkrát zopakujte. 

rr.I Ještě než učin íte konečné roz
llil hodnutí, zajděte na návštěvu 
k nějakým nešťastníkům, kte ří už 
děti mají. Proberte s nimi chyby, 
kterých se podle vašeho názoru ve 
výchově dopustili, a vysvětlete jim, 
jak by měli postupovat. Nezapo
meňte pohovořit o trpěl ivosti a dů
slednosti, bez nichž žádný rodič ni
čeho nedosáhne. Navrhněte jim, jak 
by mohli své ratolesti naučit chodit 
na nočník, jíst příborem , poslouchat 
a chodit do postele bez odmlouvá
ní. Vychutnejte si to - bude to totiž 
naposledy, kdy budete mít na 
všechno odpověď. 

Mílí přátelé, 
doufáme, že se ti, co dětí ještě 

nemají, příliš této nápovědy neza
leknou. A ti, co už dětí mají, jí mo
hou využít v praktickém životě. 

Když si představíme pří oblékání 
ročního caparta, že vlastně cpeme 
chobotnicí do síťovky, a když v ob
chodě rozbije láhev se sirupem, že 
nakupujeme s kozou, nezbývá nic 
jiného než se smát. Přejeme vám, 
abyste si se svými dětmi užití spou
stu legrace, abychom všichni spo
lečně slouží/i Pánu s radostí. 

Hezké příští dny - i po prázdni
nách - přejí všem 

B. a J. ŠÁRKOVI 



DĚTI NEPLAČTE! ZA ROK BUDOU PRÁZDNINY ZASE! 
A aby nám ta škola pěkně ubíha

la, je potřeba se na něco hezkého 
těšit. Například na dětskou mši sva
tou plnou písniček. Budou pravidel
ně každou druhou neděli v měsíci 
v deset hodin. První bude v říjnu 

(1 O. 1 O. 1999). 
Kdo se chtějí zapojit do přípravy 

této mše, se budou scházet ve stře
du mezi hodinami náboženství (vý
uka začíná 15. 9. 1999 - podrobné 
informace jsou na nástěnce) . 

Budeme se spolu učit zpívat 
a hrát. Už se na vás moc těším . 

Procházíme-li městskými alejemi 
košatých listnáčů, překvapí nás 

už zlátnoucí listí v jejich korunách, 
neklamná známka přicházejícího 

podzimu. Příroda jej vítá v nejpest
řejších barvách. Podzim se blíží 
i s bohatou nabídkou plodů pro naši 
kuchyni a spíž. Se všemi těmi půva
by se ale dostavují také starosti 
s přípravou na zimu. Nastává čas 
změny našeho života. Každý řádný 
hospodář ví, že toto pozdní roční 

období může nepřipravené hezky 
zaskočit. Využijme tedy zbývajících 
teplých dnů , aby tohle zanedbání 
o nás neplatilo. 

Starší lidé, důchodci , by právě 
teď měli uvažovat o rekondičních 
pobytech. Je to ekonomicky výhod
né a zdravotně prospěšné. S nižší
mi teplotami a menší sluneční inten
zitou lze prodloužit vycházky a výle
ty, bez stresujících návalů v doprav
ních prostředcích i stravovacích za
řízení. 

Pro mladé i starší nyní platí spo
lečné ponaučení: do hlubokého pod
zimu, ba i zimy, vstupujme otuženi 
a nezvykejme si předčasně na teplé 
oblečení a nevhodné vytápění bytu. 

Pokud jsme během léta přibrali 
nějaký kilogram navíc, podzim není 

Doufám, že přijdou všichni, kdo už to 
zkusili v minulém školním roce, a že 
k nim ještě někdo přibude. Kdo 
umí hrát na nějaký hudební nástroj, 
ať taky přijde . Poprvé se sejdeme 
22. 9. v 15.45 před kostelem. 

Moc vám přeji, ať se vám ten 
začátek školy vydaří, ať nechyt
nete hned na začátku moc pětek, 
a abyste neměli z učen í strach, vy
brala jsem vám krátký příběh od 
Bruna Ferrera, který nám chce uká
zat, co je na světě nejdůležitější. 

B. ŠÁRKOVÁ 

nejvhodnější dobou k radikálnímu 
hubnutí. Jako celá příroda, i náš or
ganizmus se chystá na blížící se 
studené období. Tělo si vytváří tu
kový obal, chránící proti vlivu chla
du mechanicky i biochemicky. 
Rezervní tuk je důležitým zdrojem 
tepla při udržování příznivé tělesné 
teploty. Proto jsou nevhodné a dras
tické redukční režimy provázené 
pocitem nepříjemného chladu, zi
momřivosti , třesavkou a snížením 
tělesné i duševní čilost i a svěžesti. 

· PODZII\1NÍ ~ 
LISTI . ~ 

Místo nesmyslných dávek multivita
mínů využijme mnohem bohatší 
zdroje vitamínů z ovoce a zeleniny. 
Plody samozřejmě důkladně omyje
me. Pozor na některé neobvyklé 
a pro nás nové druhy, které mohou 
způsobit alergickou reakci nebo vy
volat zažívací obtíže. Je dobré je 
nejdříve okusit v malém množství. 

Pokud budeme ještě cestovat po 
světě, opatrnost z poznávání gas
tronomických pokušení je obzvlášť 
na místě. Je lepší se lákavého po
krmu zříci než pak místo prohlídek 

Po dlouhé době společného života 
v rozjímání a studiu se měli tři mni
chovi žáci vydat do světa za svým po
sláním. 

Za deset let přijeli svého učitele 

navštívit. 
Stařičký mnich jim řekl, aby se po

sadili kolem něj, protože už nemohl 
chodit. Každý mu začal vyprávět, co 
prožil. 

nJá jsem napsal spoustu knih 
a prodal jsem miliony výtisků, " prohlá
sil první se stopou pýchy v hlase. 

„Zahltil jsi svět papírem," odpově
děl učitel. 

nJá jsem kázal na tisíci místech." 
"Ty jsi zahltil svět slovy, " řekl na to 

učitel. 
Pak promluvil třetí: „Přinesl jsem ti 

polštář, aby sis na něj mohl položit 
bolavé nohy," řekl. 

Učitel se usmál: „ Ty jsi našel 
Boha. " 

Bruno FERRERO 

zajímavých památek poznávat za 
drahé vstupné místní toalety. 

Při otužování dbáme nejen na tě
lesnou, ale také duševní zdatnost. 
Je třeba sladit přiměřenou tělesnou 
zátěž, cvičen í a fyzickou práci s ne
méně náročným cvičením mysli. 
Braňme se zbytečným, nebezpeč

ným stresům! Minule jsem nabádal 
k úsměvu a pohodě. Ne však 
k úsměvu za každou cenu! Ani po
hodu nelze stavět na bolesti jiných! 
Úsměvem musíme zrcadlit obraz 
vlastního duševního i duchovního 
vyrovnání. A takové paprsky pak roz
dávat... 

Ano, jsou civilizace a pseudokul
tury, kde naučený úsměv, maskující 
skutečný obraz vlastního já, je spo
lečenskou podmínkou každodenní 
mezilidské komunikace. Je však 
i odrazem odcizení lidské přiroze
nosti. Vždyť co je cennější upřímné
ho úsměvu radostného člověka a co 
smutnější bolestného lidského plá
če. Radujme se s radujícími, plač
me s plačícím i. Nenapodobujme 
však umělý úsměv těch, kteří ve 
svém srdci pláčou . 

MUDr. Jindřich ŠIMURDA 



PÉČE O POTŘEBNÉ 
VE LHOTECKÉ FARNOSTI 
Rádi bychom vás seznámili se vzni
kem aktivity „Péče o potřebné ve lho
tecké farnosti", jejímž cílem je: 

KRÁTCE 

• KOLOKVIA EVROPSKÝCH FAR
NOSTÍ ve dnech 12.-16. června ve 
Woldinghamu nedaleko Londýna 
se zúčastni lo 169 delegátů z deseti 
evropských zemí, z toho 11 z ČR -
mezi nimi i dva naši farníci. Evropu 
dnes může sjednotit jen vzájemné 
porozuměn í, schopnost kompromi
su a dialogu. V této snaze by křes
ťané měli jít příkladem. Více příště. 

•VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ZAČÍNÁ 
15. září 1999 a bude pokračovat 
pravidelně každou středu. Od 15.00 
do 15.45 (předškolní+ 1. třída, 2. + 
3. třída, 4. + 5. třída, příprava na 
přijetí svátostí). Od 16.45 do 17.30 
(předškolní+ 1. třída - pro děti , kte
ré nemohou v 15.00, 6. + 7. třída, 

8. + 9. třída). 

•OPRAVY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ 
v celém kostele stály 25 000 Kč. 
Topná tělesa byla opatřena novými 
ventily s regulací, zlepšila se celko
vá výhřevnost. 

1.) řídit a prakticky provádět 
péči o nemocné 

2.) vyhledávat potřebné a upo
zorňovat na ně. 

Členy skupiny jsou Mgr. Fr. Mar
tinek, J. Prchalová, J. Klingerová 
a L. Rosová. 

Potřebujeme další spolupracovníky, 
a proto se na vás obracíme s prosbou: 
kdo byste mohl věnovat část svého 
času a sil této službě, přihlaste se 
v neděli 5. září po každé mši sv. u Fr. 
Martinka a L. Rosové nebo vhodte lís
tek se svým jménem, adresou a tele
fonním číslem do označené schránky. 
Ta se nachází v předsíni kostela. 

Vaše pomoc by spočívala: 
a) v upozornění na potřebné, 

b) v praktické pomoci, individuálně 
podle aktuálních potřeb (např. odvoz 
k lékaři, pomoc s nákupem, vyslech
nutí bližního atd.). 

Jsme teprve na začátku. V září 

proběhne monitorace potřeb a našich 
možností. Cílem není nahradit pečo
vatelskou službu (na tu nestačíme) , 

ale doplnit ji vhodně tak, aby potřební 
cítili, že nejsou sami a že se jim do
stalo pomoci. 

Pevně doufáme, že s pomocí Boží 
se i toto dílo bude dařit. 

Ludmila ROSOVÁ 

®
S O C I Á LN Í O K É N K O 

VÝPL~TA PŘI POTÍŽÍCH 
ZAM:ESTNAVATELE 

Překážky v práci na straně za
městnavatele upravuje zákoník prá
ce v § 129 a 130. Uvedený § 129 
upravuje „prostoje", kdy zaměstnanec 
nemůže konat práci pro přechodnou 
závadu způsobenou poruchou na 
strojním zařízen í, v dodávce surovin 
nebo pohonné síly, chybnými pracov
ními podklady nebo jinými podobnými 
provozními příčinami. Náhrada mzdy 
se ponechává podle mzdových před
pisů nebo v souladu s kolektivními 
smlouvami. 

Ve všech jiných případech než vý
še uvedených se jedná o ostatní pře
kážky na straně zaměstnavatele, kdy 
§ 130, odst. 1 ZP stanoví zaměstna
vateli povinnost poskytnout dotčeným 
zaměstnancům náhradu ve výši prů
měrného výdělku . 

Existují však dvě výjimky. Je-li prá
ce přerušena z důvodu nepříznivých 

povětrnostních vlivů(§ 130 odst. 2 ZP), 
kdy je možno ve mzdových předpisech 
a v souladu s nimi v kolektivních 
smlouvách stanovit, ve kterých přípa
d~ch a jaká náhrada mzdy přísluší. 

Zcela zásadní je § 130, odst.3 
ZP, který dává prostor k řešení pře
chodných finančních a odbytových 
potíží zaměstnavatele. Umožňuje 
mu totiž uzavřít s příslušnou odbo
rovou organizací písemnou doho
du, v níž vymezí vážné provozní 
důvody, pro které zaměstnavatel 
nemůže zaměstnanci přidělovat 
práci. Jedná se pak o jinou překáž
ku v práci, při níž přísluší zaměst
nanci náhrada mzdy ve výši 60% 
průměrného výdělku. Od této úpra
vy se nelze odchýlit a tedy na
smlouvat nižší či vyšší náhradu 
mzdy. 

/AA/ 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Toto číslo vyšlo 3. září 1999. 

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 - 8.00 
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 farn ím 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 Tě la 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. 

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ 
SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

Každé úterý od 17.00- 17.30. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

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

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 

Od října každou druhou neděli 

v 10.00 hodin. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava mše sv. každou 
neděli v 16.00 hodin. Vždy ve středu 
v 16.00 hodin bohoslužba slova se 
sv. přijímáním. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v lichém kalendářním 
týdnu v 15.00 hodin střídavě mše sva
tá a bohoslužba slova. 

FARNÍ KNIHOVNA 

Otevřena každé úterý od 17.00--18.30. 
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VESTNIK 6/99 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

NEZAPOMEŇME NA NĚ 

...... ~ ...... 
KRIZ 

Přicházejí nemoci, těžká utrpe
ní, velké starosti. Člověk nemůže 
a nechce víc, je zoufalý a skleslý. 

Proto jsi, Pane, padl na kolena 
při své křížové cestě, znáš tyto si
tuace, dnes vím, že těmito zkouš
kami chceš náš život formovat. 

Chceš dát šanci, abychom se 
očistili, prohloubili, musíš do nás 
bušit, zaoblit hrany a rohy, pýchu 
a vůli. 

Musíš nás formovat 
pro nový život. 

Proto nás musíš občas srazit 
na kolena. 

Ale tíha kříže se přizpůsobuje 
ramenům. 

Dokázal jsi, Pane, znovu 
povstat, a já také! 

Ale, prosím tě, pomáhej mi 
při tom! 

Svátek všech věrných zemře

lých zavedl kněz Odilo, opat kláš
tera v Clusy, kolem roku 1000. 
Myslíme především na ty, kdo jsou 
v očistci. Očistec je. Písmo svaté 
se o očistci zmiňuje, i když není vý
slovně jmenován. Ve Druhé knize 
Makkabejské Juda koná sbírku 
a posílá peníze do Jeruzaléma, 
aby byla konána oběť za mrtvé, 
aby jim byly odpuštěny hříchy 
(2 Makk 12,42-46). 

Ti mrtví nemohou být v nebi, 
v tom případě by byla modlitba 
a oběť za ně zbytečná. Nemohou 
být však ani zavrženi - těm už ne
ní žádné pomoci. Musí být tedy ně
kde uprostřed ... A již Židé věřili , že 
ti mrtví mohou být osvobozeni od 
svých hříchů modlitbou a obětí. 

A Pán Ježíš říká, že může být 
vše odpuštěno , kdo však řekne 
slovo proti Duchu svatému, tomu 
nebude odpuštěno ani v tomto vě

ku ani v budoucím (Mt 12,32). Pán 
tedy připouští možnost odpuštění 
hříchů i v onom světě. 

Tomu místu nebo stavu „někde 
uprostřed" dala církev název 
OČISTEC. Latinsky PURGATO
RIUM. Zde se nacházejí ti, kdo 
odcházejí na věčnost sice smíře· 
ni s Bohem, ale s mnohými leh
kými hříchy a tresty za těžké, ale 

· ODPUSTKY PRO DÚŠE V OČISTCI 
V pondělí 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno 

při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastni- · 
telné pouzé duším v očistci. Kromě tří óbvyklých podmínek (sv. zpověď, 
sv. příjímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se . 
při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tff obvyklých .Pod
mínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, 
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; 
v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

ve svátosti smíření již odpuštěné 
hříchy. 

Očistec je a ouďme rádi , že je. 
Je to místo nebo stav dočasného 
očisťujícího trestu. Vždyť kdo z nás 
může říci, že je bez hříchu? A pro
tože do nebe nemůže nic nedo
konalého, musí zde být důkladné 
očištění, jakási PROMĚNA, která 
se zřejmě musí rodit v bolesti. 

Různé chyby a hříchy měli i ti , 
kteří nás předešli na věčnost. A my 
pevně věříme, že jim můžeme 
modlitbami pomoci. V dušičkovém 
týdnu máme všichni v rukách veli
kou moc. Svou modlitbou můžeme 
zkrátit nebo ukončit utrpení duší 
v očistci , pomoci jim, aby směly za
žívat už trvale jen pocit nekoneč
ného štěstí a blaženosti z patření 
na Boha. Nezapomeňte na ně. 

A ještě jedna myšlenka nám 
s tímto svátkem přichází. Je jisté, 
že když duše v očistci - v tom 
svém trápení - srovnávají dobro 
a štěstí, o které jsou (byť dočasně) 
připraveny, a ty malichernosti 
a směšnosti, kterým daly v pozem
ském životě přednost před Bohem, 
tak o tom všem soudí jinak. 

Prosme Boha o milost, abychom 
viděli a soudili o všem tak, jak nyní 
soudí a vidí duše v očistc i. Tuto 
myšlenku rozvádí také Tomáš 
Kempenský ve Zlaté knížce: „ Při 

všem pamatuj na konec, na to, jak 
staneš před přísným soudcem, je
muž není nic skryto, jejž nelze 
usmířit dary, jenž nepřij ímá výmluv ... 
nyní je tvá námaha užitečná, pláč 

Bohu příjemný, lkání může být vy
slyšeno, bolest může být zadostiuči
něním a očištěním . Lépe je se nyní 
očišťovat od hříchů ... TAM bude to
tiž jediná hodina trestu těžší, než 
zde sto let v nejtužším pokání. .. " 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



Sedmdesát pět let oslavil v nedě
li 19. září náš emeritní farář a vikář 
3. pražského vikariátu P. Vladimír 
Rudolf v Kněžském charitním domo
vě sv. Václava ve Staré Boleslavi. 
Mnoho přátel jej navštívilo v těchto 
dnech a blahopřálo mu k význačné
mu jubileu. Předcházející sobotu při
šli i členové farní rady a chrámového 
sboru farnosti Panny Marie Královny 
míru, aby za celou farnost společně 
s otcem Rudolfem poděkovali za je
ho kněžství a prosili Pána Boha 
o posilu zdraví v jeho těžké nemoci. 
Na tento úmysl sloužil v kapli Cha
ritního domu mši sv. náš nynější pan 
farář P. Bedřich Vymětalík spolu s mi
chelským panem farářem P. Alber
tem Giraldem a místním knězem. 

Otec Rudolf v kněžském rouchu se 
ze své židle celé bohoslužby pozor
ně účastnil. Na závěr mše sv. jsme 
všichni zazpívali tradiční lhoteckou 
mariánskou píseň Královno míru, 
slavná nebes paní a spolubratr 
P. Ferdinand Klíma, jednaosmdesáti
letý bývalý farář z Borovan, přednesl 
svou gratulační báseň složenou k té
to příležitosti. Po mši sv. byla otci 
Rudolfovi předána krásná kytice 
a spolu s ním jsme ve společenské 
místnosti chvíli posedělo při kávě 

a dobrotách, které připravili naši far
níci i tamní řádové sestry, při hezkých 
písničkách a milých vzpomínkách. 

* * * 
Na otce Vladimíra Rudolfa neza-

pomněli ani oba pražští pomocní bis
kupové, generální vikář a pražský 
arcibiskup a český primas kardinál 
Miloslav Vlk, kteří mu do Staré Bo
leslavi poslali společné blahopřání: 

„Při příležitosti Vašeho kulatého 

životního jubilea, drahý spolubratře 

Vladimíre, chceme společně podě

kovat Bohu za dar Vašeho života 

a za vše, co jste pro Boží lid v naší 

arcidiecézi, především na Lhotce ve 

farnosti Panny Marie Královny míru, 

vykonal. Ježíš Kristus, pravý Vele

kněz, Syn člověka, projevuje své 

kněžství službou Slovu a obětí sebe 

sama. Vyzývá též své učedníky, aby 
vzali na sebe svůj kříž (Mt 16,24), 

ale zároveň byli nositeli jeho posel
ství - tj. byli mu svědkem, věrným 

až k smrti (Mt 10, 17). 

Straha 2 · 

I Vy, drahý otče, svoji dlouhole

tou obětavou kněžskou službou, 

péčí o bohoslužbu, liturgii, kateche

zi a evangelizaci tuto výzvu mírou 

vrchovatou naplňujete. 
Kéž Bůh, který si Vás vyvolil ke 

své službě, provází na přímluvu 

Panny Marie, svatého Václava 

a našich svatých patronů všechny 

Vaše kroky svou ochranou a milostí 

Z farní rady 

a odplatí Vám všechny Vaše oběti. 

K tomu Vám ze srdce žehnáme." 

* * * 
Snad největší radost dělají otci 

Vladimíru naši mladí farníci, kteří ho 
pravidelně třikrát v týdnu přicházejí 
potěšit , aby neztratil kontakt se 
Lhotkou a těmi, které křtil , provázel 
a měl nejraději. 

/red/ 

PO PRÁZDNINÁCH NAPLNO 
Přesto, že účast na první schůzi 

farní rady po prázdninách trochu 
ještě připomínala dobu dovolených 
(nepřítomní se předem řádně omlu
vili) , větš ina členů byla na místě 

a práce se rozběhla naplno. 
Všechny překvapilo prosvětlení 

a podstatné zvětšení plochy v kapli 
sv. Václava a příjemná změna inte
riéru dvou přilehlých místností, k níž 
došlo po vybourání příčky. Jen ku
chyňka v přízemí zůstala z praktic
kých důvodů zachována. Nyní se 
ve stejné době mohou setkávat far
níci k různým činnostem, zejména 
pak více soukromí budou mít naše 
děti. P. Vymětalík si ovšem v této 
souvislosti posteskl, že ruku k dílu 
přiložili j e n tři naši dobrovolníci. 
Členové farní rady duchovního otce 
ujišťovali, že se tak stalo spíše ne
dopatřením a že jeho kolínské zku
šenosti s mnohem pilnějšími farníky 
budou příště se lhoteckými jistě 

srovnatelné. 
Ani animátorka sněmovního 

kroužku Jana Mindlová příliš nejá
sala nad účastí při druhém setkání. 
Nejen, že se další aktivisté nepřida
li, ale z těch přihlášených přišla sot
va polovina. I v tomto bodě jsme 
chtěli věřit, že farníci měli ještě růz
né povinnosti na chalupách a doma 
se nestačili pevně usadit. 

Všem se na druhé straně líbila 
Petrem Křížkem svědomitě připra
vená témata Farní akademie, jejich 
aktuálnost, různorodost i obsazení 
přednášejících, odborně zdatných, 
známých osobností. S jakým ohla
sem se setkají u farníků , to teprve 
ukáže čas. Tu úvodní přednášku 

Vývoj české církve po listopadu 
1989, kterou celý cyklus zahájil vi
cepresident Křesťanské akademie 
PhDr. Jan Stříbrý 3. října odpoled
ne, se zájmem sledovala zaplněná 
kaple sv. Václava. Chtěli bychom 
zachovat tradici prvních nedělí 

v měsíci, vždy od 16.30 (45 minut 
referát a diskuse). Takže ta další 
přednáška, kterou budeme včas 
avizovat, se bude konat 7. listopadu. 

K dobrým návratům budou patřit 
večery pro dospělé na biblické té
ma, které mají vyhrazeny úterky od 
19.30. Náměty podle zájmu farníků 
(nový katechismus, Bible, svátosti, 
videofilmy apod.) vybere P. Vyměta
lík. Ten duchovní hodinku také po
vede. Vedle toho bude farníky při

pravovat od 24. října , každou nedě
li po večerní mši svaté, na přijetí 

svátosti biřmování. 

Farní rada má v úmyslu vyhlásit 
konkurz na pastoračního asistenta, 
který by byl k ruce stále zaměstna
nějšímu P. Vymětalíkovi. Uvítali by
chom, kdyby někdo z farníků pomo
hl s jeho ubytováním. 

S ohledem na větší bezpečnost 
dětí na silničním přechodu před 

kostelem při jejich středeční návště
vě výuky náboženství a volného 
programu jsme požádali o pomoc 
Městskou policii Prahy 4. 

Bude-li dost zájemců , je možno 
ještě letos připravit krátkodobý 
dvoudenní poutní zájezd do Maria
zelu nebo Czenstochowě, všem do
stupný finančně i fyzickými cestova
telskými nároky. 

/ZP/ 



DOBRODRUŽSTVÍ SE SV. ANEŽKOU 
Nedávno se v jednom rozhlaso

vém kontaktním pořadu posluchač
ka telefonicky ptala, co bylo dřív -
- svatořečení Anežky České, nebo 
tzv. sametová revoluce. Vysvětlova
la, že se o tom nemůže s manželem 
dohodnout. Jak je vidět, nejen pro 
nejmladší generaci už i „Anežka" 
i „listopad" jsou historie. 

Většina příslušníků našeho farní
ho společenství by jí jistě správně 
odpověděla, že kanonizace byla 
před deseti lety asi o týden dřív, než 
policajti na Národní třídě zbili stu
denty. Mohu to dokonce říct přesně. 
Bylo to v nedělí 12. listopadu 1989 
v 10.05, kdy papež Jan Pavel li. ve 
svatopetrské bazilice v Římě při 
slavnostní mší svaté prohlásil: „Ke 
cti svaté a nerozdílné Trojice, k po
vznesení katolické víry a prohloube
ní křesťanského života, autoritou 
Pána našeho Ježíše Krista a z naší 
promyšlené úvahy a s pomocí Boží, 
které jsme se přečasto dovolávali, 
jakož i na radu mnoha naších bratrů 
v episkopátu, rozhodujeme a urču
jeme, že blahoslavená Anežka čes
ká a Albert Adam Chmíelowskí jsou 
svatí. Připisujeme je do seznamu 
světců a stanovíme, že mají být 
v celé církví zbožnou úctou uctívání 
jako svatí." Protože jsem vědět; ko
lík století náš národ prostřednictvím 
svých různých významných osob
ností usiloval o oficiální prohlášení 
skromné královské dcery Anežky za 
svatou, podíval jsem se v tu chvílí 
na hodinky, abych tento významný 
okamžik zaznamenal pro čtenáře 
Naší rodiny, v jejíž redakcí jsem teh
dy působí/. Účast na svatořečení 
Anežky České byla snad největším 
zážitkem mého života. 

Když jsme se s manželkou chy
stali do Říma, do poslední chvíle 
jsem nemohl uvěřit, že tam opravdu 
odcestujeme. I když už berlínská 
zeď byla v troskách, stále ještě jsme 
žílí v Husákově „socialistické repub
lice" a měli už bohužel dost zkuše
ností, abychom si, dokud se neroz
padne Sovětský svaz, nedělali ilu
ze. K výjezdu kamkoliv kromě něko
lika „spřátelených" zemí byla zapo
třebí tzv. výjezdní doložka, a tu zís
kat nebylo jednoduché. Vlastně 

jsem se o to od roku 1970 nesnaží!, 
abych se zbytečně nepřipomínal ani 
příslušným kádrovým referentům, 

ani Ministerstvu vnitra. Nabídka 
k cestě na svatořečení však byla 
tak lákavá, že se nedala odmítnout. 

Ještě na letišti v Ruzyní, když le
tištní rozhlas hlásil, že odlet speciá
lu do Říma bude opožděn, protože 
římské letiště k vůli nepříznivým po
větrnostním podmínkám nepřijímá, 
mí napadlo, jestli nejde o nějaký 
další trik Státní bezpečností, s níž 
jsem měl už od padesátých let jako 
příslušník Studentské katolické ak

ce špatné zkušeností. Bylo totiž až 

neuvěřitelné, jak na tehdejší česko
slovenské poměry rychle jsme ne
jen my s manželkou, ale í všichni 
naší známí s různými v očích totalit
ního režimu „kádrovými škraloupy" 
dostali výjezdní doložky. A s námi ti
síce dalších věřících lidí. Dodnes se 
nemohu zbavit dojmu, že tenkrát 
ještě Ministerstvo vnitra, pár týdnů 
před 17. listopadem, chtělo využít 
příležitostí a takto si zmapovat věří
cí lidí, aby do svých seznamů do
stalo i ty, kteří snad doposud unikli 
pozorností Státní bezpečností. 

Většina z asi osmi tisíc českých 

a moravských poutníků jela do Ří
ma autobusy. Přibližně čtvrtina 

z nich cestovala zvláštními vlaky. 
Pro litoměřické bohoslovce, jejích u
čitele a těch několik církevních hod
nostářů, které tehdy totalitní režim 
jakoby uznával, bylo objednáno 
zvláštní letadlo. Mělo je tam dopra
vit nadvakrát. Část druhého spoje 
byla volná, a tak jsme se dostali do 
Věčného města !t;tadlem i my, mož
ná dokonce stejným speciálem, ja
kým tenkrát letěl na kanonizaci i bo
hoslovec Bedřich Vymětalík, náš 
nynější farář. 

Ani v Římě do poslední chvíle ni
kdo z české katolické emigrace ne
mohl uvěřit, že československé ko
munistické orgány najednou umož
ní tolika věřícím lidem vycestovat 
za železnou oponu. Proto svatoře
čení Anežky Přemyslovny bylo spo
jeno s kanonizací Poláka Chmíe
lowského. Ubytování bylo smluvně 
zajištěné vlastně jen pro účastníky 
zájezdů cestovních kanceláří. 

Nás laiky, kteří jsme vyplnili vol
ná místa ve druhém leteckém spe
ciálu, organizátoři na římském letiš
ti pozdě večer naloží/i do tří autoka
rů, a ty nás, aniž bychom Věčné 
město třeba jen zahlédli, dopravily 
do malebného letoviska v horách 
dost daleko na j ih od Říma. Když 
jsme zjístílí, kde se vlastně nachází
me, pokládali jsme za symbolické, 
že pří pouti na svatořečení Anežky 
České budeme bydlet v obcí nesou
cí jméno sv. Víta, patrona pražské 
katedrály. 

Vzhledem k značné vzdáleností 
od Věčného města jsme museli vstá
vat brzy ráno a na kutě se, po celo
denním pobytu v Římě notně uca
brtaní, dostávali až v noci. Cesta 
z „našich" hor do Věčného města 
a zpět však byla překrásná, s mnoha 
nádhernými výhledy. A českobudějo
vický kněz otec Sobíšek, s nímž 
jsem se pak o několik let později se
šel ještě při pouti do Svaté země, 
z ní v autokaru, kterým jsme s man
želkou jezdili, udělal duchovní hody. 
Do ranní a večerní modlitby a zejmé
na do modlitby růžence během ces
ty velice nápaditě zahrnoval všech
no pěkné, co jsme za jízdy z oken 



viděli a co jsme v Římě zažili. Na 
rozdíl od poutníků ubytovaných pří
mo ve Věčném městě jsme už dopo
ledne, když jsme tam přijeli, měli za 
sebou nesmírně krásné jak duchov
ní, tak i pouze člověčí zážitky. 

Nyní, kdy už mnoho čtenářů na
šeho Věstníku Řím zná, nemá smy
sl podrobně popisovat, co jsme tam 
viděli a zažili. Nesmírně příjemné 
však bylo např. setkání v zahradě 
Nepomucena se známou českou 
herečkou Marií Rosůlkovou, kterou 
ani její vysoký věk neodradil od ú
časti na svatořečení Anežky Pře
myslovny. Na všechny strany roz
dávala své neodolatelné úsměvy. 
Vůbec tenkrát člověk i na těch nej
neočekávanějších místech Říma 
potkával známé, které léta neviděl. 

Při vlastním svatořečení jsem byl 
v poněkud schizofrenní situaci. 
Pochopitelně bych se byl rád sou
středil na duchovní stránku věci, ale 
jako novinář jsem si všechno mu
sel co nejdůkladněji zaznamenávat, 
abych to co nejlépe tlumočil čtená
řům. K tomu se na mne každou 
chvíli s nejrůznějšími dotazy obra
cela kolegyně z Lidové demokracie 
sedící vedle, která potřebovala po 
kanonizační mši telefonovat zprávu 
do redakce a jako pouze matriková 
katolička si s touto tematikou příliš 
nevěděla rady. 

Přesto to byl nezapomenutelný 
zážitek. Stejně jako následující den 
speciální audience asi dvanácti tisíc 
českých, moravských, slovenských, 
krajanských, exilových i sudetoně
meckých poutníků u Svatého otce. 
Když jsme při ní troufale, bez povo
lení našich komunistických mocipá
nů, hromadně skandovali „Papež 
musí do Prahy", rodil se zřejmě onen 
hluboký vztah, jaký dodnes spojuje 
české a slovenské katolíky s Janem 
Pavlem li. Podpořili jsme tím pozvá
ní Svatého otce k návštěvě naší 
vlasti, jež ještě před kanonizací vy
slovil kardinál František Tomášek, 
čímž velice popudil naše tehdejší 
mocipány. Papežovy návštěvy u nás 
se totiž českoslovenští bolševici, jak 

jsem se kdysi dověděl téměř od pra
mene, báli jak čert kříže. 

V ltálíi se před deseti lety českým 
a slovenským poutníkům dostalo 
nesmírné pohostinnosti, i když v ně
kterých nejnepříznivějších přípa

dech to s ohledem na nečekaně vy
soký počet poutníků, kteří tam teh
dy z Československa přijeli, byla 
třeba jen možnost přespat v klášter
ních chodbách na podlaze. (Ještě 
že římské tzv. martinské léto bylo 
i tehdy v devětaosmdesátém roce 
příjemně teplé.) V našem případě 
majitel hotelu v San Vitu poslední 
večer poutě poskytl zdarma večeři 
včetně dobrého italského vína více 
než stovce českých poutníků, kteří 

přijeli do Itálie téměř bez peněz, ne
boť tehdy ještě neměli možnost si 
italské liry koupit. Jako kdyby byl 
poslouchal slova kanonizační homi
lie Jana Pavla li. : „Budte pohostinní 
jedni k druhým ... " Slyšet je však 
tehdy nemohl. Italská televize 
o přenos neměla zájem, protože ta
kových to náboženských akcí se 
v Itálii přece konává spousta. 
Nechala si tak ujít církevní událost, 
která se v té době stala politickou 
senzací. 

Svatý otec nám tehdy v homilii 
připomínal, jak se zmíněným příka
zem řídila svatá Anežka a jak 
vždycky a s plnou důvěrou přijímala 
události, jež na ni Boží prozřetel
nost dopouštěla. „Lidské dějiny jsou 
v ustavičném kolotání, " navázal pak 
na to. „Na obzoru lidstva vystupují 
stále nové techniky, ale stejně tak 
i nové potíže. Kristova pravda však, 
která přináší světlo i spásu, přetrvá
vá i v tomto kolotání událostí. 
Všechno, co se přihází na zemi, je 
zamýšleno anebo dopouštěno 

Bohem, aby lidé cítili žízeň a stesk 
po Boží pravdě, aby ji hledali a aby 
k ní dospívali. " Nejsou tato slova 
aktuální i dnes - v době, kdy žasne
me nad tím, co dokáží počítače, 

a propadáme malomyslnosti nad 
tím, jak jsme promarnili příležitosti, 
jež nám nabídl listopad 1989? 

Jiří SŮVA 

AHOJ= Ad HOnorem Jesu 
Je to jeden z nejčastějš ích po

zdravů. Dávno už mezi námi zdo
mácněl. Kdo však zná jeho původní 
význam? Málokdo dnes ví, že to byl 
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starý námořnický pozdrav. Nápis 
AHOJ býval umístěn na přídi lodi. 
Je zkratkou těchto slov: Ad HOno
rem Jesu, tedy Ke cti Ježíše. 

KRÁTCE 

•NÁRODNÍ POUŤ DIECÉZÍ ČR 
k Jubileu 2000 se koná v Římě -
- Vatikánu 31. 3. - 2. 4. 2000. 
Naše farnost připravuje k této 
příležitosti autobusový poutní zá
jezd ve dnech 29. 3. (středa) 

- 3. 4. 2000 (pondělí) s účastí 
našeho p. faráře otce Bedřicha 
Vymětalíka. Podrobnosti budou 
sděleny po jejich dojednání. Pro 
malý zájem se v letošním roce 
nepodaři lo uskutečnit dvě připra

vené poutě do Lurd. Vzhledem 
k jejímu významu by však neměl 
potkat stejný osud pouť k Jubileu 
2000. Počítejte , prosíme, s uve
deným termínem. 

• PORTUGALSKÁ FARNOST 
PANNY MARIE NAZARETSKÉ 
v Gafanha da Nazaré nabídla 
dopisem svého faráře P. Dr. José 
Sardo Fidalgo naší farnosti du
chovní partnerství. Obě farnosti 
mají stejnou patronku a také 
spojení v modlitbách nás jistě 

vzájemně obohatí. Na zasedání 
farní rady byla tato výzva s rado
stí přijata. 

•PRAŽSKÁ KŘESŤANSKÁ FOT
BALOVÁ LIGA, kterou důstojně 
reprezentuje také náš tým FC 
Lhotka Praha, pokračuje těmito 

zápasy: V neděli 24. 10. ve 14.00 
Sion vs. Lhotka na hřišti ZŠ Mar
jánka a následující na umělém 
trávníku u ZŠ Botičská. V úterý 
2. 11 . v 19.00 vs. Chodov B, v ne
děli 21 . 11. VS. AG a v neděli 

28. 11. vs. Michle. Poslední zápas 
FC Lhotky vs. Salvátor se hraje 
v neděli 12. 12. v Kobylisích - Sa
lesiánské divadlo. O historii naše
ho fotbalového mužstva víc příš
tě . Zájemci o aktivní fotbal se mo
hou přihlásit u Martina Gregora. 

• ZA NOVÉ OBLEČENÍ PRO MINI
STRANTY děkuje farní obec pí 
Marii Šárkové. 

• LETEM INTERNETOVÝM SVĚTEM. 
http://www.arcibiskpraha.cz/-ofi
ciální stránky Arcibiskupství 
pražského. 
http://www.etf.cuni.cz/cka/ 
stránka České křesťanské aka
demie se seznamem pořádaných 
akcí a peticí vládě ČR . 
http:/ /bi mbo . fjf i. cvut . cz/soko
lovs/CHARITA/CHARITA.HTM -
- Česká katolická charita. Velmi 
kusé informace, ale úplný se
znam poboček, včetně adres. 



'9 \ l , A /;; Sněmovní kroužek 

~
. · . 1 .. 1,.. . (,~ se již stal v mnoha 

"- · ?" farnostech součástí 
·. .. společného dění , 

' ' ·· leckde pracují do-
~ li \:I konce kroužky dva. 
· b. 2 ' o \'l Naše poměrně velká 

farnost se zatím 
teprve jaksi probouzí. Jistě to není ne
dostatkem informací. O sněmovních 
kroužcích jsme psali v našem Věstníku, 
pravidelně lze jejich práci sledovat 
v Katolickém týdeníku a podrobnosti 
naleznete v arcidiecézním Zpravodaji, 
v rubrice Rada laiků. Zvláště chci upo
zornit na č. 8, kde je již první podrobný 
rozbor práce sněmovních kroužků , tedy 
i toho našeho. 

Náš farní kroužek se sešel v tomto 
školním roce dvakrát. A to 8. a 29. zá
ří. Zamýšleli jsme se nad tématy 
Přítomná podoba království Božího 

SNĚMOVNÍ KROUŽEK 
a Tělo Kristovo. Základem našich úvah 
byly jako vždy úryvky z Písma sv. 
a z koncilního dokumentu Světlo náro
dů (Lumen Gentium). 

V meditaci na první téma jsme se 
zamýšleli nad tím, že zvěst o Božím 
království patří k základu Ježíšova 
zvěstování. Ježíš Boží království ne
jen zvěstuje, ale i uskutečňuje svým 
jednáním. Zjevuje, že Bůh chce spásu 
všech lidí; uskutečňuje tuto spásu tak, 
že zcela naplňuje Boží vůli jako nový 
Adam. Církev vzniká tam, kde se lidé 
podřizují způsobu bytí Božího Syna 
a Duch svatý pak přebývá v církvi a ve 
věřících jako v chrámu. V tomto světě 
nebude církev nikdy dokonalým ne
beským královstvím. To dosáhne svoji 
dokonalou podobu, teprve až přijde 

Kristus a učiní nové nebe a novou ze
mi (2 Petr 3,13). V diskusi jsme pak u
važovali , jak my, tedy církev, můžeme 
svědčit ostatním o tom, že Boží krá
lovství je skutečně již mezi námi. 

Základem meditace na téma Tělo 
Kristovo byla teologie sv. Pavla. 
Otázky do diskuse pak měly provoko
vat naše přemýšlení o významu církve 
pro společnost; jak tvořit v církvi jed
notu; v čem vidíme opravdu nezbytnou 
úlohu církve my. 

Další setkání našeho Sněmovního 
kroužku se koná tte středu 20. října 
v 19.00 hodin. Srdečně zveme mezi 
nás další zájemce. Věřte, je o čem 
uvažovat! 

Jana MINDLOVÁ 

.. o VĚNOVÁNO DĚTEM -O VENOVÁNO DĚTEM o VĚNOVÁNO DETEM o VĚNÓVA~O DETEl'vfo~ J 

Světec měsíce 

SV. FRANTIŠEK 
A. Narodil se roku 1182: 

a) ve Francii 
b) v Itálii 
c) v Čechách 

B. Jeho rodným městem bylo: 
a) Assisi 
b) Brno 
c) Bordeaux 

C. Pocházel z rodiny: 
a) královské 
b) velmi chudé 
c) bohatého obchodníka 

O. Lásku k Pánu Bohu dokazoval 
ve svém životě tím, že: 
a) hodně studoval a kázal 
b) žil v chudobě a měl rád lidi, 

ale i zvířata jako své bratry 
c) stal se papežem 

E. Na oslavu Pána Boha napsal: 
a) píseň všeho tvorstva 
b) evangelium 
c) řadu dopisů 

F. Jeho svátek slavíme .. ..... , kdy 
roku 1226 zemřel, tedy: narodil se 
pro nebe. 

* * * 
Za každou správnou odpověď si 

započítej 10 bodů , za špatnou je 
musíš odečíst. Získal (a) jsi 60 bo
dů? Blahopřejeme! 

* * * 
Řešení na poslední straně. 

Výsledky soutěžního testu 
"" UHADLI JSTE? 

Málokdy se stává, že je soutěží
cích méně než cen. Ještě méně
krát, že ani jedno řešení není správ
né. Protože autorku testu nemůže 
ani ve snu napadnout, že by příči
nou malého počtu chybných odpo
vědí byla neznalost, ceny byly pře
dány aspoň za ochotu se zúčast
nit. Takže knížky dostaly děti Buria
novy, které odpovídaly společně, 

a Jeník Šárka. 
A ponaučení pro příště? Musí se 

soutěžit aspoň o cihlu zlata. 

Test pro teology dopadl ještě hůř 
(odpověď žádná?!) Že by to v bu
doucnu spravily dvě cihly zlata? 

Správné odpovědi soutěžního 
testu ve 4. čísle Věstníku: 1 c, 2c, 
3a,4b,5b,6c, 7c,8a,9b,10b,11b, 
12a, 13a, 14b,15b, 16b. 

* * * 
Tajenka křížovky: Pojďme stra

nou na osamělé místo a trochu si 
odpočiňme. 

KDE SE RÁDI SETKÁVÁME? 
První písmenko správné odpovědi 
zapiš do příslušného čtverečku. 

1. Vyznání víry začíná slovem ... 
(latinsky Credo) 

2. Jak se jmenovala obec, kde 
Pán Ježíš proměnil na svatbě vodu 
ve víno? (J 2) 

3. Obětní stůl v katolickém 
chrámu 

4. Zničená hříšná města ... 
a Gomora (První Mojžíšova 18) 

5. Jak se jmenuje učedník, jehož 
jméno patří i do rčení ,Je to nevě-
řící ... " 

6. Jméno první ženy 
7. Třetí evangelium napsal 

evangelista ... " 
8. Synové Izáka se jmenovali ... 

a Jákob (První Mojžíšova 25) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



POUŤ DO KATEDRÁLY 
Pouť do katedrály sv. Víta, sv. Vá

clava a sv. Vojtěcha 3. pražského vi
kariátu se uskutečnila v sobotu 2. říj

na na svátek sv. Andělů strážných. 
Začala v 10 hod. průvodem po kated
rále ke kaplím českých zemských pa
tronů . Průvod vedl pan vikář vyše
hradský probošt P. Antonín Doležal 
doprovázen faráři jednotlivých farnos
tí včetně našeho otce Bedřicha 

Vymětalíka. Začínalo se v posvátné 
svatováclavské kapli, potom se šlo 
k sv. Ludmile a sv. Prokopu, obrazu 
sv. Anežky (zavěšenému původně na 
průčelí sv. Petra ve Vatikánu při jejím 
svatořečení), sv. Janu Nepomucké
mu, sv. Vojtěchu , sv. Vítu a sv. Zik
mundovi. Při každé zastávce procesí 
měl některý z kněží krátkou promlu
vu, ve které připomenul život světce 
i jeho význam pro náš současný život. 
U hrobu sv. Jana Nepomuckého za
zpíval chrámový sbor od Panny Marie 
Královny míru za řízení L. Pospíšila 
poutní píseň Odkud, Jene, smutně 
kráčíš za večera k městu. Po průvodu 
následovala koncelebrovaná mše sv. 

Po pětiletém úsilí se poslancům 
KDU-CSL podařilo prosadit zvýšení 
nemocenských dávek. Novela záko
na o nemocenském pojištění zaměst
nanců nabývá účinnosti dnem 1. října 
1999. Maximální nemocenské dávky 
se za první tři kalendářní dny pracov
ní neschopnosti zvýší ze současných 
135 Kč na 234 Kč a v dalších dnech 
ze 186 Kč na 323 Kč. 

Novelizací zákona o nemocen
ském pojištění se zlepší finanční za
bezpečení práceschopných pojištěn
ců - zaměstnanců a osob samostat
ně výdělečně činných. Výše nemo
cenských dávek se přiblíží příjmu po
jištěnce . Největší význam bude mít 
novela pro občany s průměrnými 
příjmy. Občanům s nízkými příjmy 
se jejich finanční situace příliš ne
změní, nemůže být totiž z pohledu 
dávek výhodnější stonat než praco
vat. Relativně nejvyšší nemocenské 
dávky (bude-li stonat déle než mě
síc) dostane zaměstnanec s hrubou 

sloužená pražským pomocným bisku
pem mons. Václavem Malým a pří

tomnými kněžími. Ve své homilii si 
otec biskup posteskl, že se pražská 
katedrála a její biskupové cítí tak tro
chu jako sirotci. Navštěvuje ji spíše 
množství zahraničních turistů než vě
řící vlastní diecéze. Poutě vikariátů by 
tedy měly být příležitostí k našemu 
vzájemnému setkání a k modlitbě 

o ochranu a pomoc našich zemských 
patronů . Jistě byla vikariátní pouť pro 
všechny účastníky hlubokým zážit
kem a odnášeli si do svých domovů 
mnoho milostí a krásných prožitků. 

Přispěla k tomu i vzácná příležitost 

mít celou katedrálu vyhrazenou jen 
pro bohoslužbu bez přítomnosti turis
tů. Přestože se lhotecká farnost na 
průběhu pouti velmi aktivně podílela 
(náš jáhen F. Martínek četl evangeli
um, L. Pospíšil zpíval žalm a sbor 
přednesl část 5. mše V. E. Horáka) 
bylo by jistě žádoucí, aby napříště by
la účast našich farníků početnější. 

/EU 

mzdou asi 11 t isíc korun - obdrží asi 
87 % své čisté měsíční mzdy. V pří
padě kratší pracovní neschopnosti 
se začne projevovat nižší výše ne
mocenské v prvních třech dnech, 
kdy činí pouze 50 % denního vy
měřovacího základu. 
Změny ve způsobu výpočtu 

a výše nemocenských dávek se 
týkají všech dávek nemocenského 
pojištění, tj. nemocenského, pod
pory při ošetřování člena rodiny, 
vyrovnávacího příspěvku v těho
tenství a peněžité pomoci v mateř
ství. Další novinkou je pravidelná 
valorizace. Bylo uzákoněno pravi
delné zvyšování denního vyměřova

cího základu pro výpočet dávek ne
mocenského pojištění. Maximální 
nemocenské dávky se budou valori
zovat vždy k 1. lednu kalendářn ího 

roku v závislosti na růs!u průměr
né měsíční mzdy podle CSU. Tako
vá valorizace proběhne poprvé již 
1. ledna 2000. 
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VĚSTNÍK, křesťanský občasník . Vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Toto číslo vyšlo 15. října 1999. 

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 - 8.00 
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 
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. 

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ 
SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

Každé úterý od 17.00-17.30. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

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

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 

Od října každou druhou neděli 

v měsíci v 10.00 hodin. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava mše sv. každou 
neděli v 16.00 hodin. Vždy ve středu 
v 16.00 hodin bohoslužba slova se 
sv. přij ímáním . 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v lichém kalendářním 

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

FARNÍ KNIHOVNA 

Otevřena každé úterý od 17.00--18.30. 



" , 
VESTNIK 7/99 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

V neděli 7. listopadu jsme vzpo
menuli 62. výročí posvěcen í našeho 
kostela Panny Marie Královny míru. 
K slavnostnímu povznesení věřících 
při této významné události přispěl 

L __ J~~~~~~~-_J chrámový sbor pod řízením Ladisla-
va Pospíšila mistrným uvedením 

Missy in C, Anton ína Vranického. 
Zpěváky posílili sólisté, sopranistka 
Lenka Pecharová, altistka Eva Děd
ková, tenor Ivan Diblík a bas Petr 
Dolejší. 

NA ZAČÁTKU ADVENTU 

Ještě v roce 1932 nebyl na Lhot
ce kostel, ani se zde nikde neslou
žila mše svatá. I když Lhotka 
už tehdy dostávala městský háv. 
Proto se v té době vynořila první 
myšlenka postavit zde kostel. 
Je zajímavé, že už tehdy byl pro něj 
vyhlédnutý dnešní pozemek. V roce 
1933 provedli pánové František 
Libich, laický učitel náboženství, 
a Bedřich Stuchlík, majitel písmo
mal ířského závodu, samostatnou 
akci pro zavedení pravidelných ne
dělních bohoslužeb. Získali svolení 
a mše se sloužila ve škole. Celebro
val P. Václav Pejšek, duchovn í 
správce sociálních ústavů v Krči. 

Radost však byla krátká. Povolení 
sloužit ve školním pavilonu bylo po 
dvou měsících odvoláno. Zatím 
se však lhotečtí farn íci poznali 

V neděli 28. listopadu nastává 
v liturgickém roce adventní doba. 
Vrací se advent. Proč? Protože 
se musíme snažit znovu a znovu 
pronikat do lekce Betléma. A tak za
čínáme každý rok duchovní cestu 
k Spasiteli. 

čtení ze Starého zákona na prv
ní adventní neděli je pozvání, aby
chom si uvědomili hříchy ... Prorok 
říká : „Zvadli jsme všichni jako listí, 
nepravost nás unášela jak vítr. " 
/ Izaiáš 64,2-7/. 

Pravděpodobně jsou tato slova 
napsaná během vyhnanství Židů 
v Babylónii. Je důležité si všimnout, 
jak Bible to národní neštěstí Židů 
připisuje hříchům lidu. A je to asi 
tak. Člověk ztrácí hříchem Boha 
a z této ztráty pak vyrůstají všechna 
neštěstí. 

Na začátku Adventu jsou pro nás 
tato slova pozváním, abychom pře
hlédli svůj život. Vánoce nás nesmí 
nechat stejné, ale musí nás nabá
dat, povzbuzovat k plnějšímu životu 
křesťana. Jestliže tato změna nepři

jde, Vánoce se stanou ztracenou 
příležitostí, budou bezduchým zvy
kem, budou vzpomínkou nepřijatou 
do života. Proto se prorok obrací 
na Pána a volá: „Kéž bys protrhl ne
be a sestoupil! Před tvou tváří 

by se rozplynuly hory!" Tato Izaiášo
va slova jsou jednou z nejkrásněj
ších modliteb v Bibli: uznání lidské 
nedostatečnosti , slabosti, ale také 
plná důvěra v Boha, který zůstává 
věrný lásce i po našem hříchu. 

Kéž bys protrhl nebe a sestou
pil. .. a Bůh sestoupil! V Ježíši Kris
tu. Nezůstal v odstupu, někde 

za hvězdami , skrytý ... V Ježíši Kris
tu opustil nebe a žil jako člověk 
s námi. Toto je projev lásky, který 
žádné jiné náboženství nezná. 

My žijeme v době mezi prvním 
a druhým příchodem Kristovým. Při
pravuje se ten druhý. I my jsme 
do té přípravy vtaženi. Čekáme -
jak to píše Petr ve svém listě, 

ze kterého budeme číst o druhé ad
ventní neděli - nová nebesa a no
vou zemi. Tento svět ale nečekáme 
pasivně. Připravujeme ho svým úsi
lím o lásku a spravedlnost. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

Velký- zpovědní den 
v našem ·kostele ·se chystá na1 
pátek. 17. prosince Qd 14.00 do; 
20.00 hodin. V této době budou , 

, nepřetržitě čťyři kněží udíle!~ 
·svátost smíření: Naši · Věřící tak· 
mají PC?Prvé podobnou přílež).; 
tost očistit duši; aby pak:v:'.kl1dú1 

. a s vnitřním vyrovnánín:i mohli, 
očekáv~t Štědrý ,den. 

(dokončení na str. 2) 



VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
(dokončení ze str. 1) 

a společně se snažili najít náhradní 
místnost. Byla to pak rodina archi
tekta Bernáta, která dala místnost 
pro kapli ve svém domku. A tak ne
dělní bohoslužby pokračovaly. 

Místní katolíci se sblížili a došlo 
k ustavení Spolku pro udržování 
římskokatolických bohoslužeb a vý
stavbu kaple pro Prahu-Lhotku. Na 
ustavující valné hromadě byl dne 
11. března 1934 zvolen výbor. Před
sedou byl Albert Schubert, velko
statkář ve Lhotce. 

Dne 29. prosince 1934 se rozho
dla městská rada prodat spolku 
pozemek pro stavbu kostela. Dne 
12. dubna následujícího roku navští
vil prozatímní kapli na Lhotce kardi
nál Dr. Kašpar. Také zhlédl zakou
pený pozemek. Při této příležitosti 

dal svolení, aby budoucí kostel - jak 
už ve výboru spolku bylo usnese
no - byl zasvěcen Panně Marii Krá
lovně míru. A 4. listopadu téhož ro
ku pan kardinál rozhodl, aby na hlav
ním oltáři nového lhoteckého koste
la byla obnovena socha Matky Boží 
ze strženého Mariánského sloupu 

KOLEM NÁVŠTĚV NAŠEHO P. VLADIMÍRA 
Milí farníci, 

všichni, kteří jsme navštívili 
P: Rudolfa ve Staré Boleslavi, jsme 
jistě měli možnost ocenit prostředí 
.tamního kněžského domova. Klid, 
čisto.tu, úroveň péče, ale hlavně 
ooětavost a lásku řádových sester, 
která je toho společným jmenova
telem a bez níž by to vše ani neby
. lo mo.žné. Myslím, že nikdo z nás 
se nesetkal s jiným než vlídným při-. 

. jetím a s úsměvem. 
To však ještě neznamená, že ne

. můžeme být sami zdrojem problé
mů, byť nám je nikdo nedává přímo 
na vědomí. Jezdím za P. Vladimí
rem velmi často a vždy mám také 
příležitos~ .setkat se s matkou před
stavenou. V poslední.době se mnou 
matka pfedstavená opakovaně vel
mi citlivým způsobem hovořila o ně
kterých problémech, které jsou spo
jeny s našimi návštěyami. · , 

Prvním z nich je frekvence a. ně
kdy i délka našich návštěv u P. Vla
dimíra. Matka představená si sa
mozřejmě uvědomuje, že vše 
je z naší strany míněno s láskou, 
že nechceme být lhostejni ke knězi, 
který naší farnosti obětoval přes 
30 let svého kněžského života. Ale 

' počet návštěv a zejména jejich dél
ka pak přináší určité . zdravotní potí-
že vážně nemocnému P. Vladimíro
vi, a to si jistě nikdo z nás nepřeje. 
Jsme asi příliš velká farnost na to, 
~bychom návštěvy ve Staré Bole
slavi organizovali a koordinovali, 
a tak~ malá vzdálenost nám ná-
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vštěvy usnadňuje. Matka předsta
vená si toto vše plně uvědomuje, 
přesto nás žádá, abychom trochu 
„přibrzdili". Nejde jí vlastně o nic ji
ného, než aby P. Vladimír měl také 
dostatek klidu na odpočinek v jeho 
věku a zejména nemocí tak potřeb
ný. P. Vladimír má samozřejmě ra
dost z každé návštěvy, návštěvní 
řád kněžského domova je pro nás 
velmi příznivý, ale neměli. bychom 
zapomínat, že naše návštěvy ho ta
ké mohou vyčerpávat a že i poled
ní klid má svůj význam . 

Druhý problém začaly působit 
jistě dobře míněné rehabilitační ak
tivity. Zde bychom si opravdu měli 
všichni uvědomit, že nikdo z nás 
nemá právo zasahovat do této pro
blematiky a že je na ošetřujícím lé
kaři a vedení kněžského domova, 
aby oni posoudili a rozhodli. I zde 
matka předst~vená projevila určité 
obavy z našeho konání, byť si je 
vědoma toho, že vše je míněno 
s dobrými úmysly. 

Váhal jsem, zda Vám. mám tyto 
problémy, které s námi matka před
stavená má, tlumočit, neboť riziko 
nesprávného pochopení nelze vy
loučit. Protože ale nám všem jde 
o dobro P. Vladimíra, uvědomí.I 
jsem si, že je mou povinností jak 
vůči němu, tak vůči Vám tyto infor
mace poskytnout, abychom se 
všichni mohli nad nimi zamyslet 
a pokusit se jim nějak přizpůsobit. 

Jakub HRADEC 

na Staroměstském náměstí, kde ji 
pražští katolíci už během války na
zývali Královnou míru. Akademický 
sochař Břetislav Benda vytvořil ko
pii sochy v 1/3 skutečné velikosti. 

Dne 18. září pak bylo zadáno ar
chitektu V. Svobodovi vyhotovení 
definitivních plánů pro kostel. Ty by
ly schváleny jak magistrátem, tak 
církevními úřady. 

Na 1. května 1937 si pozval vý
bor lhoteckého kostelního spolku 
pražské katolíky do Smetanovy sí
ně Obecního domu, aby je poprosil 
o pomoc a podporu. Současně by
ly do časopisů „Neděle" a „Katolic
ká žena" vloženy složenky. Úspěch 
obou akcí předstihl všechna očeká
vání. Dne 31. května byl posvěcen 
pozemek a druhý den zahájen vý
kop základů. Za 14 dnů už byly vy
svěceny hotové základy a 6. listo
padu 1937 byl kostel úředně kolau
dován. Příštího dne, první neděli 

po devatenáctém výročí stržení 
Mariánského sloupu, byl pak no
vý kostel Panny Marie Královny mí
ru v Praze-Lhotce vysvěcen J. Em. 
p. kardinálem Dr. K. Kašparem. 

Kostel je uvnitř 31 m dlouhý, 
1 O m široký a 1 O m vysoký. Stavbu 
provedla firma Všestav. 

/BV/ 

SETKÁVÁNÍ 
v 

MAMINEK S DETMI 
Již po dvakrát se v úterý dopole

dne sešly maminky s dětmi. Z an
kety mezi maminkami vyplynul 
14denní interval i čas setkávání 
v kapli sv. Václava v 9.00 hodin. 

Začínáme ho přijetím eucharistie 
a pater Vymětalík je připraven 
k udělení svátosti smíření. Násle
duje katecheze pro nejmenší. Zbý
vající čas dopoledne se zatím sez
namujeme a povídáme si o svých 
očekáváních , potřebách a o nábo
ženské výchově nejmenších dětí -
jak nám to hrající si drobotina do
volí. 

Příští setkání bude 23. listopadu 
v 9.00 s tématem Advent v naší ro
dině. Srdečně Vás na něj zveme. 

/JŠ/ 



Když jsem v padesátých letech 
projížděl jednou pohraniční obcí, 
dověděl jsem se, že tam je nejlepší 
státní statek v tehdejším Karlo
varském kraji. Tenkrát se na něj do
plácely „jen" dva miliony korun roč
ně. Později byl na Tachovsku utvo
řen gigantický statek, který měl pro
kázat přednosti tzv. socialistické 
velkovýroby. Kolik se doplácelo na 
toto monstrum, nevím. V okolí 
Konstantinových Lázní, kam občas 
jezdím na léčení, je nyní připomína
jí opuštěné objekty a pole, často ne
obdělaná , táhnoucí se od jedné 
vesnice ke druhé. 

Z Božích muk zbyly jen kamenné 
podstavce, pokud při rozorávání 
mezí anebo vojenských cvičeních 

nebyla úplně zlikvidována. Obci 
Lestkov nyní „vévodí" zřícenina ba
rokního chrámu sv. Prokopa. Kostel 
však nezničili Švédové, kteří obec 
před více než 350 lety vyplenili. Za 
své vzal teprve za bolševika. V té 
době byl v této oblasti zbořen též 
farní chrám sv. Petra a Pavla 
v Horních Kozolupech a sv. Václava 
v Čelivi. 

Okolí Konstantinových Lázní vé
vodí zřícenina hradu Krasíkov. V je
jím sousedství býval na kopci 
chrám sv. Maří Magdaleny, který 
svému účelu sloužil ještě v roce 
1959. Dnes z něho zbývá zazděná 
věž a obvodové zdi, jež byly před 
několika roky díky památkové péči 
opět alespoň zastřešeny. 

V srpnu 1996 skupina mládeže, 
která trávila léto na faře v blízké 
Domaslavi, z kamenů sestavila o
bětn í stůl a oslavila tam mši svatou. 
O dva měsíce později jsem ve zde
vastovaném kostele seděl na jedné 
z klád, které tam mladí lidé dopravi
li místo kostelních lavic, a s pohle
dem upřeným ke kříži svázanému 
z dvou kmenů náletových stromů 
položenému na zaprášené podlaze 
se modlil růženec. O dva roky po
zději tam už zase nebylo stopy ani 
po kříži , ani po provizorním oltáři, 

ani po kládách. Jako výkřik víry me
zi čmáranicemi na zdích dojemně 
působil nápis fixem „Za chrámy zni
čené mé ruce přijmi, Pane můj" . 

A přece : U Konstantinových 
Lázní, hned za humny, je u silnice 

do Poloučan křížek a u něj lavička 
s krásným výhledem do kraje. 
Krucifix ze zdevastovaných Božích 
muk při polní cestě spojující mini
vesničku Potín s někdejším okre
sním městem Bezdružice, který už 
nebylo možno znovu umístit na pů
vodní kámen, kdosi připevnil ale
spoň na kmen sousedního stromu. 
Na jednom z mohutných stromů 

v údolí Hadovky, jež v létě ožívá čet
nými prázdninovými tábory, je vyso
ko, aby na něj nedosáhla vandalo
va ruka, v jednoduchém prkenném 
rámu obrázek sv. Zdislavy. Ten tam 
umístnili nejspíš nějací táborníci. 

Jednou ze skromných oáz víry 
v českém pohraničí jsou Konstan
tinovy Lázně. Duchovním správcem 
tam je tepelský premonstrát Hroz
nata František Janoušek, původním 
povoláním rentgenový laborant, 
který do řádu vstoupil už v období 
„pražského jara". Je to autor brožu
ry „Klášter Teplá - minulost a sou
časnost" a také většiny kapitol ob
sáhlé knihy „Aby národ žil" o jiho
české skupině protinacistického 
hnutí ÚVOD, jejímž členem byl rov
něž kněz Josef Jílek, popravený 
jedenáct dnů před skončením druhé 
světové války. 

Farnost v Konstantinových Láz
ních dosud oficiálně neexistuje. 
Lázně stále ještě patří k sousední
mu Okrouhlému Hradišti, kde však 
do kostela přijdou jen dva tři lidé. 
A tak otec Janoušek bydlí a „úřadu
je" v lázních v paneláku. 

Náboženský život oblasti o prů
měru několika desítek kilometrů se 
soustřeďuje především do malého 
konstantinovolázeňského kostelíka 
Panny Marie Lurdské. Ten nepatří 
církvi, ale obci. Před časem se po
starala o jeho generální opravu. 
Věřící včetně lázeňských hostů za
bezpečili úpravu interiéru. Kostelík 
dostal nový oltářní stůl a ambon. 
Pražský výtvarník Antonín Kalcov
ský pro něj namaloval obraz P. M. 
Lurdské a křížovou cestu. Svatostá
nek vyzdobený symbolickým Stro
mem života, který krátce před svou 
předčasnou smrtí ve věku jednapa
desáti let let zhotovil talentovaný 
řezbář Antonín Novotný z Myslkovic 
u Soběslavi , střeží socha sv. Václa-

va z produkce někdejšího Chrámo
vého družstva v Pelhřimově, která 
bývala v lestkovském svatoprokop
ském kostele. 

Okrouhlohradišťský nebo kon
stantinovolázeňský duchovní správ
ce má na starosti pět farností se 
šesti chrámy. Většinou však je to 
duchovní poušť s kostely zničenými 
nebo rozpadajícími se, na jejichž 
opravy nejsou peníze. Počet prakti
kujících katolíků v celé oblasti ne
dosahuje ani čtyřiceti. V Konstanti
nových Lázních a sousedních Bez
družicích, kde bývají pravidelné bo
hoslužby, chodí na mši po osmi až 
patnácti věřících. V celém tachov
ském okrese v neděli přijde do kos
tela jen asi 600 lidí, tedy mnohem 
méně než u nás na Lhotce. 

V Bezdružicích je kostel Nanebe
vzetí Panny Marie. V srpnu 1996 jej 
chtěl stavební úřad k vůli propadají
címu se stropu zavřít. P. Janoušek 
našel řešení, jak chrám alespoň 

v omezené míře udržet v provozu. 
Teď už je zase přístupný. Finanční 
pomoc německých rodáků, řezen

ského biskupství a Ministerstva kul
tury ČR umožnila dokončit rozsáh
lou opravu krovu, vyměnit krytinu 
a opravit strop chrámové lodi. 

Ještě smutněji jsem se cítil 
v kdysi malebném městečku úterý 
(už v sousedním okresu Plzeň-se
ver), rodišti tepelského opata K. K. 
Reitenbergera, zakladatele Marián
ských Lázní, vzdáleném osm kilo
metrů od Bezdružic a deset od Kon
stantinových Lázní. Úterý, kde se za 
krále Jiřího z Poděbrad razily zlaté 
dukáty, vévodí dienzenhoferovský 
barokní kostel sv. Jana Křtitele, kam 
jednou za týden dojíždějí premon
stráti z Teplé. Do kostela, který po
malu praská, chodí ještě méně lidí 
než v Bezdružicích. 

A tak, když jsem dělal pro náš far
ní Věstník číslo 4199 rozhovor s mís
topředsedou farní rady ing. Václa
vem Eliášem, kde mj. říkal, že by 
jako člen rady chtěl podporovat po
řádání jednodenních poutních zá
jezdů do českých a moravských 
farností a na poutní místa, která ne
známe, napadlo mi, že bychom mě

li občas jezdit i do takovýchto jako-

( dokončení na str. 4) 



farní rada mne vyzvala, abych po
skytl nějaké informace o tom, jak 
správně pojistit auto. Nejde tedy 
o žádnou reklamu, žádné „verbová
ní" apod. Ani také neočekávejte, že 
bych na nějakou pojišťovnu ukazo
val prstem. 

Aut se týkají většinou dva hlavní 
druhy pojištění - pojištění havarijní 
a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla. 
To první, havarijní, je vlastně pojiš
tění škody na vozidle samém 
a je dobrovolné. To druhé, „odpo
vědnostn í" , je pojištění, z něhož se 
platí škody, které způsobíme provo
zem vozidla jiným osobám. Přitom 
nejde jen o škody na jiném autě, jak 
si mnoho lidí myslí, ale také - a to 
hlavně - o škody na zdraví. Právě 
tomuto druhému pojištění jsou vě
novány následující řádky, neboť sy
stém tohoto pojištění odpovědnosti 
doznává u nás v současné době 
poměrně zásadních změn a na roz
díl od dobrovolného havarijního po
jištění je toto pojištění povinné pro 
všechny. 

V platnosti je zcela nový zákon 
č. 168/1999 Sb. o pojištění odpo
vědnosti z provozu vozidla, který 
ukládá za povinnost vlastníkovi 
vozidla uzavřít pojistnou smlou
vu o pojištění odpovědnosti vozi
dla, jestliže má být vozidlo počínaje 
dnem 1. 1. 2000 provozováno na 
pozemních komunikacích. Nadále 
již tedy nestačí vyzvednout si na 
poště složenku a zaplatit pojistné 
za zákonné pojištění, to je první 
rozdíl. Je tedy nutné spojit se s po
jišťovnou a uzavřít , tj. sepsat pojist
nou smlouvu. Druhý rozdíl spočívá 
v tom, že na rozdíl od zákonného 

pojištění, kdy jsme mohli v době 
od počátku ledna až do konce úno
ra „jezdit zadarmo", pojistná smlou
va musí být uzavřena tak, aby byla 
v účinnosti od počátku provozu vo
zidla na pozemních komunikacích. 
Kdo z nás chce tedy 1 . 1. 2000 se 
svým autem na silnici, musí ještě 
letos uzavřít pojistnou smlouvu. 

To však samo o sobě ještě ne
znamená, že pojistné musí být pla
ceno ihned při podpisu pojistné 
smlouvy. Zde již bude hodně zále
žet na tom, jak otázku placení po
jistného ve své nabídce a ve svých 
pojistných podmínkách upraví ta 
která pojišťovna. Jednou z výhod 
nového pojištění oproti zákonnému 
pojištění může být právě způsob 
placení pojistného. Lze totiž před
pokládat, že pojišťovny nabídnou 
vedle placení složenkou i možnost 
platby bezhotovostně z bankovního 
či sporožirového účtu. Kromě toho 
lze také očekávat, že se v nabíd
kách pojišťoven objeví možnost tzv. 
področního placení pojistného, tedy 
placení pojistného nikoli jednou je
dinou splátkou na celý rok, ale např. 
ve dvou pololetních nebo čtyřech 
čtvrtletn ích splátkách. Jde o výz
namnou změnu, neboť volbou peri
odicity plateb pojistného lze výraz
ně lépe ošetřit dopady tohoto povin
ného pojištění na rodinný rozpočet, 
neboť např. platba 2800 Kč v jed
nom konkrétním měsíci může půso
bit problém, ale čtyřikrát za rok za
platit 700 Kč již může být v rodin
ném rozpočtu řešitelné . 

Jak vozidlo správně pojistit: 
Obsah pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla je dán zmíněným 
# y # 

ZA CHRAMY ZNICENE ... 
(dokončení ze str. 3) 

by zapomenutých farností, aby
chom tamní věřící alespoň svou pří
tomností v jejích kostelích podpořili 
ve víře. A kdyby jím zpěváci z naše
ho chrámového sboru v chrámu, 
kde se obvykle v neděli sejde jen 
pár lidí, zazpívali, jistě by na to 
místní dlouho vzpomínali. Takže 
navrhuji, abychom se někdy příští 

rok v sobotu vypravili právě do to-

'Sqana 4 

hoto kraje. V Úterý bychom se moh
li zúčastnit mše svaté a v Konstan
tinových Lázních by mohl náš chrá
mový sbor za pěkného počasí vy
stoupit v tamním amfiteátru, anebo, 
kdyby nám počasí nepřálo, v lázeň
ské jídelně. A ještě před tím by
chom mohli navštívit buď Tepelský 
klášter, anebo Sociální penzion sv. 
Josefa, který na Tachovsku zřídila 
Concordia Praha. 

Jiří SŮVA 

zákonem a je pojat věcně velmi 
široce tak, aby poškozený dostal 
kompletní odškodnění za vzniklou 
škodu. V tomto směru nelze očeká

vat rozdílné konkurenční nabídky. 
Kde se však mohou nabídky lišit, 
je finanční rozsah pojistné ochrany. 
Zákon předepisuje jako minimální li
mity pojistného plnění nejméně 

18 milionů Kč za škodu na zdraví 
za každého jednotlivého zraněného 
nebo usmrceného a nejméně 5 mili
onů Kč za škodu na věci za všech
ny poškozené. Současně ale zákon 
dovoluje, aby pojišťovny nabídly 
vyšší částky u těchto limitů. Samo
zřejmě je vyšší finanční rozsah po
jistné ochrany dražší, ale jsem pře
svědčen, že z řady důvodů vyšší 
než zákonem předepsané limity po
jistného plnění budou mít za násle
dek spíše nevýrazné navýšení po
jistného, které bude muset klient 
zaplatit. Když slyšíme o milionech, 
jsou to pro každého z nás tak vyso
ké částky, že si dovedu představit 
běžnou reakci většiny z nás: „Proč 

bych cpal peníze do pojišťovny, a
bych já způsobil škodu za milión, 
to už by musela být velká smůla, 

natož přes pět miliónů." Podívejme 
se na tento problém ale z jiného 
úhlu pohledu: pokud bude způso
bená škoda vyšší než v pojistné 
smlouvě sjednaný limit pojistného 
plnění, pojišťovna vyplatí částky 
jen do výše tohoto sjednaného 
limitu. Ve zbývajících pojišťovnou 
neuhrazených částkách se poško
zení budou moci se svými nároky 
obrátit přímo na toho, kdo jim za 
škodu odpovídá. Nejprve mimo
soudně, ale v případě, že nedojde 
k úhradě dobrovolně , může dojít 
i k soudnímu sporu, který může 
- byť po delší době - skončit tzv. 
exekucí na majetek. Již na začátku 
jsem zdůraznil , že nejde o reklamní 
stať, cítím však potřebu zde tuto 
skutečnost zopakovat. Mám totiž 
obavy, že řada z Vás nebude mé 
doporučení brát dostatečně vážně. 

Pracuji v této oblasti pojištění skoro 
dvacet let a jako jeden z Vás cítím 
povinnost upozornit Vás na tuto 
problematiku a doporučit Vám, 
abyste raději volili vyšší limity 
pojistného plnění. Abyste opravdu 
mohli „klidně spát", klidně jezdit 



svým autem, měli byste uvažovat 
u obou lim itů s hodnotami někde 
kolem 40 milionů Kč. Řadě z Vás 
mohou tyto částky „vyrazit dech", 
u limitu za škody na věci jde vlastně 
o osminásobek zákonem předepsa
né nejnižší částky. Ale ona jedna ře
tězová dopravní nehoda se opravdu 
vyčísluje v milionech, v případě ře
tězové nehody na dálnici v závislos
ti na velikosti nehody a rozsahu ná
sledků i v desítkách milionů. Asi by
ste tak vysoké částky nepotřebo
vali , pokud by se jednalo o vozidlo, 
se kterým se jezdí z chaty do nej
bližší vesnice nebo městečka na 
nákup a nikam jinam, pokud ale jde 
o běžný provoz, je riziko škody 
opravdu jiné. Toto riziko by neměli 
podcenit ani ti z nás, kteří autem 
jezdí jen na víkend, neboť víkendo
vý provoz je často velmi silný 
a co do frekvence dopravních ne
hod nepatří zrovna k bezpečným. 

Jak vybrat správnou pojišťovnu: 
Pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla smí nabízet jen ty pojišťov
ny, které k tomu obdrží povolení od 
ministerstva financí. Z tohoto pohle
du lze vycházet z předpokladu , že 
jde o pojišťovny finančně dostateč
ně „zdravé". Pro pojistníka v tomto 
pojištění je riziko právních důsledků 
případného krachu pojišťovny nulo
vé, neboť závazky z tohoto pojištění 
- tj. nároky poškozených - v tako
vém případě přejdou na českou 
kancelář pojistitelů . Jde tedy spíše 
o riziko „vztahové", spočívající 

v tom, že škoda, kterou jsem svým 
autem způsobil někomu jinému 
- sousedovi, kamarádovi apod., mu 
je uhrazena se značným zpoždě-

S podzimem bychom měli myslet 
také na zralost a sklízení plodů své
ho života. Je naše vinná ratolest ob
těžkána bohatými hrozny lásky k Bo
hu a k bližním? Modlitbami, oběťmi, 
radostnou chválou a pokornou vděč

ností za náš uplynulý život? 
Organizace spojených národů 

vyhlásila rok 1999 „Mezinárodním 
rokem seniorů - starších lidí". Chce 
tím nejen soustředit pozornost 
na starší generaci, ale zároveň pod
pořit soužití všech generací, jak 
o tom svědčí motto „ vytvářejme 
společnost pro všechny věkové 
skupiny". 

Důležitost správného soužití ge
nerací poznává lidstvo již ze čtvrté
ho přikázání „cti otce svého i matku 

ním. Proces krachu pojišťovny totiž 
není záležitost jednoho okamžiku, 
ale nějakého postupného vývoje, 
kdy taková pojišťovna přestává vy
plácet škody. Bude tedy dobré vybí
rat z renomovaných pojišťoven, 
srovnávat jejich nabídky. Při porov
návánf nabídek od různých pojišťo
ven lze volit více postupů , jeden 
může vypadat takto: 

1. porovnání výše pojistného (ce
ny) při základních limitech pojistné
ho plnění podle zákona, 

2. porovnání možností sjednat 
vyšší limity pojistného plnění a výše 
pojistného za tyto vyšší limity, 

3. porovnání možností platit po
jistné ve splátkách, 

4. porovnání pravidel systému 
bonus/malus. 

Teprve po tomto vyhodnocení 
by mělo dojít k porovnávání dalších 
aspektů jako např. šíře a cena do
provodných nabídek, které se sa
motným pojištěním odpovědnosti 

obsahově nesouvisejí, které se 
však tak či onak auta týkají (asis
tenční služby, havarijní pojištění, 

pojištění právní ochrany apod.). 

Jak se spojit s pojišťovnou: 
Prodej pojištění odpovědnosti lze 

realizovat různými formami - pro
střednictvím obchodních zástupců , 

zprostředkovatelů, korespondenčně 

apod. Každý z nás by měl volit 
tu variantu, která mu vyhovuje 
z hlediska toho, aby se mohl správ
ně rozhodnout. Důležité jsou však 
dvě věci : 

1. V případě obchodních zástup
ců a zprostředkovatelů si nechat 
předložit od takových lidí doklady, 
jimiž prokáží, že konkrétní pojišťov-

svou, abys dlouho živ byl a dobře 
se ti vedlo na zemi". Učili jsme své 
děti této úctě? A pozorovali oni 
na nás, že vzdáváme tuto úctu 
my svým rodičům - jejich prarodi
čům? A jaké bylo naše chování 
ke všem těm starým lidem kolem 

STÁŘÍ JE DAR 
nás? Vzpomněli jsme vůbec na je
jich starosti, trápení, nemoce? 
Ať účinnou pomocí, ať modlitbami? 

Je toho mnoho, nad čím se mů
žeme v klidu a samotě svého stáří 
zamýšlet a zpytovat své svědomí. 
Zároveň ale je to také pro nás výz
vou: ty zbylé chvíle naplnit modlit-

nu skutečně zastupují. U solidních 
pojišťoven a solidních zprostředko
vatelů toto nepůsobí žádný problém 
a je považováno za samozřejmost. 
Rozhodně však je nutné varovat 
před různými zprostředkovatelský
mi sítěmi na bázi „letadla" apod. 

2. Správně a včas se rozhodnout 
a nenechat vše až na období před 
nebo dokonce po Vánocích. 

Jaká rizika hrozí v případě pro
vozu vozidla bez pojištění odpo
vědnosti: 

1. Odhalení v běžném silničním 
provozu s pokutou do 500 Kč. 

2. Odhalení v rámci výměny dat 
mezi pojišťovnami a centrálním re
gistrem vozidel s možností násled
ného vyřazení vozidla dopravním 
inspektorátem a pokutou až do 
20 000 Kč a možností zákazu řídit 

vozidlo na dobu do 1 roku. 
3. V případě způsobení škody 

nepojištěným vozidlem nejen obě 
předchozí sankce, ale navíc postih 
od české kanceláře pojistitelů, kte
rá sice poškozenému takovou ško
du zaplatí, ale po nepojištěném 

škůdci bude žádat úhradu celé vy
placené částky. Ta pak v řadě přípa
dů výrazně přesáhne dvacetitisíco
vou pokutu a snadno a rychle se vy
šplhá do statisíců. 

Nepojistit vozidlo pojištěním od
povědnosti je tak nejen projevem 
neúcty k právnímu řádu, ale také 
finančním hazardem, který si žádný 
z nás nemůže dovolit. 

Správná rozhodnutí při sjedná
vání pojištění odpovědnosti a mno
ho kilometrů bez nehod Vám všem 
přeje 

Jakub HRADEC 

bami, rozjasnit svou tvář úsměvem 
pro své rodiny, přátele, sousedy 
a využít ještě každého dne a opako
vat Pánu slova chvály i díků za vše 
dobré. Ve svých bolestech a trápení 
se pak spojit s jeho utrpením a kří
žem. Také však doufat v jeho vítěz
ství. A těšit se na konečné setkání 
se Zmrtvýchvstalým, kdy nám daru
je nový život a pozve nás: „Pojdte 
požehnaní ... " 

Vy mladší ale nečekejte na stáří. 
Nevíte, zdali se tohoto daru dočká
te. S přípravou na setkání s Pánem 
začněte raději již nyní, dokud 
je čas. Protože nevíme dne ani ho
diny, kdy budeme pozvání. 

Jana MINDLOVÁ 
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DVAVELKE SVÁTKY 
V listopadu jsme hned na začátku měsíce slavili dva velké svátky. Jsou tak významné, že se k nim ještě vra-

címe. 
1. listopadu byla Slavnost všech svatých. 
Pokus se podle obrázku říct, co o těchto světcích víš. Pro kontrolu si pak na konci stránky ověř správnost od

povědi. 

2. listopadu jsme navštěvovali 
hřbitovy a modlili se za všechny 
zemřelé. 

Proč pro nás věřící není tento 
den dnem hrůzy a strachu, vyluštíš 
po přečtení záhadného nápisu. 

1. 2. 3. 

Tento záhadný nápis musíš pře
číst třikrát. Začínáš číst podle čísel, 
ale vždy až každé třetí písmeno 
!pro usnadnění si můžeš písmena 
vždy vybarvit, a to pro každé pře
čtení jinou barvou! 

Protože věříme .... 
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K.A.M RÁD CHODÍŠ 
Spoj body mezi čísly a sám pak domaluj, co na obrázku ještě chybí. 
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SNĚMOVNÍ KROUŽEK 
Setkání aktivistů 

sněmovního krouž
ku 20. října mělo 

na programu uvažování nad téma

tem Boží lid. Církev jako Boží lid 

není srovnatelná s jakýmkoliv soci

ologickým útvarem. Sám Bůh si tvo

ří svůj lid. Spása je sice zcela osob

ní, ale v žádném případě soukromá. 

Bůh chce spásu každého člověka. 

Spása, kterou Bůh dává, vede však 

do společenství a znamená spole

čenství. 

První smlouva, kterou Bůh uza

vřel s izraelským národem, byla 

pouze předobrazem a přípravou 

na novou a dokonalou úmluvu. Tuto 

novou úmluvu uzavřel Ježíš Kristus 

ve své krvi , a povolal ze Židů i z po

hanů lid, který by v Duchu vytvořil 

jednotu a byl novým Božím lidem. 

V diskusi jsme se pak pokoušeli 

najít odpověď na otázky: Jaký má 

existence církve ve světě smysl? 

Proč se lidem, kteří i chtějí žít s Bo

hem, nechce do církve? Jakých 

změn je potřeba, aby církev byla 

plněji Božím lidem? 
Těm , kteří raději chtějí Kristovo 

učení prakticky naplňovat než 

o církvi „diskutovat", chci znovu 

opakovat, že výzva o vyslovení se 

k problémům církve v minulosti 

či současnosti vyšla od našich bis

kupů. A ti čekají na naše hlasy, aby 

plenární sněm nebyl jen „jejich" se

tkáním. Můžeme a měli bychom 

do toho mluvit my všichni. Samo-

SKUTEK LÁSKY 
Jeden člověk, jenž hledal radu, 

přišel k mistru Eckhartovi, mnichu 

ze St. Gallen a duchovnímu básní

ku /909-973/ s dotazem, který člo
věk je nejdůležitější, která hodina 

je nejdůležitější a který skutek v ži

votě je nejdůležitější. Mistr Eckhart 

na to odpověděl: · 

„Nejdůležitější člověk je ten, 

který stojí nyní před tebou, nejdů

ležitější hodina je nynější hodina 

a nejdůležitější skutek je skutek lá

sky, který můžeš nyní vykonat. 

Zítra by již mohlo být pozdě." 

zřejmě slova bez činů nejsou k ni

čemu. Ale ještě je zde další síla, 

která může přípravě sněmu napo

máhat, a to je modlitba těch, kteří 

už z důvodů stáří, nemoci či zane

prázdnění jinak v přípravě sněmu 

ani pomoci nemohou. 
/JM/ 

I>~ 1'1" 1'1" Í 
MODLITBA 
Z.A SNĚl.\11 
Všemohoucí Bože, Otče, Synu 

a....Duchu svatý, 
vyslyš naše hlasy a pomoz církvi 

v naší zemi 
k oživení víry a růstu tvého králov

ství. 
Dej, ať sněm a všichni, kdo se na 

něm podílejí, 
poznají sílu tvé milosti 1 pomoci. 

Pomoz nám moudře poznávat tvou 

vůli, 

ukaž nám cesty, po kterých máme 

jít, 
žehnej svému lidu na každém kroku 

v tomto velikém úsilí, 
aby se tvá církev stala živým ná

strojem 
evangelizace a obnovy, 
světlem světa, kvasem a solí země 

ke tvé slávě a k posvěcení věří

cích. 
Amen. 

Nemocní mohou připojit: 

Své bolesti i slzy, své úzkosti i na

děje, 

všechno těžké i požehnané, co pat

ří k mému kříži, 
chci obětovat z celého srdce za cír-

kev, za Svatého otce, 

za naše biskupy, kněze a jáhny 

a za všechny služebníky církve 

a za dobré ovoce plenárního sněmu 

církve v naší vlasti. 

Žehnáme denně všem, kdo za

řadí tuto prosbu do svých den

ních modliteb. 
Vaši biskupové 

KRÁTCE 

•POUŤ DO ŘÍMA, kající, děkovnou 
a prosebnou, na výzvu našich bis
kupů, připravuje i naše farnost 
/podrobný program na jiném mís
tě/. Společného poutního progra
mu se chceme zúčastnit s naším 
duchovním správcem P. Bedři

chem Vymětalíkem. 

• FARNÍ AKADEMIE POKRAČO
VALA v neděli 7. listopadu v 16.30 
přednáškou MUDr. Petra Příhody, 

učitele 2. lékařské fakulty UK 
v Praze, na téma Etické otázky 
současného lékařství. Početně 

navštívená přednáška i následná 
věcná diskuse byly věnované ze
jména morálním otázkám souvise
jícím s početím člověka a jeho 
smrtí. Příští, jistě neméně zajíma
vá přednáška, se chystá na nedě
li 5. prosince opět v 16.30 hod. 

• VSTŘÍCNOST MĚSTSKÉ POLI
CIE Prahy 4 k naší žádosti o po
moc při bezpečném přecházení 

dětí přes silnici do kostela na vý
uku náboženství zaslouží mimo
řádné uznání. Na služebně reago
vali okamžitě a každou středu 

od 14.30 do 15.15 už naše děti na 
přechodu hlídají policisté. 

•NEDĚLNÍ SCHŮZKY MINI-
STRANTŮ od 9.00 do 10.00 hodin 
se stávají pravidelností. Vítany 
jsou i dívky! 

• BIBLICKÉ HODINY PRO MLÁ
DEŽ mají vyhrazeny nedělní veče
ry. Potvrdila to farní rada, která 
měla poslední zasedání v pondělí 
8. listopadu. 

• JUBILEUM ROKU 2000 - slovo 
jubileum v latině znamená jásat. 
Nese v sobě radost vnitřní i nave
nek. Toto jubileum chce být velkou 
modlitbou chvály a díkůvzdání 
především za dar vtělení Syna 
Božího - Ježíše Krista a za dar vy
koupení, které vykonal pro každé
ho člověka. Papež Jan Pavel li. 
výstižně vyjádřil křesťanský postoj 
k Velkému jubileu, když svůj apoš
tolský list Tertio millennio adveni
ente postavil na větě z listu Židům: 
„Ježíš Kristus je stejný včera 

i dnes i na věky'' (Žid 13,8). Tento 
Ježíš, který uzdravil malomocné
ho, osvobodil lidi spoutané démo
ny a odpustil setníkovi i cizoložné 
ženě, nezměnil svůj postoj ani 
k nám dnes. Jistota křesťanů není 
tedy ani ve změně letopočtu, ani 
v nějakých proroctvích, ani v žád
ných politicích, ani v nás samot
ných, ale je ve věrném trojjediném 
Bohu. 
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„ - „ 
HLEDAM:E POTREBNE 

Před časem jsme vás informovali 
o vzniku aktivity Péče o potřebné ve 
lhotecké farnosti. U vchodu do koste
la na nástěnce byla umístěna 

schránka pro případné kontakty 
na osoby potřebné a ty, které 
by služby poskytly. 

V tuto chvíli je nás 18, kdo jsme 
nabídli různé druhy pomoci (např. 

osobní návštěva a popovídání, do
provod k lékaři, vyzvednutí a do
nesení léků, četba, drobný úklid, ná
vštěva v Léčebně dlouhodobě ne
mocných, v Domově důchodců 

apod.) 
Pomoc ve formě návštěvy doma 

s odborným ošetřením nabídla od
borná kožní lékařka. Na začátku říj
na proběhla v kapli sv. Václava 
schůzka, na níž jsme se společně 
pomodlili, nastínili náš program péče 
a vzájemně jsme se seznámili. 

Velmi potěšující bylo zjištění , 

že řada z přítomných již aktivně po
máhá, např. v Domově důchodců 
v Sulické ulici nebo individuálně ná
vštěvnou v nemocnici, doma. 

Jistě je ale ještě mnoho těch po
třebných , o nichž zatím nevíme 
a všude je hledáme. Pokud o někom 
budete vědět, dejte prosím vzkaz do 
schránky nebo osobně. 

Jsme i nadále otevřeni pro nové 
zájemce o tuto službu. Uvítali by
chom mladé lidi. Je pěkné, že někte
ré sestry, ač jsou již starší, velmi ak
tivně pomáhají. 

Nakonec je třeba zdůraznit, 

že se spoléháme na Boží pomoc 
a chceme se nechat vést svatým Du
chem, aby nám ukazoval, jak nejlépe 
pomáhat bližním. 

Ludmila ROSOVÁ 

POUŤ DO ŘÍI\f.IA 
Slíbený program poutního zá

Lezdu v jubilejním roce 2000 do 
Ríma a dalších památných míst, 
jak ho připravila cestovní kancelář 
Ing. Karla Klouda: 

Odjezd ve středu 29. března ve 
14.00 od terminálu Čedoku, stanice 
metra C Roztyly, od kostela ve 
Lhotce pak ve 14.15. Zastávka první
ho dne je na předměstí Lince - Post
li ngberg - poutní kostelík Panny 
Marie Sedmibolestné, sem vede nej
strmější elektrická dráha světa, po
stavená již v roce 1898, noční jízda 
směr Itálie. 

Ve čtvrtek 30. března - Ferrara 
- Castello Estense - hrdé sídlo kdy
si vládnoucího rodu s mohutnými vě
žemi, obehnané vodním příkopem. 
Pevnost uprostřed města. Zde byli 
v podzemním vězení drženi před po
pravou nevěrná manželka vévody 
Nicola Ill. Parisina a její milenec Ugo. 
Románsko-gotický dóm, Romeův 

dům, San Gimignano - městečko 

plné obytných věží jednotlivých 
šlechtických rodů (z celkového počtu 
72 se zachovalo 14), dóm, středově
ké paláce, zachovaná opevnění, 

Siena - nádherné náměstí li campo, 
kde končí nebezpečný závod - koň

ské dostihy v ulicích města, tzv. palio 
delle contrade, radnice s vysokou 
věží, katedrála vyložená uvnitř i ze
vně různými mramory patří k nejpů
sobivějším v celé Itálii, cenná so
chařská výzdoba, Monte Olivetto 
Maggiore - hlavní klášter Kongrega
ce olivetánů (odnož benediktinů), 

založen v roce 1319 bl. Bernardem 

Tolomei ze Sieny, velká křížová 

chodba s 35 freskami s výjevy ze ži
vota sv. Benedikta. Mistrovská díla 
malíře Sodomy, klášterní kostel s in
tarsovanými chórovými lavicemi, jes
ličky, večeře, nocleh. 

V pátek 31. března - snídaně, 

Grosseto - staré městské jádro 
obehnané hradbami s mohutnými 
bastiony, kostel S. Francesco, 
Tarquinia - známá etruská nekropo
le, kostel S. Maria in Castello, 
Civitavecchia - za císařství nejdůle
žitější přístav Říma, přístav je chrá
něn Michelangel9vou pevností, 
Trajánovy lázně, v Rímě v 15.00 kří
žová cesta, večeře, nocleh. 

V sobotu 1. dubna - snídaně, 

v 9.00 mše sv. u sv. Jana v Lateránu 
- bazilika je farním kostelem papeže, 
je zvána matkou křesťanských koste
lů po celém světě, po mši sv. prohlíd
ka, křížová chodba, ve 12.30 audien
ce u Sv. otce, dále dle možností pro
hlídka Říma, večeře, nocleh. 

V neděli 2. dubna - snídaně, 

v 8.00 společná mše sv. ve svatope
trské bazilice, ve 12.00 nedělní 

Anděl Páně se Sv. otcem, prohlídka 
Říma, noční město, fontány, noční 
jízda. 

V pondělí 3. dubna - Vicenza -
rodné město významného renesanč
ního architekta Andrea Paladii, ná
městí Piaza dei Signori, věž Bissara, 
bazilika - profánní stavba sloužící 
schůzím Velké rady, Olympijské di
vadlo - dřevěná aréna z Paladiovy 
dílny, dóm, jízda směr Praha, 
Lhotka v cca 21.00 hodin. 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Toto číslo vyšlo 19. listopadu 1999. 

I Kostel Panny Marie 
1 Královny míru 

/
ADRESA 

Římskokatolická farnost 

I 
u kostela Panny Marie Kralovny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 - Lhotka 

I Telefon: 02/471 07 59 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

Ne - 8.00, 10.00, 18.30 
Po - 8.00 

' Úl - 18.30 
St - 8.00 
Čl - 8.00 
Pá - 15.00, 18.30 
So - 16.00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ 

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

Svátost oltářní je možno přij ímat 

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. 

I Svátost pomazání nemocných I 
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. 

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ 
SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

Každé úterý od 17.00-17.30. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

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

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 

Od října každou druhou neděli 

v měsíci v 10.00 hodin. 

1 FAKULTNÍ THOMAYEROVA 

NEMOCNICE v KRČI I 
V kapli sv. Václava mše sv. každou 

neděl i v 16.00 hodin. Vždy ve středu I 
v 16.00 hodin bohoslužba slova se 
sv. přijímáním. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v lichém kalendářn ím I 
týdnu v 15.00 hodin střídavě mše sva- I 
tá a bo~oslužba slova. 

1 
FARNI KNIHOVNA 

Otevřena každé úterý od 17.00-18.30. 
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BRÝLE OD JEŽÍŠKA 
Před 2000 lety zazněla zpráva 

andělů k pastýřům v tichu samoty 
u města Betléma, v tehdejší Pales
tině , nynějším státě Izrael: „Ozna
muji vám radost velikou, která je pro 
všechen lid. Narodil se vám Spa
sitel, Kristus Pán!" 

BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH 

Ta zpráva andělů byla výzvou 
pro pastýře , aby šli a poklonili se 
Pánu. Stejně radostnou zprávu si 
připomínáme v tyto dny i my. Jsme 
zváni, abychom se šli poklonit své
mu Spasiteli, abychom oslavili ra
dostnou událost jeho příchodu na 
svět. Sestoupil-li Bůh kvůli nám 
z nebe na zem, není nejmenších 
pochyb, že nás nesmírně miluje. 
A na nás je, abychom každé Váno
ce, stále více a hlouběji vn ímali tuto 
lásku. To je ta velká radost, kterou 
nám přinášejí Vánoce a z ní by
chom i my měli potěšit druhé, nějak 
je obdarovat, protože Bůh potěšil 
a obdaroval nás. 

24. prosince - pátek: 
ŠTĚDRÝ DEN 

Mše svatá ráno v 8.00, v 15.00 
dětská mše, v 16.30 (změna času 
proti minulým letům) zpívá chrá
mový sbor pastorální mši Jakuba 
Jana Ryby Hej, mistře, pro sólisty, 
sbor a orchestr. Půlnoční ve 22.00 
hodin. 

OBNOVA SLIBU 
MANŽELSTVÍ 

Při mši na svátek Sv. rodiny bu
deme mít příležitost obnovit svůj 
manželský slib. Kdysi jsme si na
vzájem udělili svátost manželství 
a pozvali Boha, aby byl v našem 
vztahu s námi. Prožívání svátosti 
manželství je proces, ve kterém se 
denně znovu musíme rozhodovat 
pro toho druhého a pro spolupráci 
s Boží milostí. 

Do liturgie svátku nás uvede tato 
modlitba: „Bože, ve Svaté rodině jsi 
nám dal zářivý příklad . Posiluj nás, 
prosíme, ať ji následujeme v ctnos
ti všedních dnů a svůj pozemský 
domov naplňujeme společenstvím 
lásky." 

Svatá rodina byla na první po
hled úplně obyčejná, nenápadná, 
žila všedním životem, a přesto se 
v ní narodil a ži l Bůh. Přispějme ob
novou našich partnerských vztahů 
k tomu, aby se i v naší rodině »na
rodil« Bůh . 

/JŠ/ 

25. prosince - sobota: 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 
Pastorální mše in B pro sólový klari
net, sólovou trubku , sólisty, smíšený 
sbor a orchestr. Večerní mše 
v 18.30. Celý den jsou přístupny jes
ličky v kapli Božského Srdce Páně. 

26. prosince - neděle: 

SVÁTEK SVATÉ RODINY 
Mše svatá v 8.00 a 10.00, při 

obou obnova manželského slibu, 
večerní v 18.30. 

31. prosince - pátek: 
SV. SILVESTR.A 

V 16.00 děkovná bohoslužba za 
uplynulý rok a prosba o Boží pomoc 
do roku nového. 

1. ledna - sobota: 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

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

Jednou jsem viděl v Kol íně před 
Vánocemi, kousek od fary na chod
níku, romskou holčičku , která drže
la v náručí medvídka. Říkala mu: 
„Neboj se, bráška už umí psát. Na
píše Ježíškovi a ten ti přinese brý
le." Podíval jsem se pozorněji a vi
děl jsem, že medvídek je skutečně 
slepý. Neměl oči. .. 

Možná bychom si i my měli na
psat »Ježíškovi« o brýle, abychom 
nebyli nikdy slepí a dobře viděli. 
Abychom vnímali Boží lásku. Aby
chom naši víru opravdu žil i. Aby
chom viděli správnou cestu k po
zemskému pokoji k věčné 
nebeské radost i. 

To Vám - svým farníkům - se 
všemi členy farní rady k vánočním 
svátkům ze srdce přeje 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



Posezení s naším farníkem, profesorem PhDr. M. Vernerem, DrSc. 
~ ~ 

>>UTEK<< Z EGYPTA 
Praha-Káhira• Výjimečná událost v egyptské archeologii• Objevení neporušeného hrobu Iufaova 

Pouť na Horu desatera • Po stopách Svaté rodiny 
V naší farnosti žije světově 

proslulý egyptolog, ředitel Čes
kého egyptologického ústavu 
Univerzity Karlovy v Praze, s de
tašovaným pracovištěm v Káhiře, 
pan profesor PhDr. Miroslav 
VERNER, DrSc. Už před dvěma 
lety jsme se s ním chtěli symbo
licky setkat právě v čase předvá
nočním a povyprávět si o »jeho« 
Egyptu, biblické zemi se stopami 
putování Svaté rodiny. Až letos to 
vyšlo ... 

o o o 

Byl to zájem o historii, jazyky 
a také kus romantiky, které před
znamenaly jeho životní cestu. Už od 
útlého mládí se živě zajímal o ději
ny Orientu, starověké jazyky, četl 

různé cestopisy a knihy, vztahující 
se k této oblasti, pokud ovšem klu
kovi, který žil v kopcích na pomezí 
Jeseníků a Orlických hor, byly do
stupné. 

Ale přeskočme curriculum vitae 
a přenesme se rovnou až na počá
tek šedesátých let, kdy několika

členný tým našich egyptologů skon
čil práce v Nubii. Tam se zapojil do 
mezinárodní akce UNESCO na zá
chranu skvělých historických pamá
tek před jejich zatopením vodami 
Asuánské přehrady. Za významnou 
pomoc získali naši egyptologové, 
vedeni tehdy profesorem Zbyňkem 
Žábou, cennou koncesi na trvalé 
pokračování ve výzkumu. Egyptská 
vláda jim přidělila prostor u pyramid 
v Abúsíru nedaleko Káhiry. Tím se 
těžiště práce českých egyptologů 
na dlouhá desetiletí posunulo do 
nejstarších dějin starého Egypta, do 
doby stavitelů pyramid. 

„Od té doby se nám v Abúsíru 
podařily mnohé, velmi důležité 

archeologické nálezy," říká profe
sor. „Nejen objevy různých pyra
mid, neznámých chrámů, hrobek, 
celých pohřebišť, ale také hodnot
ných jednotlivých předmětů, si čes
ký egyptologický tým může připsat 
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v Egyptě ke svému dobru. Poštěs
tilo se nám odkrýt nejstarší papy
rový archiv, psaný starodávným 
typem kurzivního písma, našli jsme 
unikátní soubory soch, které dnes 
zdobí expozici Egyptského muzea 
v Káhiře." 

Loňský objev ne
porušeného hrobu 
v Abúsíru , komento
vaný uznale světo

vým tiskem, tedy ne
byl v průzkumu našich 
egyptologů ojedině

lou záležitostí. Výji
mečný je jen v tom, 
že hrobka, přes mo
hutné nájezdy vykra
dačů, byla objevena 
nedotčena. Postavili ji 
v polovině prvního ti
síciletí před Kristem 
lufaovi (v překladu 

On je veliký), muži za
stávajícímu poměrně 
vysoký kněžský úřad 
a správci králov
ských paláců a stat
ků, v hloubce 24 met
rů pod zemí. A pro 
jistotu ještě ve ztvrd
lých jílech, které se 
po obnažení v dů 

sledku tepelné turbu
lence rychle sesouvají. Dostat se až 
k pohřební komoře, ležící na dně ob
ří šachty, je tedy i v současné době 
velmi riskantní. Ale věrohodněji to 
může vylíčit přímo profesor Verner, 
který tehdy nespal nejednu noc. 

„Už jsme pomalu měli výkopové 
práce za sebou, když v důsledku 
eroze a místního zemětřesení se 
začaly stěny šachty trhat a došlo 
k závalu. Bůh nám byl milostiv, že 
se tak stalo v době někol ikaměsíční 

pracovní přestávky. Další dramatic
kou zápletkou bylo otevření vnější
ho sarkofágu a nadzvednutí mohut
ného vápencového víka vážícího 
odhadem 24 tun. Ve stísněných 

prostorách, ve velké hloubce se 

nám to podařilo soustavou mecha
nických a hydraulických heverů. 

Stále v nebezpečí života. Vnitřní 

schránka z černozelené břidlice 

nám odkryla lufaovu mumii zabale
nou do překrásného perlového pře
hozu. Navzdory všem pečetím 

a pryskyřicím, utěsňujícími spáry 
sarkofágu, mumie byla zcela roz
máčena spodní vodou. Kromě sar
kofágu jsme nalezli v pohřební ko
moře i výbavu a milodary, které 
hodnostáře provázely na onen svět, 

keramiku, sošky a další předměty. 
Stěny obou kamenných sarkofágů 
i stěny komory pokrývaly nábožen
ské hieroglyfické texty a vyobrazení 
ze života hodnostáře lufaa." 

Profesor Verner ovšem nezná 
důvěrně jen Abúsír, jeho tak říkajíc 
profesionální prostředí, s nímž ho 
stále spojuje život i práce, ale jsou 
mnohá další místa v Egyptě, která 
rád navštěvuje. Z nich na první mís
to patří Sinaj. 



„ Při každém svém pobytu 
v Egyptě, pokud je to jen trochu 
možné, vystupuji jako poutník na 
Horu desatera k meditacím. Tam ži
je genius loci, tam všechno ožívá, 
všechno má svůj smysl, setkáváte 
se tam s beduíny, kteří se nic neliší 
od těch , kteří zde byli před dvěma 
tisíci lety, člověk prožívá velmi 
zvláštní pocity." 

Posvátné jsou kroky také v mís
tech, kudy putovala Svatá rodina při 

útěku před Herodesem. Přišla ze 
severovýchodu pravděpodobně ši
rokým údolím Vádí Tumílát, do ob
lasti Heliopole a pak Staré Káhiry. 
Odtud nilským údolím na jih , až 
k Asijútu , dnes středisku velké křes
ťanské koptské komunity, snad do 
míst, kde stojí klášter Dér el-Mu
harrak. Prostředí, s nímž se Svatá 
rodina tehdy setkávala, bylo kultur
ně vyspělé a relativně tolerantní 
a nepochybně ji hluboce ovlivnilo. 

Celá léta musí profesor Verner 
děl it svůj čas mezi Celetnou ulicí 
v Praze a budovou našeho velvy
slanectví v Káhiře , kde mají egypto
logové své pracovny. 

„Je to takový nomádský, kočov
nický život. Archeologická sezona 
v Egyptě je z klimatických důvodů 
posunuta do chladného období od 
října do března, tedy naší zimy. Tak
že nejedny Vánoce jsem právě strá
vil v Egyptě a rozjímal o vánočn í 

době v prostředí tak blízkém sku-

tečnému narození Spasitele. Je to 
nezvyklé, když je kolem vás horko, 
lidé chodí v košilích s krátkým ruká
vem a přitom v kostele vidíte betlém, 
jak si ho představují křesťanští 
Egypťané. Domy a prostředí vypa
dají kolem jesliček věrněji skuteč
nosti." 

Z řady důvodů osobních a pra
covních profesor Verner svůj pobyt 
v Egyptě dnes spíš omezuje a dává 
možnost svým mladším spolupra
covníkům , aby se více uplatnili už 
v terénní fázi výzkumu, která je po
chopitelně hodně náročná nejen na 
odbornost, ale také na fyzickou 
zdatnost. Není totiž vůbec jednodu
ché pracovat v pouštních podmín
kách, kdy teplotní rozdíly jsou velmi 
značné a denně se prodírat chaotic
kou dopravou dvacetimilionové Ká
hiry do 30 km vzdáleného Abúsíru. 
A tak letošní Vánoce budou patřit 

k světlým výjimkám a pan profesor 
vymění káhirské jesličky za ty naše, 
v kostele P. Marie Královny míru. 
Zatímco po Třech král ích budeme 
vzpomínat na útěk Ježíše s rodiči 

do Egypta, u Vernerů tomu bude 
tentokrát právě naopak. Zda to bu
de okolnost šťastnější , na to se už 
sami zeptejte pana profesora, až 
přijde do našeho svátečně vyzdo
beného, vůní jehličí prosyceného 
kostela na štědrovečerní Rybovu 
mši »Hej mistře« . 

/ZP/ 

#„ # # o 

MIKULASSKY LAMPIONOVY PRUVOD 
Pokud jste měli štěstí, mohli jste 

6. prosince večer spatřit v okolí Ka
mýku průvod malých dětí s zářícími 
lampiony. Akci připravilo Občanské 
sdružení při naší mateřské školce 
Studánka. 

Průvod nebyl jeden, ale čtyři, 

a všechny směřovaly do Studánky. 
Děti , mámy a tátové i prarodiče se 
na pochod v mrazivém větru vydal i 
od našeho kostela, od školek Zá
rubova a Hasova a od základní ško
ly Angelovova. Celkem se nás se
šlo na pět set. 

U vchodu do Studánky malí 
poutníci dostali ro lničky či pamlsky 
a také sešitky s vánoční omalován
kou, adventním slovníčkem a kole
dou Pásli ovce Valaši, kterou jsme 
si pak všichni společně - a na mou 
věru nádherně - zazpívali. Také 

tuto a další koledy nacvičuje p. ředi

telka Kabzanová s dětmi na vánoč

ní koncert. 
Kromě přivítání předsedkyně 

O. S. Studánka Heleny Purchar
tové, popřála všem veselé Vánoce 
i dr. Pekárková, místostarostka 
Prahy 12. 

Zazněly tu slavnostní fanfáry 
v provedení malých trubačů ze ZUŠ 
Voborského a vše zakončil velký 
ohňostroj. Děti s očima dokořán 

jásaly radostí při každé barevné 
rachejtli. A byla to vskutku pěkná 
podívaná! 

Přejme si napřesrok opět takové 
společné setkání s rodinami z okol
ních sídlišť a doufejme, že se poda
ří i jarní akce naší Studánky. 

Pavel Korec 

PÍSEŇ 
NOVOROČNÍ 
Když měsíc už se přesune 
přes půlnoc novoroční, 

nevzdychej, chlapče, po luně 
a nový život počni. 

Tohle si vždycky říkávám 
v té noci čarodějné. 
Když začne rok, ach, jaký klam, 
všecko je opět stejné. 

A jak jsem žil, tak žiji dál 
a předsevzetí zchladne. 
Z toho, co jsem si předsevzal, 

nic už mne nenapadne. 

Oslíka měl jsem vždycky rád, 
byl pokorný a chudý, 
Ježíškovi šel zadýchat 
prokřehlé jeho údy 

Tak hodný chtěl jsem taky být 
jak tohle zvíře boží, 
jež vodu pije a zná žít 
jen z bodláčí a hloží. 

Také jsem letos Kristu dých ' 
na jeho zkřehlé dlaně. 

Ježíšek smutně hlavu zdvih 
a děl mi zadumaně: 

Kdepak jsi, hochu, zase byl, 
jak je tvá vůle vratká! 
A já se s hanbou odplížil 
od jeslí Jezulátka. 

Jaroslav Seifert 
(Jaro, sbohem 1937) 
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY FARNÍ RADY 

PhDr. JANA ŠILHAVÁ 
Doktorka filozofie paní Jana Šil

havá se narodila roku 1962 v Ústí 
nad Orlicí. Je nejstarší z pěti sester. 
Maminka je zdravotní sestra. Tatí
nek veterinář se jako vědecký pra
covník zabýval výzkumem krevních 
skupin hospodářských zvířat. J. Šil
havá vyrůstala v Mělníku, kde také 
absolvovala gymnázium. Na Filozo
fické fakultě Karlovy univerzity vy
studovala knihovnictví a informatiku. 
Tajně za totality studovala též tzv. 
malou teologii a pak u Josefa Zvě
řiny dogmatiku. Pět let byla v praž
ském Lékařském domě zaměstnaná 
jako dokumentátorka a rešeršérka. 
Duchovně ji hodně ovlivnil nynější 
děkan Teologické fakulty Jihočeské 
univerzity Josef Dolista SOB, které
ho zná od té doby, kdy přišel jako 
kaplan do Mělníka, a pak i jiní sale
ziáni. V roce 1988 J. Dolista požeh
nal jejímu manželství s ing. Janem 
Šilhavým. Její manžel vyrůstal v na
ší farnosti. Jako statik se podílel na 
rekonstrukci pražského Arcibiskup
ského paláce. Také manželovi rodi
če jsou pravidelnými návštěvníky 
kostela Panny Marie Královny míru. 
Jeho maminka zpívá v chrámovém 
sboru. Než mladí manželé získali 
byt na lysinském sídlišti, vystřídali v 
Praze několik podnájmů. Šilhavých 
mají tři děti: devítiletou Terezku, se
dmiletou Verunku a téměř pětiletého 
Prokůpka. 

Nejhezčí dárek rodiny Šilhavých 
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Otec Bedřich Vymětalík si vás 
v rámci své kompetence vybral do 
farní rady, abyste tam pracovala 
s rodinami, jež mají děti. Jak jste se 
k této problematice dostala? Ne
mám samozřejmě na mysli jen to, 
že jste matkou tří dětí. 

Jako děvče z menšího města 
jsem také v Praze velice toužila ně
kam patřit. I když jsem v hlavním 
městě studovala, nebylo pro mne 
snadné se do Prahy přesadit. Po
třebovala jsem tu mít nejen svůj do
mov, ale i svůj kostel a své spole
čenství. Kněz, který nás připravoval 
na manželství, nám zdůrazňoval, že 
bychom jako rodina neměli zůstat 
sami. Takže, i když jsme s manže
lem oba lidé spíše nesměl í než 
odvážní, snažili jsme se oslovovat 
rodiny, které jsme vídali, jak se 
z kostela vracejí na sídliště, kde 
bydlíme. Pozvali jsme je na křtiny 
Veroniky, a tak vzniklo naše sídlišt
ní společenství. Nyní je tvoří sedm 
rodin. Je to společenství , abych tak 
řekla, mezifarní, protože některé 

z nich nechodí pravidelně do koste
la na Lhotku, ale do Modřan. Přesto 
máme mnoho společného, např. 

i to, že děti chodí spolu do školy. 
Scházíme se už asi sedm let. 
V tomto našem společenství jsme 
se snažili něco udělat pro duchovní 
růst nejen nás dospělých, ale také 
našich dětí. Když jsme se přestěho
vali do této části Prahy, nabídli jsme 
pomoc otci Vladimíru Rudolfovi. 
Začal k nám posílat ke katechezi 
i snoubence. 

Kolik už máte »na svědomí« 

křesťanských rodin? 

Asi čtyřicet. Nyní se u nás doma 
schází v pořadí již osmé společen
ství snoubenců. Během deseti ve
čerů s nimi postupně hovoříme 

o hledání povolání v době známos
ti, o svátosti manželství, společném 
životě s Bohem, o vztahu k rodi
čům, přátelům, o hospodaření, za
řizování bytu, výchově dětí. S man
želem se snažíme tyto večery 

spíše moderovat, než abychom 
jejich účastníkům jenom něco vy
kládali. Dáváme jim otázky, které by 

si měli do příštího setkání »propoví
dat«, co si kdo z nich o tom myslí. 
Potom tady mluvíme o tom, k čemu 
kdo došel. My s manželem k tomu 
přidáváme své zkušenosti. Ale mys
líme si, že člověk si nejspíš zapa
matuje to, na co přijde sám. Jsme 
rádi, že jde o opravdové setkávání 
dvojic, jež jsou v podobné životní 
situaci a snaží se poznat, jestli k so
bě skutečně patří. Během těch let 
jsme poznali, že žádná dvojice není 
opakovatelná. Každá je svým způ
sobem originál. 

Dokud snoubenci neprojdou 
vaším »kurzem«, nemohou mít 
v naší farnosti svatbu? 

Ale vůbec ne. Ve společenství 

děláme přípravu na manželství, ne 
na svatbu. Ta může být už v jeho 
průběhu. Pak novomanželé chodí 
do snoubeneckého společenství 

dál, dokud ten »kurz«, jak říkáte , 

neabsolvují. 

Jak se na vedení nebo moderování 
společenství připravujete? 

Postupujeme podle knížky Pří

prava snoubenců na manželství 
(rozumí se příprava ve společen

ství), kterou v roce 1992 vydalo 
hnutí Československá rodina a kte
rou sestavil Ladislav Traxler ve spo
lupráci s manželskými dvojicemi ze 
Sdružení saleziánských spolupra
covníků . 

S manželem jsme absolventy 
studia pro rodinné laické pracovní
ky, které se z iniciativy brněnského 
diecézního Centra pro rodinu kona
lo na Filozofické fakultě Masaryko
vy univerzity. Já toho mám kromě 
kurz jako instruktorka přirozeného 
plánování rodičovství. Oba jsme 
spolupracovníky Centra pro rodinu 
v Praze a od 21. listopadu 1993, 
kdy jsme oficiálně složili tzv. příslib, 
tedy jakousi obdobu slibu, i sale
ziánskými spolupracovníky. K pří

pravě snoubenců jsme dostali po
věření od pražského arcibiskupa 
kardinála Miloslava Vlka. Obnovil je 
biskup Ji ří Paďour, který má v naší 
diecézi nyní na starosti, mimo jiné, 
také rodiny. 

Já i manžel jsme hodně dostali. 
V obou případech nám rodiče dali 
příklad života z víry. Pán Bůh nám 



také poslal do cesty dobré duchovní 
vůdce. Cítíme, že kdo hodně dostal, 
měl by hodně dávat. 

Co je vlastně manželství? Anebo 
čím by mělo být? 

Pro mne je manželství společnou 
cestou za Bohem. Důležitým pro
středkem k tomu je vzájemné sdílení, 
kdy si partneři umí spolu všechno říct, 
sjednotit se nebo přijímat se i s odliš
nými názory. 

Nyní však ve farnosti organizujete 
také setkávání maminek, které jsou, 
podobně jako vy, na mateřské do
volené. 

Setkávání maminek předcházelo 
několik akcí, jejichž cílem bylo, aby se 
rodiče malých dětí, kteří chodí do 
kostela, i děti lépe poznali . Už na pra
hu léta jsme zorganizovali první farní 
táborový oheň . Pak jsme uspořádali 
přednášku pro rodiče o rozdílech me
zi muži a ženami. Následoval rodinný 
výlet do Prokopského údol í. Teď uva
žujeme o tom, že v neděli, kdy je dět
ská mše, by se mohli odpoledne set
kávat tatínkové a maminky. Musíme 
však vyřešit problém s ohlídáním dětí 
těch zúčastněných rodičů , kteří na 
hlídání nikoho nemají. Všechno je to 
však zatím stále jenom hledání. Spíš 
se snažím vnímat potřeby, než abych 
sama vymýšlela aktivity, o něž by tře
ba nebyl zájem. 

Jak jsem slyšel, maminkám jste na 
jejich první adventní setkání při 
nesla nějaký recept na vánoční 
cukroví. Můžete ho zopakovat i pro 
ostatní zájemce? 

Receptů bylo víc, ale protože bu
deme letos v kostele zdobit vánoční 
stromky perníčky, tak snad recept na 
ně: 35 dkg hladké mouky, 5 dkg tuku, 
1 O dkg práškového cukru, jedno vej
ce, 1 O dkg rozehřátého medu, jedna 
lžíce jedlé sody a jeden sáček koření 
Kotányi do perníčků. 

Těsto třikrát rozválíme, prohněte
me, pak opět rozválíme, silnější plac
ku než na keksy. Vykrajujeme tvary, 
klademe na pomaštěný plech, dále od 
sebe. Pomažeme rozšlehaným vajíč
kem a pečeme v dobře vyhřáté trou
bě. P ři pečení troubu zbytečně ne
otvíráme, protože by perníčky klesly. 

Polevu tvoří bílek a hodně práško
vého cukru tak, aby se po perníčcích 
nerozlévala a držela kresbu. 

Ve chvíli, kdy připravujeme vánoč
ní číslo Věstníku, je už advent. Jak 
ho prožíváte? 

Každý večer zapalujeme svíčky na 
adventním věnci a zpíváme Ejhle, 
Hospodin přijde . Mimochodem, naše 
Veronika, když ještě byla menší, zpí
vala: „Rosu dejte nebesa shůry, otev
ři se země a vyndej Spasitele." Je to 

Dr. Jana Šilhavá s dětmi v Modřanech u Vltavy- zleva Terezka, Prokůpek a Verunka 

jeden ze »Slavných« výroků našich 
dětí, jež si zapisujeme. 

Samozřejmě se snažíme, aby ta
jemství Božího narození bylo pro ně 
opravdu radostí. Hodně jsme mluvili 
o tom, že slavíme narozeniny Pána 
Ježíše a že mu chceme dělat radost. 
Děti se zajímaly, jak mu mají udělat 
radost , když mu nemohou dát žádný 
dárek. Pomohlo nám evangelium, 
které se četlo o svátku Krista Krále: 
„Cokoliv jste udělali jednomu z mých 
nejmenších, mně jste udělal i. " Na je
ho základě jsme dětem vysvětlili, že 
když děláme radost druhým lidem, je 
to radost i pro Ježíše. 

Jaké byly vaše nejpozoruhodnější 
Vánoce? 

Nejzvláštnější Vánoce jsme měli 
v roce 1994, když se nám na Boží 
hod narodil Prokůpek. Podle původní
ho odhadu to mělo být už o tři dny 
dřív. Protože manžel chtěl být u poro
du, modlili jsme se, aby to bylo v tu 
nejlepší chvíli. Prokůpek počkal a na
rodil se až 25. prosince, v 11 hodin 
dopoledne, takže jsme před tím ještě 
společně oslavili Štědrý večer. Na 
Boží hod jsme s manželem nestihli 
jen mši svatou. Děvčata jsme však rá
no zavezli k babičce a dědečkovi, a ti 
s nimi byli v kostele. 

Jaký jste měla pocit z takového 
nezvyklého dárku? 

Moc krásný. Někdy se ani nedá slo
vy vyjádřit, co člověk prožívá. Slova 
vždycky za tím, co cítí, pokulhávají. Je 
to obohacení, když jsou v rodině kluci 
i děvčata . 

Prokůpek byl pokřtěn , když se sla
vil Křest Páně. 

Není na tom Prokůpek škodný, 
když má narozeniny na Vánoce? 

Dbáme, abychom, jak se sluší 
a patří , oslavili jak vigilii Narození 

Páně, tak i Prokůpkovy narozeniny. 
Snažíme se, aby cítil jako veliké vy
znamenání, že se narodil ve stejný 
den jako Ježíš. Když jsme si spolu 
povídali o Vánocích a o tom, že slaví
me narozeniny Pána Ježíše, vyprávě
la jsem mu také, jak se nám narodil 
on, jak to všechno bylo, a že on je pro 
nás také takový Boží dar. 

Pod stromeček tradičně patří kníž
ky. Vy k nim máte vztah profesní. 
Přesto - jaká je vaše nejmilejší 
kniha? 

Já teď nemám na čtení moc času, 
ale člověk musí také odpočívat, tak 
se to učím a k tomu patří knížka. 
Knihy mám moc ráda. Moje nejmilejší 
je Bible. 

Nedávno jsem četla také Slepičí 
polévku pro duši matky. Ta mi oprav
du zahřála duši. Mám dojem, že ma
teřstv í se teď dostává jaksi na okraj 
zájmu. Když se dnes píše o nějakých 
ženách, obvykle je to o úspěšných 
podnikatelkách, jak všechno zvládají. 
Tak jsem měla radost z toho, co jsem 
se ve Slepičí polévce dočetla. 

Ráda mám rovněž knížky Anselma 
Gruna, např. Buď dobrý sám k sobě. 
Oslovila mě také kniha Quin Sherre
nové, Jak se modlit za své děti. 

Jak jste se seznámila s manželem? 
Na jedné saleziánské chalupě 

v Beskydech jsem ještě se dvěma dal
ší mi děvčaty organizovala týdenní po
byt, který měl mladým křesťanům 
a křesťankám pomoci najít vhodného 
partnera pro život. Z celého turnusu 
jsem se ale nakonec vdala jenom já. 
S Jendou jsme spolu chodili rok. Ve 
společném životě vycházíme z toho, co 
nám v homilii při svatbě řekl P. Josef 
Dolista - že pro manželskou lásku je 
posilující a léčivé , když se manželé 
spolu snaží něco dělat pro druhé. 

Jiří SŮVA 
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JAK DÁLE S KRÁLOVCEM? 
{,,Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal 

své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhé
mu dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval." 
Mt 25, 14-15) 

Farní rada se opakovaně zabý
vala nejednoduchou problematikou 
rekreačního střediska naší farnosti 
v Královci a usoudila, že vzhledem 
ke složitosti a významu tohoto té
matu je nezbytné, abychom Vás 
s ním seznámili. O tom, že a kde 
Královec je, jak vypadá. netřeba se 
rozepisovat, informací bylo k dispo
zici jistě dost a řada farníků si nepo
chybně pamatuje pouť lhotecké far
nosti do Královce s P. Rudolfem při 
příležitosti znovuvysvěcení tamního 
opraveného kostela. 

Proč vůbec »Královec« vznikl? 
Budovatelské úsilí P. Rudolfa je 

nám všem jistě dobře známo, lec
kdo by se ale mohl domnívat, že se 
snad jednalo o jeho jakousi stavitel
skou vášeň, hobby. To by ale byla 
veskrze mylná domněnka, neboť 
cokoli, co P. Rudolf budoval, budo
val vždy pro druhé. Vždy měl na 
mysli nějaký konkrétní cíl, účel či 

důvod , pro něž se - mlád či stár -
do nějakého toho stavění pouštěl, 
přičemž vždy šlo o farn íky a nikdy 
nešlo o postavení si pomníku. 
Nejinak tomu bylo i s Královcem. 
Obecně měl P. Rudolf pro pořízen í 

Královce dva důvody: jednak chtěl 
dětem, mládeži, případně i dospě

lým naší farnosti umožnit setkávání 
s duchovním programem v křesťan
ském prostředí vlastního objektu 
(např. prázdninové »chaloupky« či 

jiné aktivity}, tehdy ještě navíc mi
mo všudypřítomný státní dohled, 
jednak chtěl umožnit pobyt na zdra
vém vzduchu těm z nás, kteří jsme 
k tomu neměli vlastní možnost a ne
mohli si finančně dovolit jiné řešení. 

Pořídit Královec nebyl pro naši 
farnost až tak velký problém, ale 
vlastní rekonstrukce, chcete-li , pak 
zbourání celého starého objektu 
(který uvedeným potřebám nemohl 
dobře sloužit) a postavení celého 
nového objektu se již neobešlo bez 
výrazného přispění druhých. Kdo 
měl možnost vidět »starý Krála-
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vec«, kdo se někdy zúčastnil sta
vebních aktivit na Královci, toto jistě 
snadno pochopí. 

Je nepochybné, že naše farnost 
formou Královce dostala hřivnu. 

Vyvstává však otázka, zda jsme do
stali hřiven pět či dvě. Nebo snad 
jen tu jednu? 

Současné problémy s »Královcem« 
Není jich až tak mnoho, snad je

nom dva, ale o to jsou asi závažněj
ší. Prvním problémem je využití ne
bo spíše nevyužívání Královce. 
Naše farnost Královec využívá vel
mi sporadicky, ojediněle . V létě 

i v zimě v období prázdnin se větši
nou uskuteční jeden turnus »cha
loupek« pro děti a tím to více méně 
končí, protože individuální využívá
ní Královce (přestože se zlepšilo 
jeho vybavení) by se dalo za letoš
ní rok spočítat na prstech jedné ru
ky. Druhým problémem jsou relativ
ně vysoké konstantní náklady. Při 

hodnocení ekonomické situace far
nosti farní rada konstatovala, že ty
to náklady Královce, které se počí

tají na desetitisíce korun a ročně 

mohou přesáhnout i sto tisíc, před
stavují v řádu polovinu běžných 

nákladů farnosti. Současně si farní 
rada uvědomila snad až hrubý ne
poměr mezi částkou nákladů a mí
rou využívání, tj. spíše nevyužívání 
Královce. 

Za celou krátkou dobu existence 
naší farní rady se asi jednalo o nej
náročnější a nejrůznorodější disku
si. Je to logické, neboť žádné jiné 
z dosud probíraných témat nebylo 
tak složité, chcete-li i vnitřně rozpor
né. Byly konstatovány určité nevý
hody Královce (velká vzdálenost od 
Prahy, nikoli zcela jednoduché mož
nosti veřejné dopravy až na místo, 
snad i ne zcela atraktivní prostřed í 

- blízkost silnice, nemožnost kou
pání, »neexistence lesa vedle cha
lupy«), ale také alespoň jedna vý
hoda, totiž že vůbec Královec 
máme. Zazněly i názory, že snad by 

bylo lepší Královec prodat a najít ji
ný objekt j inde, blíže ku Praze. 
Samozřejmě padaly i další nápady: 
pokusit se nabídnout využití Králov
ce i jiným farnostem či církevním 
institucím a zlepšit tak jeho míru 
využití a případně i zmírnit ekono
mické dopady na hospodařen í naší 
farnosti, nebyla vyloučena ani vari
anta pronájmu. 

Jediné, co však bylo jednoznač
né, bylo konstatování, že z více dů
vodů prodej Královce teď hned ne
přichází v úvahu a že je nutné 
seznámit farnost s celým problé
mem. Je to poměrně logické, neboť 
jde o významnou záležitost a někte

rá rozhodnutí by mohla mít i nevrat
ný charakter. 

Nejde o bezprostředně akutní 
problém, nicméně by farní rada uví
tala stanoviska a názory Vás, farní
ků, na tyto problémy či otázky: 
• trvají důvody, pro něž jsme Krá
lovec pořizovali, nebo a v jakém 
rozsahu tyto důvody pominuly? 
• je v naší farnosti dostatečný reál
ný zájem o využívání Královce , 
tj. takový, aby vůbec mělo smysl 
Královec držet? 
• jsme schopni připravit a real izo
vat v rámci naší farnosti program 
využívání Královce? 
• víme o nějakém dalším církev
ním společenství, kde by mohl být 
zájem o využívání Královce? 
• víme o nějakých sponzorech, 
kteří by byli ochotni na provoz 
Královce či jeho zefektivnění přispět 

(může jít i o daňově odpočitatelné 
položky)? 
• pokud nedosáhneme změny 

současné situace a využívání . Krá
lovce se nezlepší, máme uvažovat 
o prodeji Královce? 
• pokud by se Královec měl prodá
vat, máme uvažovat o hledání jiné
ho objektu - blíže ku Praze a s lep
šími parametry? 
• pokud bychom měli uvažovat o ji
ném objektu, jak zabránit opaková
ní situace s Královcem? 

J istě nejde o vyčerpávajíc í kata
log otázek a také nehodláme v této 
fázi přij ímat žádná ukvapená roz
hodnutí. Spíše cítíme potřebu oslo-



vit co nejvíce farníků, sdělit existen
ci tohoto problému a pokusit se zji
stit pohled farnosti 11a něj , zejména 
pak, zda je vůbec zájem o využívá
ní Královce naší farností. 

Cílem ani smyslem této informa
ce není, abychom se vzájemně 
k něčemu nutili, ale při úvahách na 
téma »Královec« bychom neměli za
pomenout na to, že „každému, kdo 
má, bude dáno a přidáno; kdo ne
má, tomu bude odňato i to, co má." 
(Mt 25, 29) 

Nechceme předem určovat for
mu komunikace s farní radou, kaž-

dý, kdo bude chtít sdělit svůj názor, 
si jistě najde cestu. Určitě se k to
muto problému vrátíme jak na jed
náních farní rady, tak na stránkách 
našeho Věstníku. Pokud by měla 
být činěna zásadní rozhodnutí ne
vratného charakteru jako např. pří
padný prodej Královce, museli by
chom se k takové otázce vrátit 
velmi pečlivě a patrně bychom se 
neobešli bez vyhlášení ankety či 

hlasování ve farnosti , abychom 
mohli takové rozhodnutí přijmout 

odpovědným způsobem. 

Jakub Hradec, člen farní rady 

..... ~ ..... ~'
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cé~ SNĚMOVNÍ KROUŽEK 
i .· , • Sněmovní krou- vé v době minulé. Jakou posilou je 

ft ' žek se na svých nám papež současný. 
·1, b. !\ 

0 
\'l ~ dvou setkáních, 1 O. Na závěr vybírám několik myšle-

- listopadu a 1. pro- nek z knihy: Páter Pius, muž bolesti 

since, zamýšlel nad těmito tématy: 
Královské kněžstvo , Povolání ke 
službě Božímu lidu v jednotě s naším 
papežem, naším biskupem a se vše
mi biskupy. 

Církev jako celek má kněžské po
slání. Má vykonávat duchovní boho
službu k oslavě Boha a ke spáse lidí; 
je povolána zpřítomňovat ve světě 

Kristovo vykoupení, hlásat je celému 
lidstvu a to v pravdě i skutkem. 

Otázky, související s tématy, by nás 
pak měly vést k nalezení odpovědí: 
Jak vyjádřit starost o kněze, jak o ně 
pečovat a to nejen ve stáří. Co je pro
to potřeba ve farnosti udělat. Jak vy
jadřovat naši úctu, přátelství. Jak ne
sklouzávat k familiernosti a přitom žít 
radostné společenství s knězem. 

Co očekáváme od kněze, od bis
kupa. Jakou posilou nám byli papežo-

a lásky (autor otec Bohuslav SDB). 
„Ano, spíše se obejde země bez 

slunce než beze mše svaté. Takový 
byl názor P. Pia. Jednou si musí kaž
dý z nás vyřešit otázku, co si myslí 
o mši sv. a o Kristu v ní. Jednou se 
musíme dát na tu objevitelskou cestu 
svého života. Tolik je třeba lidí - kně

ží i laiků - kteří by mši sv. znovu 
a znovu meditovali, milovali a děli li se 
s námi o ohně, ohníčky a jiskry. A náš 
život potom začne být jiný, plný. 
Neboť všeho se začneme zmocňovat 
Kristovou láskou. Budeme chodit na 
mši sv. jako živí lidé k Živému Bohu. 
A když splyneme s Bohem, budeme 
si potom nevýslovně bratry a sestra
mi. Reformu církve a reformu sebe je 
třeba začít právě při mši svaté, právě 
s Kristem a u Něho!" 

/JM/ 

VĚNOVÁNO DĚTEM O VĚNOVÁNO DĚTEM O VĚNOVÁNO DĚTEM 

Sestav správně nápis a řekni, kdo takto chválil Boha. 
(I když na to přijdeš, přečti si o tom v Lukášově evangeliu ve 2. kapitole) 

KRÁTCE 

•CENA POUTNÍHO ZÁJEZDU do 
Říma ve dnech 29. 3. - 3. 4. 2000, 
který naše farnost připravila s CK 
ing. Klouda - jak jsme o tom infor
movali v minulém Věstníku -
činí 4100 Kč (uhradit v lednu) 
a 210 000 Lir splatných v době od
jezdu. Zahrnuje 3x nocleh (2-3 
lůžkové pokoje s příslušenstvím) 
s večeří a snídaní, dopravu auto
busem Karosa, pojištění a účast
nický poplatek ČBK. 

• PRVNÍ FARNÍ PLES se koná 
v sobotu 19. února 2000 v Kultur
ním centru Novodvorská od 20.00 
hodin do 2 hodin nedělního rána. 
Dobrá hudba, předtančení, tombo
la a příjemné prostředí je už teď 
slibnou nabídkou až pro 400 farní
ků a jejich přátel. 

•PÁTRÁME PO »CIVILKÁŘI«, kte
rý by byl ochoten v rámci náhrad
ní vojenské služby vstřícně pomá
hat ve farnosti. Nevíte o takovém? 

• PACIENTY LON POTĚŠILI naši 
mladí farníci , když jim v neděli 

5. prosince už tradičně uspořáda
li mikulášskou nadílku s vlídným 
slovním pohlazením. 

• FARNÍ PŘÍRUČNÍK, který v nákla
du 350 kusů vydává člen farní ra
dy J . Štětina, se rychle ujal a je už 
oblíbeným a přehledným 14 den
ním programem farnosti - vždy 
pohotově při ruce. 

• PŘÍŠTÍ PŘEDNÁŠKU ve farní 
akademii bude mít v neděli 9. led
na v 16.30 Dana Němcová, na té
ma Česká společnost a lidé na 
útěku . 

•VÍTĚZI EKUMENICKÉHO FOT
BALOVÉHO TURNAJE, v němž 
8 týmů bojovalo v Tachově o kva
lifikaci na neoficiální mistrovství 
ČR (Tachovský pohár 2000), které 
se bude konat v květnu příštího 

roku, se stalo mužstvo FC Lhotka. 
Ani jednou naši fotbalisté neoku
si li hořkost porážky a Tachovu ve 
finále nadělili dokonce pět branek. 
Za nimi se umístil tým Rangers 
Plzeň a třetí skončil Sokolov. Gra
tulujeme! 

• ZIMNÍ CHALOUPKA V KRÁ
LOVCI volá děti od 9 do 15 let, 
které se chtějí od soboty 5. do ne
děle 12. února 2000 potěšit zimní
mi sporty. Předběžná cena včetně 
vleků a dopravy je 1500 Kč. Uzá
věrka přihlášek v sakristii do kon
ce ledna příštího roku. 
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ZIMA JE TADY 
aneb Vánoce, Vánoce přicházejí ... 

Cyklus lékařských rad a meditací 
ze čtyř ročních období se uzavírá. Je 
příznačné, že končí právě v době ad
ventní, v čase Velkého očekávání. 
Všichni dnes na něco čekají: nemů
žeme se dočkat konce tisíciletí, poli
tických změn, ekonomické transfor
mace, děti čekají netrpělivě na dárky 
pod stromečkem, mladí lidé na život
ní úspěchy, staří na lepší zítřek . Če
kání však nemá být jen pasivním 
vyčkáváním něčeho nového, bez 
vlastního přičinění . Člověče, přičiň se 
a Pán Bůh ti pomůže! Ano, tak nám to 
říkali moudří učitelé. Člověče, neče
kej! Přičiň se o své zdraví, o svou pří
tomnost, budoucnost, o výsledek své 
práce, o blaho svých bližních. 

V Ošetřovatelském centru, kam 
docházím za dlouhodobě ležícími, 
mám usměvavou babičku . pamatující 
ještě císaře pána, která pilně plete vl
něné svetříky, šály, čepičky a rukavi
ce pro svá vnoučata a pravnoučata. 
Jejich pečlivě napsaný seznam (vel
kým písmem roztřesenou rukou) má 
pro jistotu ležet na nočním stolku, aby 
mohla postupně odškrtávat splněné 
úkoly. Dbá při tom pozorně, aby při 
horší paměti na někoho nezapomně
la. A co byste si přála od Ježíška Vy, 
ptal jsem se jí při poslední návštěvě, 
kdy měla dárky skoro hotové. Já už 
na tomto světě nic nepotřebuji , ale 
přála bych si , aby je ty mé dárky pěk
ně hřály, zašeptala. 

Uvědomil jsem si, jak v rušném 
denním chvatu za branami tohoto ti
chého ošetřovatelského střediska 

i my sháníme a připravujeme dárky 
pro své blízké. A na co přitom myslí
me my, lidé zdraví. Je nutné s našimi 
hřejivými dárky čekat až na Štědrý 
den? Příležitost k jejich rozdávání 
máme neustále. Stačí ranní úsměv 
a povzbuzení dětem do školy, pohla
zení a polibek dětí rodičům, trocha 
naděje bezradným a opuštěným. 
Rozumíte, kam mířím? Znovu ke 
svým ležícím babičkám a dědečkům. 
A také k opuštěným dětem! A k těm 
z nás, kterým přestalo sloužit nikoliv 
tělo . ale jejich mysl. Buďme jim nápo-

mocni v jejich nelehkém žití. Zdálo by 
se, že všichni z nich touží znovu po 
životě plném elánu a síly. Omyl! Při vi
zitě odcházím od posledního lůžka 
a ochrnutá dívenka za mnou vyčítavě 
volá: „Dnes jste mi zapomněl přidat 
pohlazení!" Jak málo stačí k lidskému 
štěstí. 

A nakonec ty lékařské rady: 
1/ V zimě bývá chladno! Pamatujte 

na to při oblékání. Důležité je, aby no
hy byly vždy v teple, svrchní oděv pak 
může být lehčí! 

21 V zimě přichází obleva a promá
čené boty způsobují snadno celkové 
prochlazení s nepříjemnými zdravot
ními následky- rýmou, kašlem, záně
ty močových cest. 

31 V zimě jsme vystaveni nároč
ným přechodům z teplého do chlad
ného prostředí a naopak. Netrénova
ní a neotužilí to špatně snášejí. 
Nedostatečná tepelná regulace napo
máhá vzniku nemocí z nachlazení, 
zvláště u dětí a starších lidí. 

4/ V zimě je vyšší energetická spo
třeba , neplánujme na tuto dobu radi
kální redukční diety! 

51 V sychravém vlhkém počasí ne
navštěvujeme zbytečně špatně větra

né prostory s mnoha lidmi. Máme-li 
rýmu a kašel, nesnažme se podělit se 
o ně se svými bližními. 

61 P ředvánočn í úklid má zlepšit 
domácí prostředí, nemá však být ha
zardem k újmě na zdraví. 

71 I hospodyně má právo na pokoj
né svátky, proto si rozumná rodina 
úkoly v domácnosti včas rozdělí. 

81 Sváteční stůl má sloužit k osla
vě naplněného očekávání, ne však 
k bohapustému přejídání. Nejvíc žluč
níkových kolik bývá o vánočních svát
cích! 

91 Vánoční dárek nemusí být pečli
vě zabalený, ale musí obdarovaného 
těšit a hřát. 

1 O/ Vánoce jsou svátky pokoje 
a lidského štěstí . Nezpronevěřme se 
tomu a nepodílejme se na vyvolávání 
nebo udržování napjaté situace v ro
dině, ve škole, na pracovišti či ve spo
lečnosti. 

Žijeme v čase Velkého očekávání. 
My, křesťané , bychom v tom lidském 
chaotickém shonu neměli přehléd
nout příchod Boží lásky v malém dě
ťátku v betlémském chlévě. 

Nechť vám všem září hvězda míru, 
lásky a lidského štěstí do závěrečné
ho roku druhého tisíciletí. Váš 

MUDr. Jindřich ŠIMURDA 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Toto číslo vyšlo 17. prosince 1999. 

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 - 8.00 
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 kterýkoliv 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. 

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ 
SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

Každé úterý od 17.00-1 7.30. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Probíhá ve středu , od října do květ

na, ve skupinách podle věku. 

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 

Od říj na každou druhou neděl i 

v měsíci v 10.00 hodin. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava mše sv. každou 
neděli v 16.00 hodin. Vždy ve středu 
v 16.00 hodin bohoslužba slova se 
sv. přijímáním. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v lichém kalendářním 

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

FARNÍ KNIHOVNA 

Otevřena každé úterý od 17.00-18.30. 
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