
Učiň si ve svém 
srdci pokoj a spasíš 
tisíce lidí. A pokoj 
získáš tehdy, když 
své srdce otevřeš na 
dvě strany - Bohu 
a lidem. 

v , 

VESTNIK 1/2000 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Nebojme s.e ·ces.ty ·do~:u ... 
NOVÝ ROK-NOVÁ PŘÍLEŽITOST 

Začali jsme nový rok, rok 2000, 
nový časový úsek. Kdo nevěří, ži
je tuto skutečnost se strachem. 
Protože čas, který uběhl, je bě
hem do prázdna. Kdo nevěří, má 
strach. I když to neříká, i když to 
skrývá, i když to popírá. Pro za
hnání toho strachu si lidé vymý
šlejí nejrůznější formy přehlušení. 
Divadlo, které se opakuje mono
tónně každý rok. 

Ale my věříme a chceme věřit. 
A tak pro nás rok, který uběhl , ne
ní během do prázdna, ale přiblíže
ním se k setkání s Pánem. Ten 
nový rok bereme jako dar od Bo
ha, jako příležitost stát se lepšími, 
jako milost pro přípravu s Ním. 

Hledá se . ,,civil,kář'' 

Přáli jsme si navzájem v těch 
uplynulých dnech „šťastný nový 
rok 2000." Bude tento rok 2000 
novým? A co v něm bude nové 
- kromě té číslice, kterou mnozí 
považují za magickou? Pokud ne
dojde v nás samých k nějaké no
votě, pokud se nestaneme trochu 
jinými, lepšími, nebude v ničem 
nový... A to stejné je možné říci 

o štěstí nového roku. Zda bude 
šťastný, záleží na nás, na každém 
z nás. Dny, týdny, měsíce, které 
přijdou, připravujeme už dnes. Zí
třek je rozvoj toho, co jsme dnes. 
Co máme dnes ve svých srdcích. 
Zda bude tento rok NOVÝ 
a ŠŤASTNÝ nezáleží od magie, 
věštění, postavení hvězd ... to jsou 
jen úniky z reality života. 

My víme, že jsme Božími dět
mi, že jsme na cestě domů . Tato 
skutečnost nám přes všechny sta
rosti, úzkosti, strach, musí dát jis
totu a útěchu. Naše cesta přece 
nekončí na kraji nějaké propasti, 
nicoty, ale ve věčnosti u Boha. 

Naše lhotecká farnost má možnost s okamžitou platností při
jmout chlapce na náhradní vojenskou službu 

Farní rada se na svých posléd
ních zasedáních zabývala mimo ji
né i problémy souvisejícími s potře
bou pomocníků v . naší farnosti. 
Úkolů je mnoho a P. Vymětalík je 
jen jeden. Kromě toho je možné, 
vhodné a i správné, aby celou řadu 
úkolů souvisejících s administrativ
ním a technickým chodem farnos
ti obstarával někdo jiný než kněz, 
jehož poslání je jiného druhu. 

Padlo tedy rozhodnutí zaměst
nat ve lhotecké farnosti chlapce 
vykonávájícího civilní službu (tzv. 
náhradní vojenskou službu), tak 
jak je tomu i v jiných pražských či 
mimopražských farnostech dnes 
již samozřejmostí. Požádali jsme 
tedy o tuto možnost Obvodní úřad 
v Praze 4 a naší žádosti bude vy
hověno. 

Víte-li tedy o někom vhodném 
pro tuto službu, uvědomte ho, 

prosím, o této možnosti. Nejlepší 
by bylo, jednalo-li by se o chlapce 
přímo z naší farnosti. V každém 
případě je však potřeba, aby byl 
hlášen k trvalému pobytu v Praze, 
nejlépe v Praze 4. 

Jeho úkoly budou různorodé. 

Jednalo by se především o po
mocné práce související s admini
strativním a technickým chodem 
farnosti jako např. nákup a obsta
rávání bohoslužebných potřeb či 
knih, přejímání, zapisování, popř. 
vyřizování pošty, platby složenek, 
drobné technické opravy, zajišťo
vání řemesln íků apod. Možnosti 
jeho uplatněn í jsou však široké 
a záležely by od schopností kon
krétní osoby. 

Nástup je možný po domluvě. 

Zájemci se mohou přihlásit přímo 

u P. Vymětalíka, kde se dozví bliž
ší informace. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

~ ~ 

TRi SITA 
Kdosi chtěl Sokratovi říci cosi 

o svém p říteli. „Zastav! Proséval 
jsi to, co mi chceš říci , na třech sí
tech? Prvním sítem je pravdi
vost. Prověřil jsi, zda je to pravdi
vé?" 

„Nikoli, slyšel jsem to jenom vy
právět." 

„Doufám, že jsi to tedy zkusil 
s druhým sítem, kterým je do
bro. Když to není pravdivé, je to 
aspoň dobré?" 

„Nikoli , není to dobré, spíše na
opak ... " 

„Použijme tedy třetího síta. Je 
nutné, abys mi to vyprávěl?" 



Milé sestry a milí bratři ve lhotecké farnosti, 
jíž od roku 1968 existuje celá řada 
osobních kontaktů mezi některými 
Vašimi „spolufarníky" a členy naše
ho společenství. V dobách totality 
to ani jinak nebylo možné. Hnacím 
motorem těchto kontaktů byl z Vaší 
strany i u nás nezapomenutelný 
P. Vladimír Rudolf. Z naší strany to 
pak byl především Heinrich Bruck
ner, který nás neúnavně informoval 
o situaci církve ve Vaší zemi a vybí
zel nás pokud možno k co nejčas
tějším návštěvám tehdejšího Čes
koslovenska. 

Z těchto setkání vyrostla přede

vším po roce 1989 celá řada kon
taktů wDrzburské Ackermann-Ge
meinde do české republiky. Do 
Žlutic a poutního místa Skoky, do 
Šumperka a Zábřehu na Moravě, 
do Dobré vody na Šumavě a do 
Štěchovic. 

Po celá léta zůstávala Vaše far
nost centrem těchto kontaktů. Skrze 
naše doporučení nacházelo mnoho 
německých turistů cestu do Vašeho 
kostela a mohli se tak seznámit ne
jen s P. Rudolfem, ale především 
s Vaší křížovou cestou. Při těchto 

setkáních měli jedinečnou možnost 
zažít něco ze spirituality církve, kte
rá žila v totalitním systému a tento 
systém přežila. 

V tomto smyslu chápeme i nadá
le naše poslání. Chceme být pro
středníky toho, aby stále více lidí 
z německé a české církve k sobě 
nacházelo cestu, snažilo se porozu
mět a vážit si jeden druhého při re
spektování odlišné mentality a ně
kdy i spirituality. 

Na našem diecézním setkání 
v březnu 2000 bychom rádi zhodno
tili vývoj našich partnerských vztahů 

za uplynulých deset let a pokusili se 
společně s našimi přáteli z výše 
uvedených míst hledat cesty do bu
doucna. K tomu si dovolujeme po
zvat i zástupce Vaší farnosti. Rádi 
bychom tak oživili vztahy mezi Lhot
kou a WDrzburgem, které pro zdra
votní stav jejich bývalých hlavních 
protagonistů P. Rudolfa a Heinricha 
Brucknera poněkud „usnuly". 

Všechny Vás srdečně zdravím 
i jménem Ackermann-Gemeinde 
WOrzburg a přeji Vám Boží pože
hnání do nového roku. 

Adolf ULLMANN 
předseda Ackermann-Gemeinde 

v diecézi Wurzburg 
a místopředseda spolkové 

Ackermann-Gemeinde 

ČESKÁ SPOLEČNOST A LIDÉ NA ÚTĚKU 
Dana Němcová přednášela v naší farnosti 

O nešťastnících na útěku - že
nách z Afghanistánu, jimž jsou upí
rána základní lidská práva na vzdě

lání a zaměstnání, o mladých 
mužích-odpíračích vojenské služ
by ze zemí bývalé Jugoslávie i o li
dech prchajících před válkou, hla
dem, bídou a utrpením z Kosova, 
Čečny či Srí Lanky byla přednáška 
paní Dany Němcové v rámci lhotec
ké farní akademie, která se konala 
v neděli 9. ledna odpoledne v na
šem kostele, a jíž se zúčastnilo asi 
padesát lidí. 

Paní Němcová nám vyprávěla 

nejen o pohnutých osudech lidí, se 
kterými se denodenně setkává, ale 
hovořila i o nás a o našem přístupu 

k uprchlíkům . Úvodem se zmínila 
o tom, že jsme prvou katolickou far
ností, která ji kdy požádala o před

nášku na toto téma. Často naproti 
tomu přednáš í v nejrůznějších pro
testanských sborech. 

Referující představila činnost Po
radny pro uprchlíky při Českém hel
sinském výboru, kterou zakládala, 
a ve které dodnes aktivně pracuje. 
Toto občanské sdružení pomáhá 
uprchl íkům neznalým české řeči p ři 

jednání s úřady, p ři podávání žá-
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dostí o azyl, vyřizování nejrůzněj

ších dokladů , ale často i při překo

návání bolestných psychických 
traumat, která si sebou uprchlíci při

nášejí. 
Ztráta vlastního domova, blíz

kosti a lásky příbuzných , často 

i smrt vlastn ích dětí, rodičů či man
žela nebo manželky jsou jen někte

rými z utrpení, která je potřeba hojit, 
utěšovat a léčit. I o to se snaží mno
zí dobrovolní spolupracovníci po
radny, kteří působí v táborech pro 
uprchlíky v České republice. 

Přednášející se rovněž zmínila 
o chabém zájmu státních úřadů 

o tuto problematiku. Nejvíce však 
postrádá širokou síť nejrůznějš ích 

spolků , sdružení, občanských a cír
kevních aktivit, které by se uprchlí
ky a jejich bolestmi zabývaly. Jako 
bychom my křesťané ani neznali 
ona slova li. Vatikánského koncilu, 
že „„ .smutek a úzkost lidí naší do
by, zláště chudých a všech, kteří 
nějak trpí, je i .. . smutkem a úzkostí 
Kristových učedn íků , a není nic 
opravdu lidského, co by nenašlo 
v jejich srdci odezvu." (GS 1) 

„Chybí nám podhoubí, z něhož 
by vyrůstali lidé ochotní angažovat 

se pro potřeby ·druhých," zakonči la 

paní Němcová svou přednášku, po 
které následovala živá a zajímavá 
diskuze. Při ní padl i dotaz na způ
sob, jakým může „prostý lhotecký 
farník či prostá lhotecká farnice" po
moci lidem, kteří opustili starý, a do
sud nenašli nový domov. Opověď je 
krátká a jasná. Kdo může pomoci 
osobně, nechť se obrátí na Poradnu 
pro uprchlíky, kdo se na osobní po
moc necítí, může uprchlíkům pomo
ci finančně. Výtěžek nedělní sbírky 
30. ledna v našem kostele ze všech 
mší sv. bude předán Poradně pro 
uprchlíky při českém helsinském vý
boru, která ho použije pro naléhavé 
potřeby uprchlíků . Kdo by chtěl snad 
přispět sám, má možnost tak učinit 

na konto Poradny pro uprchlíky: 

číslo konta - 500455503/0300 
v ČSOB, Na Příkopě 14, Praha 1. 

Příští přednášku s následno1J 
diskuzí bude mít v rámci Farní 
akademie otec biskup Václav 
Malý v neděli 13. února v 16.30 
hod na téma: „Podíl katolické cír
kve na integraci Evropy". 

(PK) 



Z prvního letošního sněmovního kroužku 
o o 

O DUSTOJNOSTI LAIKU 

Letošní první schůzka sněmovního 

kroužku (12. ledna) si všímala oddí

lu „O důstojnosti laiků". Přemýšleli 
jsme nad obsahem slova laik, které 
nemá v církvi negativní nádech jako 
v profánním životě . 

Laik je na základě křtu a biřmo
vání křesťan v plnosti. Členové du
chovního stavu a řeholníci pak mají 
pouze zvláštní službu uvnitř církve. 
Specifický apoštolát laiků ozřejmuje 
Lumen Gentium v 34-36: „i každé

mu laikovi uděluje Ježíš Kristus po
díl na svém kněžském, prorockém 

a královském poslání." 
Na kněžském úřadě Ježíše Kris

ta se podílíme tehdy, když všechny 
naše skutky, modlitby a apoštolská 
činnost, manželský a rodinný život, 
každodenní práce, odpočinek du
chovní i tělesný, jsou konány v Du

chu svatém, ba i těžkosti života, 

stávají-li se duchovními oběťmi Bo
hu milými, skrze Ježíše Krista. Kaž
dý jednotlivý křesťan tak může vel
mi prospět k proměně a posvěcení 

světa. Vše se potom stává kněž
skou službou ke cti Boží a ke spáse 
světa. 

Pro prorockou stránku laického 
apoštolátu je zvláště manželský 
a rodinný život velkým polem pů

sobnosti. Křesťanské rodiny dávají 
p řed světem nesmírně cenné svě

dectví Kristu, když se celým živo
tem drží evangelia. 

S královským posláním je pod

statně spojen i motiv pastýřský, tedy 
péče o lidi a svět. „Žádná činnost 
(ani světská) nemůže být vyňata 

z Boží vlády. Kdekoli křesťané při

spívají k tomu, aby stvořené hodnoty 
byly lidskou prací, technikou a kultu

rou rozvíjeny podle řádu Stvořitele , 

a k prospěchu všech lidí bez výjimky 

v Ježíšově Duchu, podílejí se na 
Kristově královském poslání." 

Otázky, co je třeba dělat, aby 
evangelium bylo námi laiky více ší
řeno, či jak by mělo být šířeno, byly 
vlastně zodpovězeny výše. I zkuše
nosti jednotlivých přítomných to po
tvrzovaly. Více nežli hlásání ústy, 
přivedla nevěřící k Bohu zkušenost 
s křesťanem, který své křesťanství 
poctivě žil a obhajoval. Někdy po
mohla nabídnutá kniha, i dílo zá

važnějš ího obsahu. Mile poskytnutá 
pomoc, laskavé jednání i napome
nutí a radostný přístup k životu však 

jsou přijímány vždy; snad právě 

proto, že v běžném životě se s nimi 
setkáváme již jen vzácně. 

(JM) 

VÍCE K FARNÍMU PLESU 
Přípravy na první lhotecký 

společenský večer - farní ples 

jsou v plném proudu. Stojí tedy 

za to zopakovat základní údaje: 
velký sál Kulturního centra No
vodvorská se otevře v sobotu 19. 

února v 19.30 a úderem 20. hodi
ny spustí tuš taneční orchestr 

MERCURY, který bude k tanci 
a poslechu vyhrávat až do druhé 
hodiny ranní dalšího dne. S ujiš

těním, že si na své přijdou všech

ny věkové kategorie. K pestrému 
plesovému programu patří boha
tá tombola, která bude tažena ve 

dvou časových úsecích. Dary do 

tomboly se až do 13. února sbíra
jí v kapli sv. Václava, u prodeje 

vstupenek, vždy po sobotní 

a všech nedělních mších sva
tých. Dlužno připomenout, že po
malu všechny vstupenky v příze

mí jsou již rozprodány, zbývá 
balkon a snad další přístavky. 

Ceny vstupenek na sezení jsou 

100 Kč a pro studenty, důchodce 
a stojící zlevněné, za polovinu. 
Pořadatelská služba zajišťuje 

klidný průběh zábavy, o prodej 
občerstvení je postaráno. Dobrá 
pohoda je už na nás. 

(Št) 

KRÁTCE 

• ČÁST SVÝCH ÚSPOR VĚNOVA
LY v adventní době děti 6. a 7. tří
dy z naší farnosti , které chodí na 
náboženství, spolu s katechetkou, 
na konto LL, na léčení dětí nemoc
ných leprou. Bylo odesláno 
1120 Kč. Třetí neděli adventní po 
mši svaté v 10.00 hodin jim do té
to sbírky přispěl i také někteří farn í
ci . Děti jim za to děkují! 

• POUTNÍ ZÁJEZD DO ŘÍMA, který 
pořádá cestovn í kancelář Ing. 
K. Kloudy, má zatím ještě několik 
volných míst. Složenky a přihlášky 

si vyzvedněte v sakristii. Bylo by 
škoda, kdybychom místa v auto
buse, vypraveném především pro 
naši farnost, museli doplnit jinými 
zájemci. Národní pouť do Říma ve 
Svatém roce 2000 je neopakova
telnou příležitostí získat velké Bo
ží milosti. 

•VOKÁLNÍ SKUPINA PĚTNÍK Ja
na Hučína, které jsme u nás zatle
skali na jejím prvním vystoupení 
koncem minulého roku, koncertuje 
9. února v novém kostele ve 
Strašnicích od 17.00 hod. na tra
dičním setkání mládeže. Repetici 
bude mít 14. února v 19.30 v kul
turním domě Mlejn ve Stodůlkách. 

• INFORMAČNÍ SLUŽBA o dáv
kách sociální podpory je zřízena 
na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí na telefonu 0800-189810. 

• EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY 
U SV. JAKUBA (v bazilice Praha 
Staré Město, Malá štupartská 6) 
se konají v rámci Velkého jubilea 
roku 2000 každou třetí neděli 

v měsíci - v duchu smíření a ob
novy. 

• VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ je zase
dání zastupitelstva pražského ma
gistrátu každý poslední čtvrtek 

a pátek v měsíci. 

• ZAJÍMAVÉ ORIENTAČNÍ ČÍSLO: 
regulované nájemné v hlavním 
městě Praha činí v současnosti 
32,67 Kč za metr čtvereční. 

• FARNÍ RADA ZASEDALA poprvé 
v letošním roce v ponděl í 13. led
na a příště se sejde 14. února ve 
20.00 hodin. Za kterýmkoliv čle
nem farní rady můžete přijít se 
svými problémy a my vás uj išťuje

me, že se jimi budeme poctivě za
bývat. 
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JEŠTĚ JEDNOU KRÁLOVEC 
Na přání a dotazy mnoha farníků 

bych chtěl přiblížit naše rekreační 
středisko, které pro ně a za mnoha
letého úsilí pořídil náš dlouholetý 
duchovní správce otec Vladimír 
Rudolf. 

Obec Královec se nachází 16 kilo
metrů severně od města Trutnov, na 
hranicích s Polskem. Náš objekt se 
nachází na vlastním pozemku na
proti poště a obecnímu úřadu. 

V přízemí budovy je společenská 
místnost s krbovými kamny, kde ob
zv lášť v zimních měsících je příjem
né posezení. Dále je zde plně vyba
vená kuchyň s nádobím, lednicí, 
sporákem a veškerým potřebným 

příslušenstvím. Je spojena s jídel
nou, kde najdou své místo všichni 
rekreanti. Dále se v přízemí nachá
zí spíž na uskladnění potravin , 
místnost na uložení lyží, dámský 
a panský záchodek. 

V patře je místnost pro 14 osob, 
čtyři další místnosti, každá pro 4 

osoby, jedna pro 2 osoby, byt naše
ho správce a balkon s plastovými 
stoly a židlemi pro letní siestu. Na
chází se zde také umývárna a WC, 
samostatné pro muže a ženy. Po
stele jsou vybaveny lůžkovinami na 
spaní, polštáři, prostěradly a přikrýv
kami. O povlečení a praní prádla se 
stará správce. Pokoje mají elektric
ké přímotopy. Teplou vodu v celém 
domě obstarávají dva bojlery. 

Pět set metrů od domu je kostel, 
který díky finančnímu přispěn í 

a práci našich farníků, a také finan
čnímu příspěvku našich německých 
přátel obnovil otec Rudolf (vpravo 
pamětní snímek ze znovuposvěce
ní kostela sv. Jana Nepomuckého 
v sobotu 27. května 1995 a z pouti 
našich farníků do Královce). 

V zimních měsících jsou ideální 
lyžařské podmínky ve 4 kilometry 
vzdáleném Žacléři. Jídlo je možné 
připravovat v naší kuchyni nebo vy
užít služeb nedaleké restaurace 

Černý kůň. V polském městě Lu
bawka, 4 km odsud, jsou každou 
středu a sobotu pořádány trhy. 

Otec P. Vladimír Rudolf chtěl tím
to objektem zajistit sociální zázemí 
a pobyt na zdravém vzduchu pro ce
lou farnost, i těm méně majetným. 

Vladimír PRCHAL 

KOLOKVIUM EVROPSKÝCH FARNOSTÍ 
Kolokvium evropských farností 

(CEP) je volné sdružení aktivistů 

z evropských farností, kteří se od 
roku 1961 setkávaj í každý druhý 
rok, aby se společně modlili a dis
kutovali na předem zvolené téma. 
Při zrodu snah o sjednocenou Evro
pu bylo iniciátorům tohoto setkává
ní zřejmé , že v Evropě, která se 
postupně organizuje jako jednotná 
občanská společnost , jsou naše lid
ské i farní problémy podobné a pas
torační úsilí by se nemělo izolovat 
v jednotlivých národních komuni
tách. Proto jsou účastníky kolokvia 
muži a ženy z členských zemí EU 
(od roku 1995, kdy bylo kolokvium 
v Praze, i z ČR) , kteří pracuj í ve 
svých farnostech a mají zájem o bu
doucnost Evropy. Asi polovina 
účastníků bývají kněží z farností 
a někdy i biskupové. Nejedná se 
o oficiální církevní instituci, která 
ale v některých evropských zemích 
CEP úzce spolupracuje s církevním 
vedením. Od roku 1978 je mezi 
nevládními organizacemi Rady 
Evropy ve Strasburgu v roli pozoro
vatele také ČR. 

Setkání zástupců evropských 
farnostní se vloni uskutečnilo v dív
čí klášterní internátní škole ve Wol
dinghamu v Anglii (asi půl hodiny 
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vlakem na jih od Londýna). Bezmá
la 170 delegátů z deseti evropských 
zemí (z toho 11 z ČR, včetně 2 z na
ší farnosti) diskutovalo na téma 
„Farnost v mnohonárodnostní a růz
norodé kulturní společnosti v Evro
pě". Loňské téma bylo vybráno 
nejen s ohledem na situaci na Bal
káně, ale také s přihlédnutím k sil
ným imigračním přírůstkům obyva
telstva, přicházejícího do Evropy 
z odlišných kulturních oblastí. Prá
vě Velká Británie má v tomto smě
ru značné zkušenosti. Delegáti 
vyslechli přednášky expertů a před
stavitelů různých náboženství 
a etnických skupin a diskutovali 
v pracovních kroužcích, a na zákla
dě osobních zkušeností ze svých 
farností se vyjad řovali k zadaným 
otázkám. 

S velkou pozorností byly projed
návány otázky dialogu, kompromi
su, vzájemného chápání a toleran
ce, jak v rámci ekumenických snah, 
tak i s nekřesťanskými společnost

mi. Je celkem pochopitelné, že se 
na pořad jednání dostala i proble
matika soužití s Romy. Jak připom
něl jeden z teologických expertů , 

můžeme v dialogu chápat křesťan
ství jako nejvyšší ze všech nábo
ženství, nebo říci , že křesťanství je 

jiné než ostatní náboženství, ale 
netrvat na tom, že je nejlepší (Kier
kegaard). Anebo se zachovat jako 
sv. otec Jan Pavel li . v Assisi v roce 
1986, když při setkání představitelů 
různých náboženství vyzval přítom
né: nechejme teologické problémy 
teologům a zkusme se pomodlit 
k svému Bohu. 

(EL) 

P:R..A.lVIEN 
NAŠEHO ŽIVOTA 
Stařičká studna rozdává hravě 
den co den vodu svou obětavě. 
Chci se té studni podobat, 
vše co je ve mně darovat. 

Dávat, to úděl je každodenní, 
řekni: Není to k usoužení? 
„Nenesu tíhu co tlačí jak kámen, 
jsem přece studna, a ne její pramen. 
Co do mě vplyne, dál dávám zas, 
darem tím prožívám štěstí a jas. 

I já jako studna chci čerpat sílu 
ze zdroje lásky co dává mi víru, 
co získám, předávat na cestě života: 
pramenem studně mé -

je Boží dobrota." 



O VĚNOVÁNO DĚTEM O VĚNOVÁNO DĚTEM O VĚNOVÁNO DĚTEM .O VĚNOVÁNO DĚTEM O 

SVĚTEC 
Má svátek 31. ledna, kdy roku 

1888 zemřel v Itálii , ve městě Turinu. 
Staral se o mládež, která přicházela 
do města hledat práci i bydlení. Ně
kteří mladí lidé již neměli rodiče a by
li často ohroženi špatným prostředím 
města. 

Již jako kněz pro ně „náš světec" 
zakládá: 
a/ školní družinu 
b/ sportovní oddíl 
cf Oratoř sv. Františka Saleského 

Vychoval řadu spolupracovníků 
i kněží, kteří v jeho díle pokračují. 
Říká se jim: 
al dominikáni 
b/ salesiáni 
cf jezuité 

Jeho maminka Markéta mu v jeho 
díle pomáhala tím, že: 
al někdy zpovídala 
b/ psala do novin 
cf všem vařila a starala se o oblečení 

V Oratoři žili: 
al kluci i děvčata 
b/ kluci 
cf děvčata 

Tento světec, který má sochu 
i v římské basilice svatého Petra, 
se jmenuje: 
al Jan Bosko 
b/ František z Assisi 
cf Mikuláš 

Vjednom městě žil švec Martin. Praco
val v malém pokojíku v přízemí. Přes 

okénko své dílny pozoroval lidi, kteří pře
cházeli okolo. Viděl sice jen jejich nohy, ale 
poznal je podle bot. Skoro všechny ty boty 
měl už v rukou. Mnoho roků pracoval Mar
tin v této malé místnosti, která mu byla díl
nou i bytem. Od rána do večera stříhal ků
ži, přibíjel nové podrážky anebo zašíval 
rozpárané švy. Lidé k němu přicházeli rádi, 
protože svou práci dělal dobře. 

Když už byl večer a venku byla tma, 
rozžal Martin lampu a četl si svou oblíbe
nou knihu. Byla to Bible a Martin se celý 
den těšíval na tuto chvíli. Jednou ale už 
byl tak unavený, že při čtení usnul. Najed
nou slyší něčí hlas : „Martine, ráno se po
řádně dívej na ulici, až já budu procházet. 
Přijdu k tobě!" 

Ráno Martin vstal už před svítáním, za
topil, uvařil kyselici a napekl ovesné plac
ky. Potom si sedl blíž k oknu a pustil se do 
práce. Ko!em procházeli lidé. Stařec Ště
pančík odhazoval pod oknem sníh. Martin 
pokračoval v práci. Když znovu pohlédl do 
okna, promrzlý Štěpančík si třel dlaně, 
aby se zahřál. Martin vyšel ven a řekl mu: 
„ Pojď dál, musíš být pěkně promrzlý !" „Ať 
ti Bůh žehná," odpověděl děda. Vešel, 
otřepal ze sebe sníh a horlivě si čistil boty, 

l.VIĚSÍCE 
JAN BOSKO 

Kdo by neznal dona Boska, kněze, 
který dostal od Jana Pavla li. titul „o
tec a učitel mládeže"? Celý svůj život 
věnoval mladým. Staral se, aby chu
dým chlapcům v italském Turíně za
jistil střechu nad hlavou, vzdělání 
a práci, aby se z nich mohli stát dobří 
křesťané a dobří lidé. Do této činnosti 
nasadil všechny své síly a schopnos
ti. Co určitě neznal, byla nuda nebo 
lenost. Věděl, že čas je drahocenný 
poklad. Říkával: „Využijte čas ... ". 

Dokončení rady dona Boska se 
dozvíš z tajenky. 

Podíváte-li se na dovádějící děti 
z větší dálky, bude podoba sv. Jana 
Boska zřetelnější. 

málem by při tom převrátil vědro s vodou. 
„To nic," směje se Martin, „sedni si, tady 
máš trochu čaje." Štěpančík ho vypil jed
ním douškem. Za chvíli host odešel za 
svou prací a Martin pokračoval v šití bot. 
Když se znovu podíval do okna, nějaká 
žena prošla a zastavila se u zdi. Martin vi
děl, že byla málo oblečena a v rukou drže
la dítě . Odvracejíc se od větru, snažila se 
dítě uchránit před zimou. Martin vyšel 
a poprosil ji, aby vešla. Vzal polévku z pe-

ŠVEC MARTIN 
ce a podal ji ženě. Ta, když se trochu po
silnila, začala vyprávět: „Jsem žena žold
néře. Před osmi měsíci ho vyzvali odjet 
někam daleko odtud a dosud o něm ne
mám žádné zprávy. Nepodařilo se mi se
hnat práci a musela jsem všechno prodat, 
abychom měli z čeho žít. Včera jsem dala 
do zástavy svůj poslední šál." Martin při
nesl svůj kabát. „Vezmi si," řekl. „Je už tro
chu vybledlý, ale bude ti stačit, abys zavi
nula své maličké." žena, když vzala plášť, 
se rozplakala: „Ať ti Bůh žehnál" „Tobě ta
ké," řekl Martin a dal jí peníze na nový šál. 
Potom ji vyprovodil ke dveřím. 

Legenda: 
1. služebník u oltáře 
2. matka kůzlete 
3. národopisný historický oděv 
4. černí ptáci se žlutým zobákem 
5. palivo 
6. hořící šňůrka ve svíčce 
7. stará bodná zbraň {hází se jí) 
8. barevná voňavá část rostliny 
9. lidově káva 

10. oplatek 
11 . sestra Libuše a Tety 
12. trámová konstrukce střechy 
13. mládě kočky 
14. bolestivý stah svalů 
15. kořenová zelenina k párkům 
16. biograf 
17. prostředek ke kynutí či kvašení 
18. pochoutka pro psa 

Když usedl znovu k práci, padl nějaký 
stín na okno. Martin pozvedl zrak a uviděl 
ženu, prodavačku jablek. Na zádech měla 
těžký batoh a přehazovala jej stále z ra
mena na rameno. Když postavila batoh 
s košíkem na zem, nějaký chlapec jí se
bral jablko a chtěl utéci. Ale žena ho chy
tla pevně za paži a ostře ho kudlila za vla
sy. Martin vyběhl před dům. Žena chtěla 
vést chlapce na policii. „Nechej ho odejít," 
povídá ženě, „jistě to už nikdy neudělá." 

Chlapec začal plakat a omluvil se. „Jablko 
ti zaplatím," navrhuje Martin. Ale žena už 
se mezitím uklidnila: „Už je to v pořádku, 
řekla a šla dále. Chlapec jí ochotně pomo
hl odnést těžký batoh s jablky. 

Když přišel večer, Martin znovu četl ve 
své oblíbené knize, v Bibli. Tu zaslechl ti
chý hlas: „Byl jsem u tebe, Martine, poznal 
jsi mě?" „Kdy? Kde?" zeptal se udiveně 
Martin. „Podívej se kolem sebe," řekl hlas. 
Tu najednou Martin uviděl starého Ště
pančíka, mladou ženu s dítětem a proda
vačku s batohem jablek na rameni. „Po
znáváš mě nyní?" Martin se najednou cítil 
spokojený a šťastný. Pochopil, že Pán Je
žíš byl skutečně několikrát za den u něj 
hostem a on ho opravdu přijal. 

L. N. TOLSTOJ 
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' Deset let sportovního přátelství 
FC LHOTKA PRAHA 

Na počátku našeho fotbalového 
mužstva bylo setkání, konkrétně 

evropské setkání mládeže Taizé 
v Praze v zimě 1990. Skupinka mla
dých farníků ze Lhotky měla patronát 
nad ubytováním zahraničních účast
níků na základních školách, které 
spadají do naší farnosti. Jednalo se 
především o mladé polské a italské 
křesťany. Atmosféra našich společ
ných setkání byla tehdy velmi živá, 
a protože jedinými vhodnými míst
nostmi pro shromáždění takového 
množství lidí byly tělocvičny, bylo lo
gické, že jsme začali uvažovat nad 
nějakou společnou sportovní akcí. 
Nakonec se nám podařilo uskutečnit 
opravdu mezinárodní zápas v kopané 
na Nový rok 1991. Výsledek byl tehdy 
naprosto nepodstatný, protože, stejně 
jako i při dalších zápasech, šlo přede
vším o společné setkání lidí s jinak 
rozdílnými zájmy. Touto událostí byl 
položen základní kámen pro vznik 
farního fotbalového mužstva. 

Během prvního roku naší existen
ce jsme se seznamovali jak na hřišti, 
tak i při práci v rekreačním středisku 
naší farnosti v Královci. Za podpory 
našeho milovaného otce Rudolfa, 
který od počátku s pochopením sle
doval naše aktivity, jsme začali hledat 
kontakty s ostatními pražskými far
nostmi. Naším prvním, již „repre
zentačním" zápasem, bylo utkání 
s mužstvem farnosti sv. Václava ve 
Vršovicích. Postupně jsme objevovali 
další sportovně založené farnosti . 
Společně s nimi jsme pak stáli v se-

„Pracoval jsem u soukromého za
městnavatele na základě pracovní 
smlouvy s uvedením pracovního po
měru na dobu určitou. Po ukončení 
pracovního poměru jsem po svém za
městnavateli požadoval zápočtový 
list, ale ten mi ho odmítl vydat s tím, 
že postačuje písemná pracovní 
smlouva, ze které je jasné, od kdy 
a do kdy jsem pracoval u společnosti 
a v jakém pracovním zařazení". To 
je jedna z častějších otázek, na kte
rou hned odpovídáme: 

Zaměstnavatel je při skončení 

takového poměru povinen vydat 
potvrzení o zaměstnání, tzv. zápoč
tový list. V tomto potvrzení musí 

zóně 1993/1994 u zrodu prvního roč
níku Pražské křesťanské fotbalové 
ligy. Od té doby jsme ani v jednom 
ročníku této soutěže nechyběli ve fi
nálové skupině, jednou jsme ji vyhráli 
a dvakrát skončili druzí. Do kalendáře 
našeho mužstva se postupně dostaly 
termíny každoročních turnajů ve Vé
myslicích u Brna (vloni jsme se mohli 
pochlubit vítězstvím) a v Tachově. 
Druhý jmenovaný turnaj postupně 

přerostl ve vskutku ekumenické mist
rovství České republiky v malé kopa
né. S přibývajícím počtem odehra
ných zápasů rostl rovněž počet 
nových známých a přátel, které má
me snad po celé republice. 

Za těch deset let existence týmu 
FC Lhotka Praha prošlo naším muž
stvem více než 30 lidí. Mnohé odvedl 
život jinam, ale přesto se stále s vět
šinou z nich potkáváme a vždy máme 
na co vzpomínat. Pro některé to bylo 
vlastně první setkání s křesťany v ži
votě. Pevně věříme, že v nich zůsta
ne pevně zakotvené poznání, že víra 
není něco odtrženého od života a že 
farnost netvoří pouze starší lidé, set
kávající se výhradně v kostele. 

Stejně jako v minulých letech 
chceme i do budoucna trošku sporto
vat, ale hlavně vytvářet živé spole
čenství lidí, které má svoje místo ve 
Lhotecké farnosti. Chceme se touto 
formou obrátit na všechny bez rozdílu 
věku, kteří mají skutečný zájem, a na
bídnout jim možnost setkávat se jak 
na hřišti, tak mimo ně. 

(MG) 

zaměstnavatel uvést kromě údajů 
o trvání zaměstnání, druhu kona
ných prací a dosažené kvalifikace 
též údaje, které jsou závazně stano
veny v nařízení vlády č. 108/94 Sb., 
k provedení Zákoníku práce. Proto 
v žádném případě nemůže stačit 
stejnopis uzavřené pracovní 
smlouvy. Toto potvrzení je zaměst
nanec povinen předložit zaměstna
vateli před nástupem do nového 
pracovního poměru. Pokud by bý
valý zaměstnavatel odmítal takové 
potvrzení o zaměstnání vydat, má 
dotyčný zaměstnanec právo jej vy
máhat soudní cestou. 

(AA) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokato lická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru , Ve Lhotce 36, Praha 4. Náklady na jeden výtisk činily 7 Kč. 
Toto číslo vyšlo 28. ledna 2000. 

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- 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. 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. 



VELIKONOČNÍ 
BOHOSLUŽBY 
16. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE 

Mše svatá v 8.00, v 10.00. Večer 
v 18.30. 

20. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK 
Mše svatá na památku večeře 
Páně v 16.00 a v 18.30. 

21. dubna - VELKÝ PÁTEK 
Obřady Velkého pátku v 15.00 
a v 18.30. 

22. dubna - BÍLÁ SOBOTA 
Obřady vzkříšení v 19.00. 

23. dubna SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Mše svatá v 8.00, v 10.00 - Leo
pold Měchura Missa in G pro 
sóla, sbor a orchestr. Večern í 

mše sv. v 18.30. 
24. dubna - PONDĚLÍ VELIKO
NOČNÍ 
Mše sv. v 9.00 hodin. 

v , 

VESTNIK 2/2000 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

KRISTUS VÍTÉZÍ ; 
KRALUJE . 

Za pár dnů budeme prožívat 
Svatý týden. A do tohoto Svatého 
týdne vstoupíme Květnou nedělí , 

kdy si připomínáme slavný vjezd 
Pána Ježíše do Jeruzaléma. Při 

průvodu s ratolestmi , který se koná 
o této neděli, se často zpívá: „Kris
tus vítězí , Kristus kraluje .. . " Opěvu
je se triumf Krista. Ale jaký je ten 
triumf Krista? V čem? Zcela jistě je 
odlišný od toho, jaký si mnohdy 
představujeme my. Abychom po
chopili cestu triumfu Krista, zamys
leme se nad událostmi Květné ne
děle . 

Vidíme, jak se chová dav. Jásá, 
zpívá, provolává slávu.„ „Mnozí 
rozprostřeli na cestu své pláště a ji
ní zelené ratolesti. .. a ti , kdo šli za 
ním a před ním, volali : Hosana!" 
Tak to popisuje Marek v li. kapitole 
svého evangelia. Dav je však 
vždycky nestálý, dvojaký. Dnes 
oslavuje, zítra odsuzuje, dnes pro
volává chválu , zítra tluče holí. 
Z davu jde strach, snadno mění 

své postoje. 
A my? Jaká je naše víra? Jaká 

je naše odpověď Kristu? Nestačí 

modlitba, mše, nestačí skutek lás
ky, abychom byli křesťany. Ježíš 
řekl : „Zůstaňte ve mně a já zůstanu 
ve vás!" (Jan 15,4) A ještě: „Žádný, 
kdo položí ruku na pluh a ohlíží se 
zpět , není způsobilý pro Boží krá
lovství." (Luk 9,62) Pravým křesťa
nem je ten, kdo následuje Krista 
s věrností a stálostí. 

Ale jaká je ta cesta Krista? Podí
vejme se na jeho chování. Ježíš 
tvrdě odhání Satana, který mu 
nabízí cestu moci! To jsme četli 

o 1. postní neděli. Protože Bůh ne
vítězí takto. 

Ježíš utíká před lidmi, kteří ho 
chtěli prohlásit králem, když jim 
rozmnožil chleby. Protože Bůh ne
vítězí takto. Ježíš odmítá Petra, 
který ho chce zradit od cesty do Je
ruzaléma, kde ho čeká utrpení, 
a jde do Jeruzaléma, jde vstříc kří

ži, protože toto je cesta Boží, cesta 
jeho triumfu. 

Ukázal nám, že kdo dokáže 
v sobě přemoci zlo, hněv, násilí, 
kdo se dokáže darovat druhým 
- a to i svým nepřátelům - ten trium
fuje, ten vítězí. Kdo dává život za 
druhé,-ne kdo bere druhým život. 

A proč se při vjezdu do Jeruza
léma nechat vítat davy? Protože se 
blížila jeho hodina a chtěl upoutat 
pozornost k oběti, kterou měl za 
nás přinést. 

Mnozí ho odmítli , mnozí ho ne
pochopil i. Čekali totiž, že vyžene 
římské okupanty, ujme se vlády 
a bude kralovat... Ale pak viděli , že 
nepřišel vládnout, ale sloužit, že 
nepřišel dobývat, triumfovat, ale 
učit lásce. Že nepřišel vykonat 
spravedlnost, vynést rozsudky, ale 
odpouštět. Tak chtěl a chce promě
ňovat člověka. A to byl triumf Kris
ta a všech, kdo ho v tom následují. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



Na P. Vladimíra Rudolf a nezapomínáme 

50 LET KNĚŽSTVÍ 
Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo 
Hle, velekněz, který se ve svých dnech líbil Bohu 

Na svátek sv. yojtěcha '23. 4. 1950,přijal v pra~s,~~ katedrále sv. Ví
ta z rukou světícíhq biskupá Ms9r. Eltschkner;:i klležské svěcení náš 
nezapomenutelný pan farář, děkan a vikář P. Vladimír 'Audolf. V letoš
ním roce Velkého jubilea dovršuje 50 let kněžství právě na Hoq Boží 
velikonoční. Jak je to symbol ické. Po tolika strastech, útrapách, náma
hách, úsilí, ale i úspěších v pastýřské činnosti a v budování živé farní 
obce se dožívá svého krásného kněžského jubilea s láskou a vděčnos

tí uchováván v srdci svých farníků . 

Milý otče Vlad[míre, za Vaši obětavost a Jásku a vše co jste vyko
nal pro spásu naších ,duší za dlouhou dobu své kněžské činností Vám 
upřímně děkujeme •. Děkujeme za celé generace v~řících, kteŤým jste 
byl prostředníkem s Bohem, .ať 1.JŽ to bylo u křtíte/nice, zpově,dnice, ol
táře nebo na hřbit0,vě, a prosíme nebeského Otce, aby Vám Vase zá-
sluhy bohatě odměnil. • 

Blahopřejeme Vám k Vašemu jubileu a do dalš.fch let Vám vypro
šujeme hojnost Božího požehnání, stálou ochranu P. Marie patron
ky naší farností a milosrdnou úlevu v nemoci, kterou na Vás Pán Bůh 
seslal. 

Vaši stále vděční farníci od P.' Marie Královny míru 

Z j ednáni sněmovního 

CESTA KE SVATOSTI 
kroužku 

Na našich posledních dvou setká
ních sněmovního kroužku jsme měli 
příležitost uvažovat o významu řádů 
v církvi a jak může cesta ke svatosti 
vypadat v našem každodenním životě . 

Že jsou ke svatosti povoláni sku
tečně všichni, dosvědčuje konstituce 
2. vatikánského koncilu Světlo náro
dů ve svých částech 39-42. 

Jak vyznáváme v Credu: Věřím 
v jednu svatou , všeobecnou církev; 
to platí navzdory hříchu i hříšníkům. 
V církvi je přítomen Kristus, je hlavou 
církve, za nás se z lásky obětoval 
a církev obdaři l Duchem svatým. 
A jsou to Ježišova slova z kázán í na 
hoře - bud\e dokonalí, jako je doko
nalý váš nebeský Otec (Mt 5,48), 

l-IODINY UTRP~NÍ PÁN~ 
POSI.ml i>o. . A NOC PÁNA N/&uo .IZfšE lťRISTA. 

kterými nás vybízí ke sva
tosti. 

že to není nesplnitelný 
úkol, plyne z toho, že nám 
Bůh dává dar Ducha svaté
ho. K milování Boha z celé
ho svého srdce a bližního 
jako sebe samého. Bohem 
jsme povoláni a ospravedl
něni Pánem Ježíšem. On 
nám dal moc stát se Božími 
dětmi. Tedy ne na základě 

našich skutků . A.le, jak říká 

sv. Pavel v listu Efezským, 
abychom konali dobré skut
ky, které nám Bůh při pravil. 
Svatost je Boží čin spásy 
a jako důsledek Boží milosti 
jsou naše dobré skutky. 
„Křesťanská svatost podpo
ruje i v pozemské společ-
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nosti lidštější 

způsob života." 
Cesta posvěcení 
tedy nejde mimo 
každodenn í život, 
povolání, ale právě 

tam se má uskutečňovat. 

Řeholní život se od ostatního 
křesťanského života neliší obsahem, 
ale je zvláštním způsobem křesťan
ské existence. Pro život zasvěcený 
Bohu je ustavující a specifický záva
zek tří evangelijních rad: poslušnos
ti , chudoby a čistoty. Sliby se křesťan 
dává do výhradního vlastnictví Bohu. 
Totální odevzdanost z lásky k Bohu 
je pak životem i službou k vůli Kristu 
i církvi a všem bratřím a sestrám. 

Otázky, které jsme si pokládali, 
směřovaly proto do našeho každo
denního života: jak se projevuje ces
ta ke svatosti v našem životě , jak se 
celý život stává modlitbou, jak napl
ňujeme evangelijní rady, jak dospívá
me ke svatosti ve vztazích, v oběta

vosti. 
Právě v postní době jsou tyto 

otázky pro nás všechny bohatým 
zdrojem zpytování svědomí. 

(JM) 



ODPOVĚĎ NA OTEVŘENÝ DOPIS 
- ~ - - o SUDETONEMECKYCHKRESTANU 

Milé. sestry a milí bratři v Kristu, 
sudetoněmečtí křesťané! 

Váš dopis z přelomu roku, obsa
hující poselství o odvaze, naději 

a touze po smíření, vyvolává v na
šich myslích i srdcích potřebu na 
Váš dopis odpovědět. 

Jako katoličtí i evangeličtí křesťa
né, i jako občané České republiky, 
Vám za něj děkujeme. Ve svém srd
ci chováme touhu po životě v prav
dě a lásce. Toužíme, aby mír vládl 
nejen v našich srdcích, ale i mezi 
národy a státními útvary. 

Jsme si vědomi toho, že pevná 
vůle mít v úctě ostatní lidi a národy 
i jejich důstojnost, a snaha o usku
tečňování bratrství, je pro vytváření 
míru naprosto nezbytná. Bohužel 
ne vždy jsme my čeští a němečtí 
křesťané v průběhu tohoto století 
takovou pevnou vůli měli , a tak mo
hlo dojít k národně socialistickému 
teroru i vyhnání, jež jsou zavržení
hodné za všech dob. Jako křesťané 
toho litujeme a prosíme Boha i bliž
ní o odpuštění. 

Do budoucna je proto zapotřebí , 

aby upřímná vůle a touha našich 

církevních představitelů po smíření 
a sblížení, jež našla svůj výraz 
v mnoha dokumentech české a ně
mecké katolické i evangelické círk
ve, byla sdílena v našich obcích, 
sborech a farnostech. Je posláním 
a úkolem nás křesťanů - žen i mu
žů, mladých i starých - jako kvas 
přispívat k posvěcení světa, k po
svěcení společnosti, ve které ži
jeme. 

Bude nutné, abychom se více 
poznali. Proto využívejme každé 
příležitosti k setkání a sblížení, kte
rá se nám nabízí. Mají-li dnes mno
há česká města a obce partnerské 
smlouvy s městy a obcemi po celé 
Evropě včetně Německa, ptáme se, 
co brání našim farnostem a sborům 
podílet se aktivně na těchto partner
stvích, případně iniciovat nová. Po-

za Římskokatolickou farnost 
Panny Marie Královny míru 

v Praze 4- Lhotce: 
Páter Bedřich .VYMĚTALÍK 

Václav ELIÁŠ 
Jakub HRADEC 

znávejme tedy intenzivněji než do
posud vzájemně své radosti a na
děje, smutky a úzkosti. Takové po
znání je základním předpokladem 
pro odstraňování i dnes existujících 
bariér mezi našimi národy, které do
sud přetrvávaj í v myslích mnoha li
dí. Teprve poté budeme dobrými 
sousedy uprostřed sjednocující se 
Evropy. 

Sestři a bratři v Kristu, prosíme 
Hospodina, Pána dějin a Otce náro
dů , aby v tomto milostivém roce ho
jil zranění našich společných dějin , 

tišil bolest trpících válkou a vyhná
ním kdysi i dnes, probouzel v nás 
pokání a otevíral naše srdce tak, 
aby už tu nebyl Žid nebo pohan, 
otrok nebo svobodný, muž nebo že
na, ale abychom byli všichni jeden 
v Kristu Ježíši (srov. Gal 3,28). 

Za Sbor Církve 
českobratrské evangelické 

v Praze 4-Braníku: 
Luděk REJCHRT 

Ing. Pavel NOVOTNÝ 

KDE DVA NEB TŘI VE JMÉNU MÉM JSOU 
Snad máme ještě v paměti zají

mavou přednášku otce biskupa Ma
lého v rámci naší Farn í akademie 
o roli katolické církve v integraci 
Evropy. Dozvěděli jsme se řadu za
jímavých informací a měli jsme 
možnost velmi otevřeně s otcem 
biskupem Malým o řadě věcí disku
tovat. Jistě jsme postřehli jeho ote
vřený postoj a přístup k jakékoli 
otázce vztahů mezi Čechy a Němci , 
těch sudetských nevyjímaje. Jeho 
zkušenosti s Ackermann-Gemeinde 
- Společenstvím věřících sudet
ských Němců jsou identické s těmi, 
které má i celá řada našich farníků. 
Kontakty mezi naším chrámovým 
sborem a sborem Narození Panny 
Marie z Hochbergu a farností sv. 
Jindřicha z Erlangen jsou naší far
nosti známy, méně se ale asi ví, že 
prostřednictvím těchto „sborových" 
kontaktů vznikla celá řada přátel

ských vztahů mezi některými če-

skými a německými rodinami. „Mo
torem" toho všeho byl P. Rudolf, 
jehož rodina, jak dobře víme, utrpě
la za li. světové války ztrátu nejtěž
ší - sestra P. Rudolfa zahynula při 
náletu. Přesto - nebo snad právě 
proto - P. Rudolf veškeré kontakty 
k našim německým a sudetoně

meckým bližním velmi intenzivně 

podporoval. 
Shodou náhod, či snad i řízením 

Božím, se na naši farnost počátkem 
letošního roku obrátil p. Adolf 
Ullmann (jeho příspěvek byl v minu
lém čísle našeho Věstníku) s řadou 
nabídek na rozšíření spolupráce. 

Spolupráce chrámových sborů 

pokračuje, na letošní lhotecké po
svícení přijede sbor z Hochbergu. 
Oba sbory budou společně zpívat 
během nedělní mše sv. 5. 11 . 2000 
a snad se podaří připravit i setkání 
nejen pro „sboristy", ale i pro více 
farníků. Naši přátelé budou tradičně 

ubytováni v rodinách, což jistě také 
přispěje ke vzájemnému poznávání 
se a porozumění. 

Další možností setkávání jsou 
poutě do mariánského poutního 
místa Skoky poblíž Žlutic. Naši přá
telé je pravidelně organizují vždy na 
1. května a na první neděli v čer
venci. Naším záměrem je v neděli 
2. 7. 2000 zorganizovat pouť lhotec
kých farníků do Skoků . 

Ve dnech 18. a 19. 3. 2000 pro
běhlo ve Wurzburgu, v rámci výroč
ního zasedání Ackermann-Gemein
de wurzburské diecéze setkání 
s partnerskými subjekty z České 
republiky. Za naši farnost se ho 
zúčastnili místopředseda farní rady 
Václav Eliáš a člen farní rady Jakub 
Hradec. Kromě zhodnocení dosa
vadní spolupráce byl na tomto 
setkání přečten společný otevřený 

(dokončení na str. 4) 
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KDE DVA NEB TRi VE JMENU MEM JSOU 

(dokončení ze str. 3) 

dopis lhotecké farnosti a evangelic

kého sboru z Braníka jako reakce 

na otevřený dopis Ackermann Ge

meinde křesťanům v české republi

ce, na jehož odeslání se shodli far

níci, kteří se zúčastnili již zmíněné 

přednášky otce biskupa Malého. 

Tento konkrétní čin z naší strany byl 

přijat našimi sudetoněmeckými bliž

ními velmi pozitivně a snad až s do

jetím, neboť zatím se konkrétních 

projevů českých křesťanů svědčí

cích o touze po vzájemném usmíře

ní jaksi nedostává. 
Součástí zmíněného setkání by

la i snaha ve vzájemných kontak

tech a ve vzájemné spolupráci 

pokročit. Byly zastoupeny i jiné far

nosti z České republiky a bylo vidět, 
že možností je více než jen spolu-

práce chrámových sborů. Existuje 

řada aktivit zaměřených na mládež 

i na děti. Farní rada se těmito otáz

kami zabývala na svém lednovém 

a únorovém jednání, nemohla však 

učinit žádné konkrétní závěry. Ne

pochybně má naše farnost řadu 

svých vlastních priorit, ale - jak otec 

biskup Malý potvrdil - otázka další

ho rozvoje vztahů mezi věřícími 

Čechy a věřícími Němci není jen 

otázkou vysoké politiky či církevní 

„hierarchie", ale je také záležitostí 

jednotlivých farností. 
Je tedy na nás, zda využijeme 

nabízených možností. Aniž by byla 

snaha kohokoli vylučovat, zejména 

naše mládež by si měla uvědomit, 

že zřejmě značnou část svého živo

ta prožije ve více integrované Evro

pě a že svá povolání a zaměstnání 

bude realizovat ve stále otevřenější 

společnosti. Č ím dříve tedy mladí li

dé začnou poznávat způsob života 

a zvyky našich sousedů , tím lépe se 

budou v měnícím se světě oriento

vat. Farní rada sotva může někomu 

něco nadiktovat, ale zájemcům mů

že pomoci zprostředkovat kontakty 

a může pomoci spoluvytvářet pod

mínky, aby se např. naše mládež 

mohla zapojit do některých česko

německých aktivit. 
Již zmíněnou návštěvu sboru 

z Hochbergu v listopadu t. r. chceme 

chápat opravdu šířeji, nejen jako 

záležitost našeho chrámového sbo

ru, ale jako součást života celé far

nosti. To ale neznamená, že zájem 

o spolupráci a konkrétní nápady ne

lze řešit dříve . Jako kontaktní osoby 

jsou Václav Eliáš a Jakub Hradec 

k dispozici. 
Jakub HRADEC 

FARNÍ AKADEMIE: SJEDNOCOVÁNÍ EVROPY 
Sjednocování Evropy jako aktuál

nímu společenskému tématu byly 
věnovány únorová a březnová Farní 
akademie. 

V neděli 13. února přednášel po
mocný biskup pražský Václav Malý 
o podílu katolické církve na integraci 
Evropy. Přes 150 účastníků akade
mie naslouchalo se zájmem referá
tu, ve kterém dal otec biskup nejdří
ve nahlédnout do politické struktury 
Evropské unie, aby se ve druhé čás
ti věnoval aktivnímu podílu katolické 
církve na utváření jednotné Evropy. 
Ten - podle biskupa Malého - spočí

vá především v práci Komise bis
kupských konferencí Evropského 
společenství vedené hildesheim
ským biskupem Homeyerem, jejímiž 
členy jsou zástupci biskupských 
konferencí zemí Evropské unie. 
K jednáním této komise bývají při
zváni i biskupové z kandidátských 
zemí a českým zástupcem je právě 
otec biskup Malý. Tato komise nejen 
sleduje vývoj uvnitř EU, ale snaží se 
především přispívat při hledání ces
ty a směru , kterým se má sjednocu
jící se Evropa ubírat. Komise již vy
pracovala několik dokumentů , mezi 
jinými dokumenty O společné měně, 

O solidaritě a dokument Pravda, 
vzpomínka, historie, ve kterých zpro
středkovává svůj křesťanský pohled 
na řadu problémů souvisejících 
s měnící se Evropou. Biskup Malý 
zdůraznil, že i přes skutečnost, že 
hlavními důvody pro sjednocování 

Evropy jsou ekonomické zájmy, exi
stuje na rozhodujících místech v EU 
vědomí o potřebě lidské a kulturní 
dimenze sjednocené Evropy. Dru
hým způsobem, jímž se katolická 
církev aktivně zapojuje do evropské 
integrace, je spolupráce v rámci tzv. 
Buňky perspektivy, která je zřízena 
u Evropské komise a podřízena pří
mo Romanu Prodimu. Jedním z úko
lů této skupiny je i příprava Ústavy 
EU, o jejíž vznik se právě Prodi vel
mi zasazuje. Od katolické cíkve se 
v tomto směru očekává spolupráce 
v oblasti občanských, politických, 
ekonomických a sociálních práv ob
čanů EU. 

V závěrečné diskuzi otec biskup 
Malý zdůraznil, že jako katoličtí křes
ťané nejenže nesmíme stát stranou 
tohoto vývoje, ale že je nám svěřen 
veliký úkol, který by se dal pojmeno
vat jako „nalézání duše Evropy". 
Konkrétním podnětem na závěr dis
kuze se stalo rozhodnutí o odpovědi 
lhoteckého farního společenství (do
pis je zveřeněn na jiném místě) na 
dopis sudetoněmeckých křesťanů 

křesťanům v České republice, která 
chce být drobným kamínkem, j ímž by 
naše farnost nepatrně přispěla k ve
likému dílu sjednocování Evropy. 

V březnu pak mezi nás zavítal 
s neméně zajímavou přednáškou 

prof. dr. Petr Pitha, katolický kněz, 
profesor Karlovy univerzity a bývalý 
ministr školství. Prof. Piťha hovořil 

k asi padesáti posluchačům o jedno-

tě Evropy jako kontinuu odlišných 
kultur a poukázal na skutečnost , že 
vedle sjednocovacího proudu, který 
je hnán technickým a civilizačním 

pokrokem, existuje v Evropě i jistá 
podrážděnost na sjednocování, jež 
má svůj původ nejen v historickém 
zatížení, ale také ve skutečnosti, že 
Evropa je regionem celé řady odliš
ných kultur. Clověk zavalený překot
ným vývojem se potom snáze identi
fikuje s menším územím - obcí, 
krajem, zemí. Historické rozdělení 

Evropy na západní a východní, jižní 
a severní referent přiblížil na odliš
ném způsobu vlády v jednotlivých 
částech Evropy, na odlišném filozo
fickém myšlení i na různém přístupu 
k náboženství. Střední Evropě podle 
prof. Piťhy pak náleží zvláštní úkol 
- být pojítkem mezi těmito často tak 
velmi odlišnými kulturami. Křesťan
ství sice v 8.- 10. st. vytvořilo jakou
si „polevu" přes celou Evropu, přijalo 

však do sebe mnoho z předchozího 
substrátu (předchozích kultur), a tak 
vždy hrozí nebezpečí , že na jednot
livých kulturních hranicích může do
jít ke zlomům a puklinám s neblahý
mi následky. Je tedy důležité chápat 
Evropu ne jako unifikovaný celek, 
ale jako množinu a kontinuum odliš
ných kultur, zakončil prof. Piťha svůj 
referát, který velmi vhodným způ

sobem doplnil únorovou přednášku 
otce biskupa Malého. 

Petr KŘÍŽEK 



~ ~ ~ 

TRi MESICE V AMERICE 
Deset let po „sametové revoluci" už pro nás ne

ní cestování na Západ ničím výjimečným. Už je ne
omezují komunisté, ale jen naše finanční možnosti. 
Od konce roku 1989 se tedy znovu můžeme setká
vat s příbuznými a přáteli, od nichž nás půl století 
oddělovala „železná opona". Jeden z příslušníků 
našeho farního společenství, spolupracovník Věst-

níku Jiří Sůva, nedávno už potřetí navštívil USA. 
Tentokrát tam však byl přes zimu čtvrt roku - na již
ním nebo přesněji řečeno jihozápadním břehu 

Michiganského jezera, na hranici amerických států 
Michigan a Indiana. Jeho vyprávění z Ameriky uve
řejníme na pokračování. 

Být několik měsíců mimo domov 
je přece jen trochu dlouho. I když 
člověk pobývá u blízkého a milova
ného člena rodiny, na kterého se 
velice těšil. A tak je rád, když také 
tam, daleko za mořem, najde i ně
co, co mu domov připom íná. Pro 
mne to byly dva nejbližší katolické 
kostely, shodou okolností oba jako 
u nás na Lhotce mariánské. První je 
zasvěcen Svaté Marii od Jezera. 
Rozumí se Michiganského, „malého 
moře", sice sladkovodního, ale pře
ce jen obrovské vodní plochy, jejíž 
opačný břeh se skrývá daleko za 
obzorem. Druhý kostel je zasvěce
ný Naší Paní. I v tamějším anglicko
jazyčném prostředí mu říkají fran
couzsky Notre Dame. 

Chrám Marie od Jezera je v New 
Buffalu, malém městě s přístavem 
sportovních lodí. Město, jehož klid 
by mělo v budoucnosti narušit jedno 
y největších kasin amerického stře
dozápadu, jež tam hodlá vybudovat 
jakási indiánská společnost, tvoří 

asi patnáct ulic přibližně ve směru 
jihovýchod - severovýchod a dva
cet tři ulice napříč. 

Svatá Marie od Jezera je klasic
ky postavený kostel s chrámovou 
lodí na půdorysu kříže , o něco vět
ší, než je kostel náš. Jedno z barev
ných oken, které, jak je na něm jme
novitě napsáno, pořídily dvě české 
rodiny, zobrazuje sv. Jana Nepo
muckého. To však už na něm uve
deno není, to musí návštěvník 

z Čech poznat. Pro většinu Ameri
čanů však náš sv. Jan zůstane jed
ním z anonymních světců na chrá
mových oknech. V USA přece je 
mnohem důležitější , aby pro budou
cí generace zůstala zachována 
jména dárců anebo, jak bychom 
dnes řekli, sponzorů oken, než kdo 
je na nich zobrazen. 

„Přítomnost" sv. Jana Nepomuc
kého v tomto kostele však není ná
hodná. V New Buffalu a jeho okolí 
totiž kdysi žilo dost Čechů . Další 
tam z Chicaga jezdili na prázdniny, 
někteří do sokolského tábora, ne-

dávno prodaného, a několik krajanů 
nebo emigrantů tam jezdí dodnes. 
Nyní nejlepší místní restaurace, 
Hannah's, se původně , vlastně až 
poměrně donedávna, jmenovala 
Old Bohemia, tedy Staré Čechy, 
a dodnes udržuje na jídelníčku ně
kolik českých jídel. Dvě z newbuffal
ských českých rodin , Oselkova a Ší
mova, se významně podílely i na 
rozvoji kraje. Jedna nositelka jména 
Oselka je ředitelkou místní katolické 
školy. Newbuffalský farář, libující si 
v poněkud dlouhých kázáních, je 
však podle jména italského původu. 
Před nepoužívaným vchodem na fa
ru (každý dům musí mít kvůli nebez
pečí požáru dva východy) je pozla
cená socha Ježíše Krista v životní 
velikosti, s láskyplným výrazem 
v tváři a vstřícně vztaženýma ruka
ma. V parčíku vedle chrámu je stej
ně veliká bílá socha Matky Boží. 

Od letoviska Grand Beach, kde 
žije moje sestra, u které jsem byl na 
návštěvě, je katolický kostel v New 
Buffalu vzdálený „jen" asi šest kilo
metrů. Přesto jsem častěji navště
voyal vzdálenější chrám Notre Da
me. Místní veřejná doprava v této 
oblasti z ekonomických důvodů 

dávno zanikla, takže do sousedního 
New Buffala bych musel jít skoro 
půldruhé hodiny po nepříjemně ruš
né hlavní silnici. Naproti tomu do 
kostela Naší Paní lze jít po klidněj
ších místních silnicích. A v sobotu 
odpoledne mě tam na první nedělní 
mši svatou zpravidla vozila kama
rádka mé sestry, soukromá pečova
telka, která do kostela pravidelně 
doprovázela svou 961etou klientku. 

První nedělní mše tam začínala 
už v 16 hodin odpoledne. Dámy, 
s nimiž jsem do kostela jezdil, se 
pro mne zastavovaly asi v 16.30. 
Michigan City totiž je už v Indianě , 

kde na rozdíl od státu Michigan, 
kam patří Grand Beach, s východo
americkým časem, platí čas středo
americký, o hodinu opožděný. 

Velký, poměrně nový kostel No
tre Dame, postavený v klasicistním 

stylu v okrajové části města Michi
gan City, je řešen značně netradič
ně. Půdorys chrámové lodi je téměř 
půlkruhový, širší než delší. Lavice 
jsou uspořádané jako v amfiteátru, 
i když převýšen í u zadních je ve 
srovnání s předními jen nepatrné. 
Sakristie je v zadní části vpravo. 

Štíhlý bělovlasý farář od Naší 
Paní, evidentně pocházející z ně
meckojazyčné rodiny, káže na roz
díl od svého souseda stručně. 

S temperamentem a vt ipně. Občas 

mívá kázání i jáhen s polským jmé
nem. V Michigan City totiž dodnes 
žije hodně Poláků nebo Američanů 
polského původu. 

Nedělní a také sobotní odpolední 
mše v obou kostelích jsou skutečně 
slavnostní. Početným průvodem , 

v němž kromě kněze, jáhna, minist
rantů a ministrantek jdou i laici, kte
ří mají při mši nějakou službu, tedy 
ti, jež čtou epištoly, podávají svaté 
přijímání atd., liturgie nejen začíná 

a končí, ale v takovémto docela 
impozantním průvodu se přinášejí 

též obětní dary. Krucifix nesený 
v čele jedním z ministrantů , je při 

bohoslužbě zavěšený na stojanu, 
který je součástí architektury koste
la a s křížem tvoří jednotný výtvarný 
celek. 

Varhaník nebo varhanice nesedí 
na kůru, ten ostatně v Notre Dame 
ani není, ale poblíž oltáře, poněkud 
na straně, kde je také místo pro 
chrámový sbor nebo předzpěvá

ky. Před hracím pultem varhan je 
v obou kostelích elektrický klavír, 
který se používá např. jako dopro
vod k responsoriálním žalmům. Ma
jí-li věřící zpívat pouze refrén, zpě
váci vztyčenou paží ukazují, kdy se 
lidé mají přidat. 

Chrámový sbor jsem viděl a sly
šel jen u Marie od Jezera. Nebyl 
velký, jen deset dvanáct lidí, ale zpí
val velice pěkně. A v tmavočerve
ných talárech se žlutými límci půso
bil vskutku impozantně. Stejně byl 

(pokračování na str. 6) 



TŘI l.VIĚSÍCE V ..A.l.VIER.ICE 
(pokračování ze str. 5) 

oblečený také varhaník, který sou
časně zastával funkci sbormistra. 
Když jsem si představil taláry, jaké 
na sebe spolu s předsedy senátu 
a ostatními přísedícími oblékáme 
u našich soudů, připadal jsem si ja
ko Popelka. 

Zpěváci se na bohoslužbě nepo
díleli jen zpěvem. Jeden z nich, 
muž s příjemným zvučným hlasem, 
četl obě čtení, jedna zpěvačka po
dávala přijímání. Přijímání v obou 
kostelích totiž v neděli nepodává je
nom kněz neho jáhen, ale ještě ně
kolik dvojic laiků. Jeden muž nebo 
žena podává hostii, druhý nebo dru
há stojí s kalichem a bílým šátkem 
na jeho otírání trochu stranou. Zá
sadně se podává pod obojí, i když 
pod obojí přijímala jen menšina 
věřících. Hostii si i nejstarší lidé 
nechávají položit na ruku. Nikdo ji 
nepřijímá nedůstojně při obratu od 
kněze, jak se to ještě dost často dě
je u nás. Do úst se Tělo Páně po
dává jen malým dětem , které už 
začaly chodit k přijímání. 

Líbilo se mi, že některé ženy po
dávající eucharistii se při slovech 
„Tělo Páně" na přijímajícího mile 
usmály, jako by i takto chtěly vyjá
dřit, že přijímání by vskutku mělo 
být něčím radostným. V zimě dámy, 
které podávaly přijímání, měly v řa
dě případů elegantní dlouhé sukně. 
K jaru však jedna z nich, už si ne
vzpomínám, v kterém z obou koste-

lů, přišla k oltáři v poměrně krátké 
sukni, div ne minisukni. To se mi 
vzhledem k liturgické funkci, již za
stávala, nelíbilo. 

Z oblečení se však v Americe ani 
v kostele, ani při různých společen
ských příležitostech alespoň v kraji, 
kde jsem pobýval, většinou nedělá 
věda. V centrech velkých měst je to 
možná jiné, ale tam jsem v USA ni
kdy na mši nebyl. Takže jeden z asi 
pěti černochů, jež jsem v New Buf
falu během tří měsíců, kdy jsem byl 
v Americe, potkal, a který při neděl
ní mši u Svaté Marie od Jezera dě
lal jakéhosi pořadatele nebo cere
moniáře, v tmavém společenském 
obleku a s kravatou působil jako ele
gán. Na začátku mše uváděl na zbý
vající volná místa případné opozdil
ce. Pak vzadu pořádal procesí 
s obětními dary, než průvod vykročil 
k oltáři. A při přijímání dával pokyn 
věřícím z jednotlivých lavic, jak mají 
postupně přistupovat k oltáři, aby 
v nepříliš široké prostřední uličce 

nevznikal chumel jako někdy u nás 
vpředu, když v neděli po dětech za
čínají chodit k přijímání dospělí. 

Jednou mě upoutala rodina s pě
ti dětmi, jež v kostele obsadila lavici 
přede mnou. Líbilo se mi, jak nej
starší z dětí, asi osmi nebo desetile
tý chlapec, ostříhaný jako podle 
kastrólu, láskyplně mamince i při 
mši pomáhal s péčí o menší souro
zence. Také v Americe se sice už 
hlavně bělošskému anglickojazyč

nému obyvatelstvu rodí méně dětí 

než dříve , ale ani početnější rodiny 
stále nejsou výjimkou. Irský švagr 
mé sestry, právník pocházející ze 
sedmi dětí, jich má deset. Jeho 
manželka však na maminku deseti 
dětí vůbec nevypadá. 

Americký zpěvník je větší a mno
hem silnější než náš. Během mše 
se vystřídá mnohem víc písní než v 
Čechách , kde mnohdy vystačíme 
jen s jedinou, mešní. K roku 2000 
vyšel také brožovaný jubilejní zpěv
ník, vytištěný na novinovém papíru, 
kde jsou kromě písní i evangelia na 
jednotlivé neděle a slavnosti, čtení 
a responsoriální žalmy. Teprve při 

návštěvě USA jsem si uvědomil, že 
slovo „gospel", pod kterým si často 
představujeme anglicky zpívané 
náboženské písně, vlastně zname
ná evangelium. 

Ačkoliv se říká, že jsme národ mu
zikantů, američtí katolíci za námi ve 
zpěvu nikterak nezaostávají. V chrá
mu Notre Dame hůř než třeba u nás 
na Lhotce zpívali jen jednou - když 
se k průvodu s obětními dary zpívala 
původně polská píseň, kterou my 
známe se slovy Bože, cos ráčil. Ně
kolikrát jsem při průvodu s obětními 
dary v obou kostelích slyšel píseň, 
kterou u nás se slovy Už z hor zní 
zvon zpívává Karel Gott. V americ
kých chrámech se zpívá s několika 
hudebními kudrlinkami navíc a o její 
popularitě svědčí, že mnoho lidí 
všechny její sloky zpívá zpaměti. 

(pokračování v příštím čísle) 

Uvítáme známého jeruzalémského žurnalistu 
BESEDA S L. SCHNEIDEREM 

Jeden z nejvýznamnějších izrael
ských žurnalistů, žijící v Jeruzalémě, 

vydavatel velmi populárního němec
kého měsíčníku Zprávy z Izraele, 
Ludwig Schneider, zavítá do naše
ho kostela v úterý 16. května a po 
večerní mši svaté v 19.15 bude mít 
zajímavou besedu. Sotva kdo může 
lépe přiblížit situaci na Blízkém vý
chodě ve světle svatých Písem 
a důvěrněji vysvětlit konflikty mezi 
Izraelci a Palestinci a otázky roz
děleného Jeruzaléma než bývalý 
válečný zpravodaj, kterému dnes 
bývají svěřovány oficiální návště

vy Svatého města k procházkám 
po historických památkách a bys-

trému výkladu aktuální situace 
v zemi. 

Ludwig Schneider se narodil 
před druhou světovou válkou v bý
valé NDR, v bohaté židovské rodi
ně, která se za nacismu musela 
dlouhé roky skrývat v zadní míst
nosti jedné fary. Po válce rodina 
uprchla před dalším pronásledová
ním do SRN a tam v utečeneckém 
táboře mladý Ludvík poprvé slyšel 
evangelium. Oslovila ho prostá pí
snička Pán Bůh je láska, dal mne 
vykoupit, Pán Bůh je láska, miluje 
mne! Později se zapojil do služby 
v církvi a po svatbě s křesťankou 
odešel do Izraele, kde se jim naro-

dilo 5 dětí a 13 vnoučat. První léta 
strávili v kibucu, později se Ludwig 
osvědčil jako válečný zpravodaj 
v konfliktech na Blízkém východě 
a začal s vydáváním vlastního ča
sopisu. Každoročně pořádá řadu 

přednášek v Německu, Rakousku 
a Švýcarsku. Jeho velice objektivní 
pohled přibližuje realitu konfliktů to
hoto regionu ve světle Božího slova 
a uvádí posluchače do vzrušujícího 
poznávání toho, jak se v naší době 
proroctví Starého i Nového zákona 
před našima očima naplňují a stá
vají se dějinami. Máme se tedy i my 
na co těšit. 

(HAL) 



Láska 
unesla 
všechno 

Poslední tóny tanečního orches
tru Mercury Praha dozněly, nevy
zvednuté ceny bohaté tomboly na
šly svého šťastného výherce , 
neposední tanečníci si konečně vy
dechli a vedoucí přípravného_pleso
vého výboru Jaroslav Stětina 

s ovečkami Irenou Karlovou, Sylvií 
Hradcovou, Františkem Vlasákem 
a dalšími dobrými dušemi si spoko
jeně oddechli. Dojmy se usadily 
a my už dnes můžeme s klidnou 
myslí a rozvahou počítat... 

Za sál jsme zaplatili 13 050 ko
run, za hudbu rovných 15 000 Kč, 

·za skupinu Jauvajs 1 000 Kč, za 
předtančení 3 000 Kč, fotografie 
nás stály 937 Kč, první cena do 
tomboly 1 800 Kč, květiny 780 Kč 
a posléze logo v čele sálu 350 ko
run. Takže jsme museli ze společné 
pokladny dohromady vysypat 35 tisíc 
917 Kč. Moc to nebolelo, protože za 
vstupenky jsme utržili 24 700 Kč, za 
lístky do tomboly 12 010 Kč a s do
brovolným příspěvkem 400 Kč jsme 
vytvořili aktiva ve výši 37 11 O korun. 
Když to dobře porovnáte, vyjde vám 
ještě zisk 1 193 Kč. 

Ale byli bychom špatnými počtá
ři, kdybychom při bilancování nevi
děli dál a výš. Začalo to vyprávěním 
pátera Bedřicha na začátku plesu 
o veliteli, který se rozhodl v jednom 
pokořeném městě zabít všechny 
muže. Jen ženám dal milost a navíc 
jim povolil , že si mohou z města 
před jeho zničením odnést všech
no, co unesou. Jaké bylo překvape-

ní dobyvatele, když ženy, slabé 
i choré, každá do jedné srdnatě vle
kla na zádech stejný náklad - své
ho manžela. To velitele natolik doja
lo, že pro tu velkou lásku se slitoval 
také nad životy mužů . Po této, i ten
tokrát nápadité promluvě pátera, se 
všem při pohledu na plesové logo 
rozsvítilo - „Láska všechno unese". 
Aby ho po celý večer měli na očích 
i ti, co se nevešli do plného sálu 
a seděli trochu v ústraní, moto na 
ně hledělo z malého srd íčka ve 
vkusně sesazené misce uprostřed 
každého stolu. 

o půlnoci si pak vzal slovo místo
předseda farní rady (ta mimocho
dem vyslovila celému přípravnému 
výboru na svém posledním rokování 
vřelé poděkování za dobré dílo), 
sborista a žalmista Václav Eliáš 
a vybídl přítomné, aby své pocity vy
jádřili - jak jinak než ve zpěvu . Jen 
málokdy hostil Kulturní dům na No
vodvorské tak veleslušnou společ
nost, tak vroucí pěvce a sotva kdy 
s takovým repertoárem. Všichni po
vstali a sálem se jako hymnus neslo 
„nic nežádáme, jenom to samé, aby 
nás Pán Bůh miloval.„" Muselo to 
být slyšet i v nebi, a tak snad při dru
hém, a chtěli bychom říct už tradič
ním farním plesu - v příštím tisíciletí 
- nás bude provázet stejná přízeň. 

/ZP/ 

SETKÁVÁNÍ 
MAMINEK 

Setkávání maminek s malými 
dětmi se stalo pravidelnou součástí 
života v naší farnosti. Děkujeme 

otci Bedřichovi , který nám pokaždé 
na začátku setkání podá eucharis
tii. Děti se už těší na „Sedmikráska" 
(dětskou katechezi) a maminky si 
předávají zkušenosti , jak žít s Kris
tem ve všední dny v domácích pod
mínkách s malými dětmi. Maminka 
s malými dětmi má úžasnou příleži

tost učit se od svých dětí. „Nebude
te-li jako děti, nevejdete do Božího 
království." Co to znamená být ma-
lým dítětem? . 

Děkujeme vám všem, že přijímá
te naše malé děti mezi sebe. 

/JŠ/ 



OVĚNOVÁNO DĚTEM O VĚNOVÁNO DĚTEM O VĚNOVÁNO DĚTEM O VĚNOVÁNO DĚTEM O 

SVATÝ 
Tak se nazývá týden od Květné 

neděle do neděle velikonoční, kdy 

si připomínáme nejdůležitější udá

losti ze života Pána Ježíše. 

Květná neděle má název od 

květů a palmových větviček, který

mi lidé mávali, nebo je kladli na ces

tu, kudy Ježíš přijížděl do Jeruzalé

ma (v našem kostele bude ten den 

v 10.00 hodin mše sv. pro děti) . 

Zelený čtvrtek je vzpomínkou 

na poslední společné jídlo s apošto

ly, při kterém Ježíš proměnil chleba 

a víno ve své tělo a krev. Stal se 

kouskem chleba, aby mohl být stále 

s námi. 
Velký pátek, Ježíš se za nás 

všechny dobrovolně obětoval. Vzal 

na sebe všechno špatné, co jsme 

i my kdy udělali. 

~ 

TYDEN 
Bílá sobota je připomínkou , že 

Pán Ježíš ležel v hrobě. Večer při 

obřadech už se budeme radovat, že 

Pán Ježíš zvítězil nad smrtí. 

Velikonoční neděle je svátkem 

Zmrtvýchvstání Páně. Je to největší 

křesťanský svátek v roce. Jsme plni 

radosti, že Ježíš navždy žije a že 

s ním budeme moci žít u Boha jako 

Boží děti. 

* * * 

Velikonoční svátky nám připo
mínají, že poslední slovo a nej
větší moc na světě nemá násilí 
a křivdy, i když to tak někdy vypa
dá. Ježíš řekl, že poslední slovo 
a největší moc má opravdová 
a poctivá láska. 

(Šár) 

KARNEVAL SE SV. LUDMILOU 
Dospělí si zorganizují ples a my dě

ti zase nic. Ještě , že jsme se ozvaly. 

Nakonec všechno dobře dopadlo. Kar

neval se nám moc líbil. V různých sou

těžích jsme si připomněly některé do

bré vlastnosti svaté Ludmily. Třeba , že 

pomáhala lidem, tak my jsme se na

vzájem vodily, učila svatého Václava 

mít rád knihy, my jsme je nosily na zá

dech, a taky byla zbožná, to jsme na

vlékaly deset korálků jako desátek rů

žence. Soutěží bylo celkem osm a pak 

dostal každý dárek. I rodiče soutěžili 

a pak jsme si všichni zatancovali. 

Terezie: Hráli jsme různé hry 

a tancovali. Moc se mi líbila pohádka 

o Sněhurce, kterou hrály větší děti. 

Markéta: Nejlepší byla vybika na

konec. Ale úplně nejlepší byl ten vel

kej klaun, co moc nemluvil (někteří 

zjistili až úplně na závěr, že je to otec 

Bedřich). 

Lucka: Bylo tam levné jídlo a pití 

a dobrá hudba. 
Klára: Moc se mi líbilo, že tam byla 

polovina našeho skautského oddílu. 

L + M + K: A byl tam jeden pán, 

kterej to a tamto a taky tamhleto 

a chápete to? (šlo o fotografa) 

Veronika: Byly tam krásné masky 

a nejlepší byla ta moje. A taky se mi 

líbilo, jak jsme tancovali. 

Terezka: Mě se moc líbila pohádka 

o Sněhurce a hezké dárky z tomboly. 

Chobotnice: Moc se mi líbili klau

ni, taky to, že hráli i rodiče, a vybika. 

lva: Nejlepší byla vybika. 
STR.I.: Mně se líbil Králíček, že 

tam bylo hodně lidí a rodiče. 

štaflík: Atmosféra byla bezvadná. 

Ještě jednou děkujeme všem 
přátelům , rodičům a mladým za 

obětavou a nadšenou pomoc. 

(Šár) 

SVĚTEC MĚSÍCE 
Písmo svaté o něm říká, že to byl 

muž spravedlivý. (Mt 1, 19) 
Ve snu se mu zjevil anděl a nabá

dal ho, aby si vzal sobě zasnoubenou 
dívku za manželku. (Mt 1,20) 

Když byl císařem Augustem naří
zen soupis lidí, i on se musel vydat 
z Galileje až do města Davidova (ale 
to již nešel sám). (L 2,4) 

Po jedné vzácné návštěvě se mu 
podruhé v noci zjevil anděl a radil mu 
uprchnout do Egypta - s celou rodi
nou. (Mt 2,13) 

Když dostal ve snu pokyn k návra
tu do vlasti, usadil se s celou rodinou 
ve městě Nazaret. (Mt 2,23) 

Do čtverečků doplň vždv první pís
meno: 

Prorok, který křtil v řece 

Jordánu. 

Modlitba, kterou nás nau
čil Pán Ježíš. 

Kolikátý den v týdnu má
me slavit den Páně? 

Radostná zvěst, kterou 
nám sepsali 4 pisatelé. 

Egyptský král se nazýval. .. 

Doufám, že jméno světce již 
jistě znáte. Ale zjistěte ještě v ka
lendáři datum jeho svátku. 

(JM) 

Prokop: Nejlepší bylo práskání 

balonků. Poznáváte otce Bedřicha? 



POZVÁNÍ NA ČAJ 
Druhé úterý v březnu se sešli 

v kapli sv. Václava naši senioři na 
obvyklém „čaji o třetí". Čekalo se na 
překvapení v podobě videoprojekce 
křížové cesty na Lhotce. Nikoho by 
ani nenapadlo, jak živý rozhovor po 
zhlédnutí tohoto filmu nastane. 
Vzpomínalo se na doby, kdy křížo
vá cesta vznikala, a padly otázky, 
jak vlastně k jejímu vzniku došlo 

U zrodu stál bezpochyby P. Vladi
mír Rudolf, který se radi l s ing. arch. 
Václavem Dvořákem o potřebě 
rekonstrukce interiéru lhoteckého 
kostela. To bylo kolem roku 1968. 
Myšlenka jednoduchosti, vyjádření 
pokory, utrpení, obětí , které lidstvo 
přináší pro lepší život na zemi. Život 
provázený Pánem. Právě pro toto 
sdělení hledali výraz. Na pomoc byl 
přizván akademický sochař Karel 

Stádník. V koncepci celého interié
ru bylo třeba vytvořit komplex křížo
vé cesty, oltáře, svatostánku, křtitel
nice, citlivě skloubený s historií 
kostela zasvěceného Panně Marii, 
s dominantou mariánského sloupu. 

V kostele se bouchalo, štukovalo, 
malovalo, řešily se problémy s do
dávkou speciálního materiálu. Často 
se diskutovalo, rozjímalo nad pře
dloženými návrhy jednotlivých za
stavení, aby se představa umělce 
ztotožnila s cítěním farníků. Někdy 
vzešlo i více návrhů na jeden obraz. 

Za pět let vzniklo dílo, které oslo
vuje návštěvníky z mnoha zemí 
světa . Dílo, které se narodilo s myš
lenkou Spasitelova příslibu - Já 
s vámi jsem po všechny dny až do 
skonání světa . 

(Pr) 

Děkanství Panny Marie Královny míru v Praze 4- Lhotce ve spolupráci ~ 
I s Arcibiskupstvím pražským vypisují výběrové řízení na obsazení místa 11 

· pastoračního asistenta/pastorační asistentky, I! 
jehož (jejímž) hlavním posláním bude ve spolupráci 

s duchovním správcem moderovat, iniciovat a podporovat 
nejrůznějš í formy života farnosti, jakož i službu farnosti pro společnost 

U zájemců očekáváme: Zájemcům nabízíme: 
1 •teologické a (nebo) pedagogické • smysluplnou, náročnou 

11 vzdělání a zajímavou práci v živé farnosti I •duchovní a lidskou zralost • kvalitní platové ohodnocení 

11 

• • schopnost komunikace • v případě potřeby pomoc 

'l

i. •organizační schopnosti při shánění ubytování ,. 
• schopnost samostatného 

rozhodování 
l • časovou flexibilitu li 
I Nástup možný dle dohody ~ 
!IZájemc} n~chť las_k~v~ za~lou st~ukturovaný ž!v?.topis ~polečně s doklady!! 
~ o dosazenem vzdelan1, kratkou predstavu o sve c1nnost1 (max. 1 strana A4) !! 
l a případným i referencemi nejpozději do 15. dubna na adresu: li 

!I 
_ P. Bedřich Vymětalík li 
Rímskokatolický farní úřad, Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4 li 

! 

O VĚNOVÁNO DĚTEM O VĚNOVÁNO DĚTEM O 

KRÁTCE 

• KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI 
o Květné neděli 16. dubna v 16.00 
hodin nabízí také těm nejmenším 
osobitou příležitost k zamyšlení nad 
utrpením a obětí Ježíše Krista. 

• DO ŘÍMA PLNÝ AUTOBUS pout
níků se vypravil také z našeho 
kostela. První zážitky z cesty, ze
jména pak generální audience 
u Svatého otce, přineseme v příš
tím Věstníku, který vyjde v pátek 
12. května. 

•VYMALOVÁNÍ KOSTELA pro
běhlo v krátké době 2 týdnů . S ním 
se „svezlo" vybudování důstojnější 
zpovědnice, radikální rekonstruk
ce osvětlení, osazení podlahy pod 
lavicemi novým linem. Jen barvy 
se spotřebovalo za 30 000 Kč. Na 
velkou část nákladů přispěli farní
ci, za což jim patří, stejně jako za 
fyzickou pomoc, poděkování. 

• POUŤ DO SKOKŮ autobusem od 
našeho kostela se za velmi přija
telnou cenu uskuteční 2. červen
ce. Příště sdělíme víc. 

•PŘI PARKOVÁNÍ VOZIDEL v oko
lí kostela při návštěvách bohoslu
žeb respektujte dopravní značení 
a zbytečně se nevystavujte opráv
něným zákrokům policie. Zejména 
neparkujte před vjezdy . do okol
ních domů. O úpravě řádného par
koviště se oficiálně jedná. 

• PÉČE O POTŘEBNÉ V PRAXI -
pro Vás, kdo pomoc hledáte a pro 
ty, kdo pomoc nabízejí nebo po
skytují, připravujeme pravidelná 
setkání vždy druhé úterý v měsíci, 
po večerní mši svaté, v kapli 
sv. Václava. 

• LETEM INERNETOVÝM SVĚTEM 
- http://sun.ujep.cz/knorr/ies/ - In
stitut ekumenických studií v Praze. 
Studium ekumenické teologie. -
http ://pascal. fjfi .cvut.cz/-soko
lovs/BIBLE/BIBLE.HTM - velmi 
přehledně zpracované kapitoly 
bible Kralické. 

VELKÝ ZPOVĚDNÍ DEN 
se po dobrých zkušenostech 
z doby adventní koná v pátek 
14. dubna již od 13.00 hodin. 
Svátost smíření budou udílet 
hned tři kněží. Tu nejlepší pří
pravu na svátky velikonoční 
můžeme tentokrát vykonat už 
také v nové zpovědnici. 
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Jubilejní den D pro manželské páry 

MILOVAT BEZ PODMÍNEK 
V rámci jubilejního roku 2000 

je ustanoveno několik jubilejních 

dnů. První z nich byl věnován 

manželům na svátek Zvěstování 

Páně. Pán Bůh nám na tento den 

„naplánoval" duchovní obnovu 

pro manžele. Sešlo se nás bez

mála 40 manželských párů, mlad

ších i starších. Od rána jsme se 
zamýšleli nad svými manželství
mi při třech přednáškách. 

Při přednášce P. Josefa Šplí

chala jsme přemýšleli, jestli se 

naše manželství nestalo pouhou 

funkcí, jestli se nezměnilo ve 

společnost a manželské soužití 

v pouhou kooperaci. 

Po přednášce manželů Šilha

vých jsme si dali předsevzetí, že 

se budeme snažit být znovu 
vnitřně živými, milovat se bez 

podmínek a hledat k tomu posilu 

u Ježíše. 
P. Bedřich nám řekl , že Kristus 

nám ukazuje skutečné lidství, 

ukazuje nám, jak se k sobě máme 
chovat a že skrze svátost man
želství jsme vtaženi do Kristova 
života. 

Při společné mši svaté jsme 

pak obnovili manželské sliby 

a všechny ženy si odnesly krás
nou květinu. 

(J. a J . Š.) 

1ff.A S· .o C .l Á L N Í · O K É N K O 

~ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍHO MINIMA 
Sociální dávky, vypočítané od 

hladiny životního minima (ŽM) se 
od 1. dubna mírně zvyšují. Vláda 
tím plní povinnost upravit ŽM po
každé, když ceny (od posledního 
zvýšení ŽM) vzrostou o více než 
5 procent. 

Dítě do 6 let . . . ....... 1 600 Kč 
dítě od 6-10 let ...... 1 770 Kč 
dítě od 10-15 let .. .... 2 100 Kč 
dítě od 15-26 let .... .. 2 300 Kč 
ostatní . ... . . .... .. .. 2 180 Kč 

Zvyšují se také částky ŽM na do
mácnost. 

NUCENÉ VOLNO S OTAZNÍKY 
V některých podnicích dochází 

k tomu, že z důvodu např. nezajištění 
odbytu zaměstnavatelé nařizují tzv. 
nucené volno. Mohou se zaměstnan
ci bránit? 

Překážky v práci na straně za
městnavatele upravuje Zákoník 
práce v § 129 a 130. Ten první para
graf upravuje případy, kdy zaměst
nanec nemůže konat práci pro pře
chodnou závadu způsobenou 

poruchou na strojním zařízení, 

v dodávce surovin nebo pohonné 
síly, pro chybné pracovní podklady, 
z jiných provozních příčin. Co do 
uvedených důvodů jde o zcela jas
ně dané povinnosti zaměstnava
tele - náhrada mzdy se ponechává 
na mzdových předpisech a v sou
ladu s nimi na kolektivních smlou
vách. 

Ve všech jiných případech se 
jedná o „ostatní překážky na straně 
zaměstnavatele", kdy§ 130, odst. 1 
ZP určuje zaměstnavateli povin
nost poskytnout dotčeným zaměst-

nancům náhradu mzdy ve výši prů
měrného výdělku . 

Výjimkou je přerušení práce 
způsobené nepříznivými povětr

nostními vlivy. 
Zcela zásadní je ustanovení 

§ 130, odst. 3 ZP, které dává 
prostor k řešení přechodných fi
nančních a odbytových potíží 
zaměstnavatele. Umožňuje za
městnavateli a příslušné odborové 
organizaci uzavřít spolu písemnou 
dohodu, v níž se vymezí vážné 
konkrétní provozní důvody, pro 
které zaměstnavatel nemůže za
městnanci přidělovat práci. Jedná 
se pak o překážku v práci na stra
ně zaměstnavatele, při níž přísluší 
zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 
60% průměrného výdělku. Tako
vou písemnou dohodu nelze na
hradit rozhodnutím zaměstnavate
le. Ani od této úpravy se nelze 
odchýlit a tedy nasmlouvat nižší 
ani vyšší náhradu mzdy. 

(AA) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Náklady na jeden výtisk činily 8 Kč. 
Toto číslo vyšlo 7. dubna 2000. 

Kostel Panny Marie 
Ks átovny m•ru 

. ADRE&A 
I 

; Římskokatolická farnost 

1 
u l\ostela Panrv iv1arie Královny míru 

I Ve Lhotce 36 

1 142 00 Praha 4- Lhotka 
Telefon: 021471 07 59 

I POŘAD BOHOSLUŽEB 

I 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 

I , , , , 
i UDILENI SVATOSTI 

j Svátost křtu se zpravidla uděluje I 
v sobotu odpoledne a v neděli dopo- : 
ledne, na přán í kterýkoliv den. Je třeba 
se včas ohlásit na farním úřadě. 

Svátost oltářní je možno přij ímat I 
dvakrát denně při mši svaté, na požá- j 

i dání i jindy. 1 

I Svátost smíření - sv. zpověď - ! 
lze vykonat před každou mší svatou ! 
v kapli sv. Václava, na požádání li 

kdykoliv. 
Svátost pomazání nemocných, . 

I spolu s pokáním a přijetím Těla Páně , I 

I 

je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném I 
případě telefonicky. To platí i o ústa-
vu Domov důchodců i o Fakultní 

1 Thomayerově ne~ocnici v Krč i. 1 

Svátost manželství je třeba ohlá- 1 
sil duchovnímu správci alespoň tři I 
týdny předem . 

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ 
I SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

Každé úterý od 17 .00 do 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. přijímáním. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v lichém kalendářním 

týdnu v 15.00 hodin střídavě mše sva
bohoslužba slova. 

RNÍ KNIHOVNA 

tev~~a každé úterý od 17.00 do 18.3~ 



MIMOŘÁDNÁ 
SBÍR.:K..A. 

V néqěli 28. května, v den u<;tě
lování ·svátostí biřmování pomoc
ným biskupem pražským Václa- · 
vem Malým v našem kostele, 
pořádáme .mimořádnou finan~tií 
sbírku pro potřeby Kněžského -do

mova svatého Václava ve Staré 
Boleslavi, kde je také náš otec 
Vladimír Rudolf. Matká představe
ná ví nejlépe, jak složité je pokrývat' 
stále vyšší provozní náklady do-· 
mova, který chce zachovat důstoj
né životní podmínisy těch, kteří 
o nás po dobu své kněžské služby 
pečovali. Nemůžeme tedy k těmto 
potřebám zůstat lhostejní. (JH) 

U příležitosti 50 let kněžství 
S otcem Vladimírem RUDOLFEM 

Pater Vladimír Rudolf, dlouholetý 
a nezapomenutelný děkan naší 
farnosti , se na svátek sv. Vojtěcha 
23. dubna dožil krásného jubilea pa
desáti let kněžství. Bylo to vzpome
nuto děkovnou mší svatou, kterou 
1. května se 7 koncelebrujícími kně
žími sloužil ve staroboleslavské bazi
lice litoměřický biskup Mons. J. Koukl, 
vysvěcený na kněze spolu s P. Ru
dolfem. Slavnost byla zakončena 
slavným Te Deum a požehnáním mi
lostným obrazem P. Marie (Paladium 
Země české} . Pater Rudolf se pro 
nemoc nemohl slavnosti zúčastnit, 

a tak jsme jej s kytičkou navštívili 
v domě sv. Václava a znovu mu po
děkovali za všechnu jeho dlouhole
tou kněžskou službu, skrze níž na 
tolika věřících spočinula Boží milost. 

(EL) 
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STROMKU ... 
Vzkříšení Krista je pro nás křes

ťany historickou událostí. Vzkříšen í 

Krista je pro nás křesťany jistou 
událostí, které věříme. Ale je tu pro
blém, který nás křesťany někdy trá
pí: Jak je to po vzkříšení? Zbořil 
Kristus mosty, které ho spojovaly 
s námi, nebo je tady? Je nepříto
men v našem životě nebo je přítom

ný? Je daleko nebo blízko? 
Nechme mluvit evangelium. 
Při poslední večeři Ježíš říká: 

„Nezanechám vás osiřelé . Přijdu 

k vám." (Mt 28,20) 
To jsou jasná slova. Neexistuje 

tedy den, kdy by nebyl Pán s námi. 
Ale kdo je tento Kristus? Mnohdy 

nám svět připadá, jakoby byl bez 
Boha. Mnohdy také křesťané vypa
dají jakoby opuštěn i od svého 
Boha. Jenže je to právě tím, že hle
dáme Boha, kde není, žádáme od 
něho znamení, které nedá. 

Připomeňme si evangelium této 
5. velikonoční neděle: „Já jsem vinný 
kmen, vy jste ratolesti." (Jan 15,5) 
To je příklad , který ukazuje něžnost, 

jemnost a pokoru. Réva je zname
ním pokory. Kristus se prezentuje 
jako vinná réva, vinný kmen, právě 
aby zdůraznil způsob Boží přítom

nosti v tomto světě. Kdo si předsta-

SETKÁNÍ ,,. 
S FARNI RADOU 

Zveme Vás srdečně na 
setkání se všemi členy 
naší farní rady v neděli 
21. května v 16.00 hodin 
v kostele P. Marie Králov
ny míru. Uplynul jeden rok 
od našeho zvolení a je tedy 
čas účtovat. Těšíme se na 
Vaši hojnou účast a na Va
še nové podněty. 

Farní rada 

vuje Boha válčícího nebo triumfující
ho, vyzývavého a vychloubačného, 

ten se plete. Bůh není takový. Bůh 
vítězí skrze lásku - a křesťan vírou, 
že je spojen s Bohem. 

„Já jsem vinný kmen." (Jan 15,5) 
a „To vítězství, které přemohlo svět, 

je naše víra." (1 Jan 5,4). „A vy jste 
ratolesti." 

Ratolesti jsou konkrétní osoby, 
každého dne. Osoby, které se pot
kávají v práci, na ulici. Jsou živé ra
tolesti a jsou mrtvé. Jsou takové, 
které nesou ovoce, a jsou takové, 
které ovoce nenesou. Tu ratolest, 
která nenese ovoce, Otec - vinař 

odřeže . Tu, která nese ovoce, pro
řezává, čistí, aby nesla ještě více. 

Jsou tady ve světě ratolesti , kte
ré odhalují p řítomnost vinného 
kmene, kterým je Kristus? Naše 
století: Otec Pio, Raoul Follereau, 
dr. Schweitzer, otec Kolbe, abbé 
Pierre, Camara v Brazílii , Romero 
v Salvádoru .„ 

Domenico Mondrone publikoval 
6 svazků: „Svatí ještě jsou. „" Jsou 
to krátké biografie neobyčejných 

mužů a žen naší doby. A není mož
né toto květenství ratolesti bez 
kmene! Nejsou možné činy těchto 

lidí bez přítomnosti Krista. Od niče
ho nic nevzejde. 

Znaky Boží přítomnosti v tomto 
světě tedy jsou, jsme to my, kdo je 
často nechceme vidět. Chceme být 
také znamením Kristovy přítomnos

ti , chceme nést ovoce. Musíme být 
tedy připraveni na prořezáván í, čiš

těn í.„ To prořezávání je tajemstvím. 
A motiv je tento: jsme všichni tro
chu materialisté zabydlení ve světě 
a ne poutníci a cizinci„. A tak tedy 
jsou tady zkoušky, bolesti, perzeku
ce, kříže . Mateřídouška vydá nejsil
nější vůni, když její listy rozdrtíme 
v prstech. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



Co všechno zažili farníci kostela P. Marie Královny míru 

NA NÁRODNÍ POUTI DO ŘÍMA 
Vedle hlubokých zážitků, které si jistě všichni poutníci z Říma 
odnášeli, přispěl k celkovému nadšenému dojmu z pouti i bo
hatý program na cestě do Říma a zpět. 

Již první zastávka za hranicemi 
v Póstlinbergu k večerní mši sv. slou
žené P. Vymětalíkem v krásném 
poutním kostele Panny Marie Sedmi
bolestné nás okouzlila nádherným ve
černím pohledem na Linec. Po noční 
jízdě Rakouskem, kde jsme při sjíž
dění z alpských tunelů zažili i bouřku 
a sněžení, nás čekala ranní zastávka 
ve Ferraře . Za chladného rána, které 
jen pozvolna ohřívalo vycházející 
slun íčko, byl čas na kratičkou modlit
bu v biskupské katedrále, pochůzku 
kolem vodního hradu dřívějších vlád
ců města a zastávku u sochy refor
mátora G. Savonaroly, stojící v jeho 
stínu. Další poutavou zastávkou bylo 
městečko San Gimignano plné za
chovalých historických staveb. Pro
cházka prosluněnými uličkami nám 
připomněla jeho středověkou minu
lost. Zastavili jsme se potom ve 
Florentské kartouze s úmyslem slavit 
v klášterním kostele mši svatou, ale 
náš časový rozvrh byl jiný než denní 
řád přísných kartuziánů. Mají i noční 
modlení, a tak v poledne je namístě 
i odpočinek. Přesto se podařilo mít 
mši sv. na neméně významném místě. 

Pozdě odpoledne jsme navštívili 
Monte Olivetto Maggiore, hlavní kláš
ter Kongregace olivetánů , založené 
bl. Bernardem Tolomei ze Sieny po
dle řehole sv. Benedikta. Po prohlíd
ce křížové chodby s nádhernými 
freskami ze 14. století nám otcové o
livetáni umožnili slavit mši sv. v boč
ní kapli klášterního kostela, kde nad 
oltářem je veliký středověký kříž, 

u něhož se modlíval a s Kristem roz
mlouval zakladatel kongregace. 

Po noclehu v luxusním hotelu 
v Sieně jsme stačili ještě ranní pro
hlídku města. Nejvíce jsme obdivo
vali klenot architektury románský 
dóm, vyložený uvnitř i zevně různě 
barevnými mramory, vedle stojící kni
hovnu Piccolomini (diplomat v Praze, 
později papež Pius 11.) a zejména 
klášter sv. Kateřiny Sienské. Ale če
kala nás ještě dlouhá cesta, aby
chom stihli poutní program v Římě. 
O 14. hodině měla začít křížová ces
ta u sv. Pavla za hradbami. Na dálni
ci nás však potkala dopravní zácpa, 

$tranaQ 

takže jsme se začali modlit ze spo
lečných textů pouti. Díky tomu, že se 
podařilo zaparkovat autobus téměř 
u bran sv. Pavla, ještě jsme stihli část 
křížové cesty a po ní mši sv. cele
brovanou panem arcibiskupem 
J. Graubnerem. 

Sobotní ráno nám začínalo velmi 
brzy, neboť o půl deváté byla společ
ná mše sv. sloužená panem arcibis
kupem K. Otčenáškem ve zcela za
plněné aule Pavla VI. a po ní v 11 hod. 
na stejném místě s netrpělivostí oče
kávaná audience u Svatého otce 
Jana Pavla li. Po takovém bohatém 
duchovním programu jsme v odpo
ledni ještě stihli s dokonalým výkla
dem pana Ing. K. Klouda navštívit 
řadu římských památek. Na mnoha 
místech nám náš průvodce připomí
nal přítomnost našich dějin ve věč
ném městě. Ať už to byla hlavní brá
na baziliky sv. Petra, kde je v bronzu 
korunovace krále Zikmunda na cí
saře, náhrobní deska Pernštejnů 
v bazilice P. Marie Sněžné nebo hrob 
Jana z Jenštejna v bazilice sv. Pra
xedy a samozřejmě hrob sv. Cyrila 
u sv. Klimenta. 

Neděle nám začínala opět brzo. 
Ze Sabinských hor od Tivoli, kde 
jsme byli ubytováni, jsme potřebova
li na příjezd do centra asi hodinu (po
kud se nebloudilo). V 8 hod byla 
v bazilice sv. Petra jubilejní mše sv. 
slavená panem kardinálem Milosla
vem Vlkem. Mezi množstvím pout
níků jsme opět měli krásné místo, 
poblíž oltáře sv. Václava Uediný ná-

rodní svatý v bazilice!) , kde podávali 
sv. přijímání hned tři biskupové. Po 
bohoslužbě jsme dlouho otáleli s od
chodem z baziliky a kochali se ne
opakovatelnou atmosférou jedinečné
ho prostředí. V poledne jsme již byli 
účastni poslední společné části 
pouti , a to modlitby Anděl Páně na 
náměstí sv. Petra. Po modlitbě 

a krátkém proslovu Svatý otec ještě 

pozdravil přítomné poutníky, a když 
k nám pronesl několik slov česky, 
s vděčností jsme mu na rozloučenou 
~amávalí. Odpolední procházka po 
Rímě měla ještě doplnit to, co jsme 
chtěli navštívit, a večer v 8 hodin už 
jsme nasedali u Trajánova sloupu do 
naší Karosy. 

Noční jízda s krátkým průjezdem 
deštěm, jediným za celou cestu, 
skončila ráno v ještě spící Aquileji 
v Terstském zálivu. Podařilo se do
mluvit se s panem kanovníkem 
u mariánské baziliky, a tak nám ote
vřeli starobylou katedrálu dřívějšího 
aquilejského patriarchy i před ná
vštěvními hodinami. Ze zasvěcené
ho výkladu pro poutníky z Čech jsme 
se dověděli o významnosti místa: 
prvního biskupa sv. Ermacora sem u
vedl sám sv. Marek, když ho v Římě 
v jeho přítomnosti posvětil sv. Petr. 
Je to vše vyobrazeno na freskách 
v kryptě kostela. Odtud pochází část 
rukopisu evangelia sv. Marka, která 
je od doby Karla IV. uchovávána 
v Praze, a zde také byl osm let pa
triarchou Mikuláš z Naumburka, jeho 
nevlastní bratr. Tato zastávka s naší 
poslední poutní mší sv. byla závěrem 
poutního programu před večerním 

příjezdem do Prahy. 
(EL) 



K
onečně přijíždíme do Říma! 
Modlíme se křížovou cestu. 
Vidím spoustu českých auto

busů - dva z Políčky, to je přece 
blízko Hlinska, manželova rodiště. 
Dojata vstupuji do baziliky sv. Pavla 
za hradbami, ale mám pocit, že jdu 
domů, do Otcova domu, že vůbec 
nejsem daleko. Je mí tak krásně, že 

oltáře celebruje kardinál Vlk. V du
chu vzpomínám na všechny doma, 
modlím se za ně. Za svou zemřelou 
maminku, za ty, jímž jsem to slíbila, 
i za ty, které znám a kteří to ani ne
vědí nebo víru nemají a neuznávají. 
Poblíž oltáře sv. Václava naslou
cháme promluvě pana kardinála. 
„Stojíme zde na pevné skále, včera 

MÁME SE RÁDI 
u Jana Pavla li. to byla skála živá. 
Ať je mše svatá velkým díkem za 
lásku Boha k nám. Rozšiřme svá 
srdce. Tuhle skálu brány pekelné 
nepřemohou. My všichni přítomní 
jsme toho důkazem." 

Pří zpěvu Panis Angelícus jako 
bych rozeznávala hlas mojí babičky. 
Ta tohle písní celý život chválila 
Boha v kostelích, na svatbách a po
hřbech. Otevřte brány svého srdce. 

Kristus vítězí, Kristus kraluje, 
Kristus, Kristus Pán je všech. A če
káme na Anděl Páně se sv. Otcem. 
„Ať žije republika česká. Mám ra
dost, že tisíce věřících z českých 
zemí přijely do Říma, aby dosvědči
ly společenství sv. Petra. Ze srdce 
vám žehnám. Máme se rádi. Děkují 
vám a přeji šťastnou cestu domů". 

Vrátila jsem se domů s radostí 
v srdci, s neopakovatelnými poutní
mi zážitky. Jak nádherné jsou Boží 
dary a milostí. Stále slyším hymnu 
Velkého jubilea - Kriste náš, včera 
i dnes a na věky věků všech. Ty jsi 
Bůh, Spasitel sám, vládneš času 
i dějinám. Děkuji Bohu a těším se, 
jak se budu snažit tuto radost 
z Božích milostí, které jsem načer
pala, předávat dál. Ještě jednou dě

kuji všem, kteří připraví/i krásnou 
lhoteckou pouť do Říma. 

Eva KOCMANOVÁ 

ani necítím únavu. Kolem mne jde 
průvod kněží a biskupů. Tam kráčí 
náš otec B. Vymětalík, V. Málek 
a pater Čtvrtečka (oba jsou z Hlin
ska). Vidím otce Z. Wasserbauera, 
kterého známe z našeho kostela. 
Dále jde děkan J. Neliba z Kladna 
- před dvěma lety jsme s ním proži
li krásnou mší svatou v San Giovan
ni Rotondo, v den 30. výročí smrtí 
stigmatizovaného patera Pia. Jsem 
tak šťastná a děkuji Bohu. Slyším 
slova biskupů: Boží láska vás sem 
přivedla. Bože, ať všichni přítomní 
pocítí tvou blízkost a chraň je. Přijeli 
jsme na pouť, abychom proměnili 
své životy. Kdo je víc závislý na 
Bohu, ten je víc svobodný od vše
ho. Ať je tato pouť duchovní lázní. 

ŠLEHAČKA NA DORTU 

V sobotu ráno jdeme do audienč
ní auly na mší svatou s našimi bis
kupy. „Jste přes 1 OOOkílometrů od 
domova, vaše otevřené srdce a víra 
je jediné evangelium, které si přečte 
nevěřící svět. V aule je kolem 7000 
poutníků. María drží náš národ pev
ně. Stojí za to putovat až do Říma. 
Jak říká básník, dvojka v letopočtu 
je jednička ze starého, která se při
šla poklonit Kristu." 

Za bouřlivého potlesku přichází 
Svatý otec o holí - sám také pout
ník. Vítá nás v Římě a říká: „Naše 
doba je naléhavá k obrácení srdce. 
Učte dětí hodnotám, na nichž se bu
duje existence. Sjednocená rodina 
je základem národa. Vracejte se 
s láskou. Matka Boží ať řídí vaše 
kroky." 

Když jsme se večer vraceli do 
horského hotelu, ve tmě svítil velký 
kříž. Říkám si, to je přece světlo 
Kristovo v temnotách. Druhý den 
nás cestou provázela duha. Odpo
ledne pří prohlídce Říma potkávám 
na schodech kostela P. Marie Mag
giore další známou paní z Hlinska. 
Pří návštěvách Prahy chodí do na
šeho kostela. Obě jsme tatík toužily 
jet do Říma„. 

V nedělí máme mší u sv. Petra. 
Poprvé v historií tam u papežského 

Dortem byly tři poutní mše sv. 
s našimi biskupy a zde jsou dva 
střípky, jako šlehačka na dortu. 

Střípek č. 1 
Při vstupu do chrámu sv. Petra, 

kam přichází cca 6000 českých 
poutníků , se naší čtyřčlenné sku
pinky (odtržené davem od ostatních 
45 z autobusu) velmi zdvořile ujímá 
mladá dáma s dovolením, zda nás 
smí uvést na pěkná místa a doslova 
nás tlačí již ze 2/3 zaplněnou bazili
kou a usazuje nás ve 2. řadě za klé
rem. Přání, které bychom se neod
vážili vyslovit, je splněno dříve, než 
jsme schopni pochopit. 

Po extaticky prožité mši jsme vel
mi rychle „vyexpedování" z katedrály, 
neboť následuje mše italská. Není 
možno se poklonit v kaplí sv. Václava, 
není možno jít poprosit do krypty ke 
hrobu kardinála Berana. Zahlédneme 
jen značku chrámu sv. Víta v dlažbě 
baziliky sv. Petra a těší nás, že naše 
katedrála není zase tak malá. 

Na prostranství před sv. Petrem 
čekáme na společnou modlitbu 
Anděl Páně se Svatým otcem. 
Užasný dojem máme z našich pout
níků, mezi kterými jsou velmi staří 
lidé (určitě osmdesátníci), kteří če

kají s očima, upřenýma tam, kde 
tuší, že se objeví Svatý otec. Sty
dím se a do očí se mí tlačí slzy, když 
vidím, jak jsou znaveni, ale jak se na 
Svatého otce těší a jak já - proti 

těmto stařečkům mladice - pociťuji 
únavu, horko a nevyspání. Děkuji za 
tyto stařečky, to jsou naše zdravé 
kořeny, za to pouť do Říma stála. 

Anděl Páně a pozdravení Jana 
Pavla li. končí - díky, díky. 
Můžeme do katedrály. Davy 

všech národností se hrnou - i nás 5 
doufá, že se tam protlačí. Ale pro 
velký nával nelze studovat plánek, 
kde hledat kapli sv. Václava, kde je 
vchod do krypty, proto nahlas uva
žujeme, že asi nejsnáze najdeme 
vstup do kopule - nouzové řešení. 

A je tu střípek č. 2 
Mladík nás oslovuje a nabízí, že 

zná cestu do krypty i do kaple sv. 
Václava a má čas nás doprovodit. 
Vstupujeme sv. bránou, modlíme se 
v ní a důstojně (najednou se tlače
nice rozptýlila) vstupujeme tento 
den podruhé do chrámu sv. Petra, 
seznamujeme se s naším mladým 
průvodcem (je jím bohoslovec stu
dující ve Florencii) a prožíváme 
s ním a jeho milým výkladem nád
herné okamžiky slova i ticha v bazi
lice, u sv. Václava i u hrobu kard. 
Berana, kam jsme přinesli prosby 
a díky své i všech, které máme 
s sebou v duchu. 

Díky za všechna setkání u všech 
posvátných míst. Díky za krásné 
společenství. 

Bohu díky. 
H.HANÁKOVÁ 
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KVETEN MĚSÍC PANNY MARIE 
naší nebeské maminky 

Bůh se rozhodl, že pošle svého mamince. Ježíš je po Otci Bohem 

Syna na svět jako člověka. Syn je a po mamince člověkem. Od ní má 
jako Otec. Je stejným Bohem, je viditelné lidské tělo . A ona se o něj 

stejně moudrý, dobrý a vznešený. také s pečlivostí a největší laska-
Kdo tedy pozná Božího Syna, po- vostí starala a pečovala, i když mu-
znává i Boha, setkává se s ním. seli žít v chudobných poměrech, ba 
Aby jej lidé mohli poznat a potkat se i vyhnanství. 
s ním, stal se člověkem. Ale jak k Ježíš však není jen Božím 
tomu vlastně došlo? Synem, někým vzdáleným a nedo-

Bůh si vybral ze všech lidí jednu sažitelným, ale je také bratrem kaž-
mimořádně dobrou a krásnou dív- dého z nás. V Panně Marii má tedy 

ku. Jmenovala se Maria. Byla tak každý z nás svou pečlivou a milují
dobrá a tak moc toužila po tom, aby cí Maminku. Ježíš to jasně nazna

už konečně někdo napravil to, co li- čil , když z kříže řekl apoštolovi 

dé hříchem pokazili, že se ochotně Janovi: „Hle, tvá Matka." Svatý Jan 
stala Matkou Božího Syna a ráda tam v tu chvíli zastupoval celé lid
mu dala lidské tělo, aby se nevidi- stvo, každého z nás. 
telný Bůh mohl ukázat nám, lidem. Panně Marii, stejně jako samot-

Když si prohlížíte fotografie nému Kristu, můžeme všechno říci. 

svých rodičů, můžete si všimnout, Její přímluva v nebi je ze všech nej-

v čem se podobáte tatínkovi a v čem významnější. 

.- .-
F ARN I VYL E T 

V sobotu 8. dubna v devět hodin 
ráno jsme měli sraz u kostela. Byl 
výlet. Sešlo se nás devět. Jeli jsme 
autobusem, metrem na hlavní nád
raží a pěšky šli na nádraží Masary
kovo. Irena koupila lístky a honem 
do vlaku, který tam už stál. Mířili 

jsme do Roztok u Prahy. Vyšli jsme 
na kopec a pak si prohlédli kostelík 
v Levém Hradci. Průvodce nám 
všechno řekl a šel s námi i do skle-

P O Z V" ÁN Í 
NA VÍKEND 
2.-4. ČERVNA 

Pro všechny děti od 12 let se 
nabízí o víkendu 2.-4. června 
bezvadný program na faře Slivi
ce u Příbrami a v okolí, setkání 
kamarádů z farnosti s otcem 
Bedřichem , který - jak už víme 
třeba z nedávného karnevalu 
- nezkazí žádnou legraci. Bude 
sloužit mši svatou pod širým ne
bem na Makové hoře, ale také si 
s vámi zazpívá a zahraje u tábo
ráku. Kde jinde se můžete lépe 
poznat a popovídat si třeba 

o tom, co by vás společně nejvíc 
bavilo. Kdo má chuť jet, ať se při
hlásí otci Bedřichovi (v kostele, 
sakristii, telefonicky, jakkoliv 
a kdekoliv) do 28. května 2000. 
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pení, kde jsme viděli zbytky z pře
dešlého kostelíka v románském slo
hu. Venku měla pro nás Irena bez
va hru. Každému dala deset sirek. 
Nesměli jsme říkat slova ano, ne, 
jo, aha. Komu se to nepodařilo, mu
sel dát jednu sirku tomu, kdo si o ni 
řekl první. Došli jsme do vesnice 
a tam ve veřejné zahradě se hra vy
hodnotila. Pak jsme si zahráli pa
kárnu. Dál jsme šli lesem a hráli ná
lety. Blízko Kozích hřbetů cesta 
stoupala vzhůru, až jsme dorazili na 
autobusovou zastávku. Odtud jsme 
se vrátili k našemu kostelu. Výlet se 
mi líbil. Irena to měla krásně připra-

vené. 
Kristýna ŠÁRKOVÁ 

©©©©©©©©©©© 
Tatík má v ruce řemen a chystá 

se synovi vysvětlovat zásady 
správného chování. Ten se brání 
slovy: „Tati, copak nevíš, že jsem 
chrámem Ducha svatého?" „Ne
boj se, já budu tlouct jenom na 
sakristii!" nedá se zviklat otec. 

Barevné tajemství 
odhalí vaše pastelky 

I žlutá x tmavě modrá 

• oranžová a hnědá 
o světle zelená červená 

J e s námi od samého začátku 
našeho života. Už jen to vědo
mí, že nás má ráda, je úžasné. 

A co teprve to, jak se o nás stará. 
Pomáhá nám s učením, povídá si 
s námi, vaří nám, pere, žehlí a dělá 
všechno pro to, abychom se měli 
dobře. A když je nám smutno, ona 

MAMINKA 
ví, jak nás má potěšit. Poradí nám 
v těžkých chvílích a je na nás hod
ná (a my lumpové si toho ani nevá
žíme). Pro většinu z nás už neod
myslitelným člověkem, patřícím 

k mamince, je tatínek. On mamince 
pomáhá s výchovou a vším jiným. 
Tatínek je hrdina. Stará se o nás, 
a kdyby nám chtěl někdo ublížit, ta
tínek by nás ochránil. 

Jsem moc ráda, že mám mamin
ku i tatínka tady na zemi, ale i v ne
bi nás hlídá a vede naše kroky ma
minka Maria. Přála bych si, aby 
tento krásný pocit zažil každý 
z nás. Nejlepší, co mohl Bůh dětem 
dát, jsou supr rodiče. 

* * * 
Milé maminky, přeji Vám k svát

ku všechno nejlepší a hodně dětí. 

Lucie ŠÁRKOVÁ 



BÝT ZNOVU JAKO DĚTI 
Na posledních setkáních maminek 

jsme se zamýšlely nad tím, co to zna
mená být jako děti . Bylo pro nás cen
né uvědomovat si, co všechno se mů
žeme od našich dětí znovu učit . 

Pokusíme se s vámi rozdělit o někte
ré myšlenky, třeba budou cenné i pro 
vás. 

V evangeliích můžeme najít něko
!ik výzev, abychom byli jako děti : 

„Nechte děti přicházet ke mně, ne
braňte jim, neboť takovým patří Boží 
království. Skutečně, říkám vám: Kdo 
nepřijme Boží království jako dítě, 

vůbec do něho nevejde." 
(Mk 10,14-15; Lk 18,16- 17) 

„Tu zavolal dítě , postavil ho před 
ně a řekl: „Amen, pravím vám: jestliže 
znovu nebudete jako děti, jistě ne
vejdete do nebeského království. 
Kdo se tedy poníží jako toto dítě , ten 

, je v nebeském království největší." 
(Mt 18,2-4) 

U sv. Pavla naproti tomu čteme : 

„Když jsem byl dítě , mluvil jsem ja
ko dítě , smýšlel jsem jako dítě , myslil 
jsem jako dítě. Když se však stal ze 
mne muž, překonal jsem to, co je 
dětinské." 

(1 Kor 13, 11) 

„Bratři , ve svém myšlení nebudle 
jako děti . Ve zlém budte jako nemluv
ňata , ale v myšlení budte jako zralí 
lidé." 

(1 Kor 14, 20) 

„Pak už nebudeme jako malé děti, 
nenecháme se zmítat a strhovat 

větrem kdejakého učení, lidskou 
falší, chytráctvím a lstivým svádě
ním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, 
ať ve všem dorůstáme v Krista." 

(Ef 4 ,14) 

V čem tedy máme být jako děti? 

Malé děti nás učí důvěře. Rodiče 

jsou pro dítě zárukou pocitu bezpečí 
a zajištění, když jsou s ním, nebojí se. 
Když nám dítě podá svou ruku, ví, že 
se nás drží, a že se mu nic nemůže 
stát. Odevzdaná důvěra d ítěte v to, 
že ho máme rádi, že ho neseme, že 
je tady někdo pro něj, to je asi to nej
cennější poselství pro nás, tak máme 
důvěřovat a věřit Pánu Bohu. 

Děti nejenom, že důvěřují svým ro
dičům, ale očekávají dobré a důvěřu
jí ve všechny a všechno, předpoklá
dají dobro. 

Malé děti nás oslovují svou velikou 
radostí a údivem, se kterým pohlíží 
na vše nové, na každou květinu 

a broučka, radují se z maličkostí, 

z hudby, z objevování nových věcí 
a souvislostí. Znovu chtějí objevovat 
nové a nové, stále se ptají: „Co to je?'', 
„Proč to tak je?" Radují se z objevo
vání a zkoušení a v tom jsou vytrvalí, 
začínají stále znovu a znovu. Jejich 
vehemence a úsilí, které dokážou vy
vinout při zkoušení a učení něčeho 
nového, je neskutečná. A jak rády se 
stále něco nového učí. Jsou přímo 
neúnavné, když si znovu a znovu 
stoupají v postýlce anebo zdolávají 
dva schůdky. 

Tato vytrvalost až neodbytnost se 
projevuje také, když o něco žádají. 
Zároveň když se jim něco nepodaří 
a prosí o odpuštění, potřebují odpus
tit ihned, znovu doufají, jsou trpělivé. 

Děti večer usínají usm ířené se 
světem i se sebou samými. Děti se 
umí nakažlivě radovat s radujícími 
i plakat s plačícími. Děti také často 
a za všechno chválí, rády dělají šťast
ným někoho druhého, jsou otevřené 
pro naslouchání druhým. Nedělají si 
velké starosti o to, co si budou oblé
kat a co budou jíst 

Dítě , které prožívá těžkou životní 
situaci, nepropadne nikdy do melan
cholie, deprese a stavu beznaděje. 

Smrt berou jako přirozenou součást 
života, jako plynulý přechod do „nebe". 

Jistě to není vyčerpávaj ící přehled 

všeho, co bychom měli v sobě znovu 
objevit a oživit. Děkujeme a chválíme 
za ně Pána a také prosíme, abychom 
jim uměli pomáhat na jejich cestě zrá
ní a dospívání. 

(JŠ) 

I 

KRÁTCE 

• NAROZENINY OSLAVIL (41) 
v úterý 9. května náš pan farář 

P. Bedřich Vymětal ík. Dodatečně 
mu všichni upřímně blahopřejeme. 

• FARNÍ AKADEMIE POKRAČUJE 
v neděli 28. května v 16.30 před
náškou Petra Uhla na téma Ro
mové v české společnosti . Po
slední beseda s J. Grygarem 
o souvislostech křesťanské víry se 
vznikem vesmíru zaujala rekordně 
více než 200 posluchačů. 

• DO POUTNÍHO MÍSTA SKOKY 
(Žlutice u Bochova, okr. Karlovy 
Vary) se vydáme v neděli 2. čer
vence. Ze Lhotky bude vypraven 
autobus za přijatelné j ízdné (po
drobnosti sdělíme v příštím Věst
níku). Pouť se uskuteční společně 
s poutníky z wurzburské diecéze 
(Ackermanngemeinde) ve snaze 
o posílení přátelských vztahů s ně
meckými katolíky. 

• NA SETKÁNÍ SNĚMOVNÍHO 
KROUŽKU koncem března jsme 
uvažovali o některých nových du
chovních hnutích v katolické církvi 
a seznamovali se s jejich duchov
ním programem. Vznik těchto hnu
tí přináší obohacení a rozmanitost 
v církvi . Ale především napomáha
jí prohloubení života z víry u těch 
lidí, které osloví. 

• PŘIJĎTE FANDIT FOTBALU - ve 
dnech 12. a 13. května probíhá 
Tachovský pohár tradičn í neofi
ciální mistrovství CR křesťanských 
týmů v malém fotbale. Toho se po 
úspěšné kvalifikaci účastn í také FC 
LHOTKA! Naše mužstvo nebude 
chybět ani na fotbalovém turnaji 
pražských farností 10.- 11. června . 
Bude se hrát opět podle pravidel 
malé kopané v Botičské ulici. Z dal
ších zápasů FC LHOTKA: v neděl i 
21. května ve 20.00 se Salvátorem 
(Botičská-umělá tráva) a v neděli 
4. června v 15.00 proti družstvu 
Vencl (hřiště bude upřesněno). 

• LETEM INTERNETOVÝM SVĚTEM 
- http://www.sdb.cz - Salesiáni 
Dona Bosca - nejrůznější aktivity 
pro děti a mládež. Sport, volný čas , 
zájmové kroužky. Seznam akcí je 
rozdělen podle krajů. http://www.vi
ra.cz - Asi nejlépe zpracované we
bové stránky s náboženskou tema
tikou, které jsou navíc denně 

aktualizovány. Pravidelné rubriky: 
téma týdne, nedělní liturgie s ko
mentářem P. Opatrného, komentá
ře a jiné. Zcela naplňují inzerovaný 
pohled od A do Z na náboženskou 
problematiku. 
http://www.czech-web.cz/-nazaret/ 
- Arcidiecézní centrum pro mládež 
Nazaret. 
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TŘI MĚSÍCE V AMERICE 
(pokračování z čísla 212000) 

V adventu, kdy kněz k oltáři 

u Naší Paní přistupoval nikoliv ve 
fialovém, ale tmavomodrém ornátu 
(tmavomodré byly i stuhy na veli
kém adventním věnci), mi na počát
ku mše svaté chyběla naše Ejhle, 
Hospodin přijde, ale jinak jsem se 
i přes jazykový rozdíl v americkém 
katolickém kostele díky důvěrně 
známému liturgickému schématu 
cítil jako doma. A když jsem se 
o Vánocích mohl alespoň refrénem 
připojit k známé vánoční písni Noel, 
Noel, byl jsem šťastný. 

Náboženskému zpěvu se ve 
Spojených státech zřejmě věnuje 

velká pozornost. Mešních ordinarií 
např. je v americkém anglickém 
zpěvníku mnohem víc než v čes
kém. USA ostatně jsou mnohoná
sobně větší než Česká republika. 
Angličtinu zdůraňuji proto, že v cel
kové populaci rychle vzrůstá podíl 
španělskojazyčného obyvatelstva, 
jež tvoří převážně katolíci. Kromě 
toho se ve Spojených státech na 
různých místech stále pravidelně 

konají také bohoslužby české, pol
ské i v mnoha jiných jazycích. 

Krásné náboženské písně lze na 
mnoha rozhlasových stanicích sly
šet nejen v neděli po ránu, ale i ve
čer a v noci. Když jsem nemohl 
usnout, „surfoval" jsem nikoliv po 
internetu, ale po stupnici svého ma
lého, avšak docela výkonného roz
hlasového přijímače s několika krát
kovlnnými pásmy. Mnohokrát jsem 
v nejrůznějších časech a na nejrůz
nějších frekvencích zachytil nábo
ženské Rodinné rádio. Vysílá nejen 
anglicky a španělsky, ale např. i ně
mecky a rusky. Pro zajímavost, rus
ky z USA do Ruska vysílá i řada 
jiných náboženských stanic. V noci 
vůbec krátké vlny nad USA patří 
hlavně religiozním rozhlasovým sta
nicím. Pokud jde o duchovní hudbu, 
to, co se hraje a zpívá a převážně 
vysílá, většinou není „klasika", která 
může být pro mnoho lidí nepřístup

ná, ale ani žádné líbivé rádoby po
božné „odrhovačky". Zjednodušeně 

lze říci, že je to velice solidní „popu
lár", do značné míry zřejmě vychá
zející z nejlepších tradic nejen čer
nošských spirituálů, ale také hudby 
národů, jež se do Ameriky od jejího 
objevení stěhovaly a z nichž postup
ně „vznikali" současní Američané . 

Ale vraťme se ještě ke kostelům, 
jež jsem navštěvoval. Obě farnosti 
každý týden vydávají vlastní farní 
věstník s nejnutnějšími informacemi 
pro věřící. Kromě církevního kalen
dáře a přehledu bohoslužeb tam 
jsou hlavně rozvrhy služeb laiků při 
bohoslužbách na příští víkend. 
V neděli se mše svaté slaví v 8.30 
nebo v 9 hodin a v 11.00, večer 
nikoliv, ve všední den v 8, 8.30 ne
bo v 9 hodin. Večerní, případně pod
večerní mše se konají jen v sobotu 
(s nedělní platností) a v New Buffa
lu také ve čtvrtek . 

Večery jsou vyhrazené různým 
aktivitám farního společenství, ob
dobným jako u nás. Jen v programu 
farnosti Notre Dame jsem našel ně
co navíc. Jednou týdně chodí dámy 
v poledne nebo přesněji ve 12.30 
hrát na faru bridž. V poledne? podi
ví se asi nejedna čtenářka. V USA 
totiž oběd není žádná „věda". Ob
jemné hlavní jídlo se nezdravě jí až 
večer. I když spát se tam obvykle 
chodí později než u nás. 

Věstník je v obou případech po
měrně jednoduchý, na poslední ze 
čtyř stran Uen výjimečně je obsá
hlejší) s malými inzeráty, z nichž 
většina se týden co týden opakuje. 
Jen u Svaté Marie od Jezera do něj 

pan farář vkládá xeroxy článků, kte
ré ho v různých novinách nebo ča

sopisech upoutaly. 
Panně Marii je zasvěcen i chrám 

v poměrně blízkém, ale už „vnitro
zemském" městečku Three Oaks, 
kde byl před několika lety natočen 
moderní vánoční příběh o děvčátku 

bez maminky, dítěti z chudé far
mářské rodiny, které přes tatínkův 
odpor zachránilo zraněného soba. 
Bylo totiž přesvědčené, že zvíře 

patří ke spřežení Santa Clause. 
Jiří SŮVA 

(dokončení v čísle 412000) 

VĚSTNÍK , křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Náklady na jeden výtisk činily 7 Kč. 
Toto číslo vyšlo 12. května 2000. 

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 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 do 17.30. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Probíhá ve středu, od října do květ

na, ve skupinách podle věku. 

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 
Od ř íjna každou druhou neděl i 

v měsíci v 10.00 hodin. 

MÁJOVÁ POBOŽNOST 
V květnu po každé večerní mši sv. 

v 18.30 májová pobožnost. V sobotu 
po mši sv. v 16 hodin. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava mše sv. každou 

neděl i 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 mše svatá. 

FARNÍ KNIHOVNA 
Otevřena každé úterý od 17.00 do 18.30. 
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ZPOVED 
FARNÍ RADY 

Do roka a do dne od 
zv9lení farní rady, v neděli 
21. května, předstoupil kaž
dý její člen v' kostele Pan·ny 
Marie Královny míru před 

svou obec, aby se veřejně 
vyznal - co se v oblasti, 
k nTž se přihlásil, podařilo, 

a co nadále zůstává tvrdým 
oříškem .. Aby tuhle upřím

nou výpověď slyšelo více 
farníků . než těch · 26 (?!) 
přítomných, opakujeme ji 
písemně. 

(pokračování na str. 2) 
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SEDMY DEN? 
Víte to, děti? Po šesti dnech 

stvoření odpočíval. A myslíte si, že 
Bůh byl natolik unavený stvořením, 
že si musel odpočinout? Určitě od
povídáte všichni správně: Bůh ne
byl vůbec unavený. Vždyť stačilo 
jedno slovo Božího rozkazu, aby 
vznikly všechny věci. Ale ten člověk 
- pisatel, který jménem Božím psal 
Bibli - nás chtěl poučit, že šest dní 
máme pracovat a sedmý den odpo
čívat a trochu se modlit. 

Je dobré jeden den v týdnu odlo
žit školní knihy a zapomenout na 
úlohy z matematiky či fyziky. Volný 
čas po mši svaté můžeme věnovat 
hrám, výletům, četbě„. A toto, co 
děláme každý týden, máme udělat 
jednou za rok pořádně - na celé 
dva měsíce . Na celé dva měsíce 
odložit školní knihy, zapomenout na 
úlohy - ale nezapomenout na Boha. 

Vy máte rádi - a především 

chlapci - knihy o hledání pokladu. 
Já vám jeden takový skutečný pří
běh dám s sebou na prázdniny. 

Bylo to v roce 1867. V Jižní Afri
ce, v Transvalu, procházel přes 

vesničku kupec. Na okraji vesničky 
si na písku hrála skupinka dětí. Jed
no dítě drží v ruce jakýsi předmět, 
který na sluníčku velmi září. Kupec 
zastaví svého koně a ptá se: „Co to 
máš v ruce?" - „Kámen!" odpoví dí
tě se smíchem. A teď ten kupec vy
bere z kabátu pár skleněných korál
ků a říká: „Dej mi ten kámen 
a dostaneš místo něho pěkné ba
revné korálky." Když proběhne vý
měna, tak kupec jede do blízkého 
města ke klenotníkovi, ukáže mu 
kámen a ptá se: „Co je to?" Klenot
ník po krátkém zkoumání zvolá: „To 
je, pane, vzácný diamant neoceni
telné hodnoty." 

A náš kupec sežene rychle tro
chu peněz, jde do vesnice, kde si 
hrály děti, a koupí celé pole. Našel 
ještě mnoho jiných diamantů. Jižní 
Afrika je dodnes jejich nejbohatším 
nalezištěm. 

- o 

Dítě vyměnilo vzácný diamant za 
pár bezcenných korálků. Pro nás je 
diamantem, pokladem, dobrý život 
ve shodě s evangeliem a trvalé přá

telství s Bohem. A vy všechny děti , 

které čtete tyto řádky, máte tento 
poklad, tedy lásku Boží a přátelství 
s Pánem Ježíšem. Přeji váru, abys
te na tento poklad - nejen o těchto 
prázdninách, ale ani nikdy v životě 
- nezapomněly a abyste ho nikdy 
nevyměn ily, jako to dítě v Africe, za 
nějakou hloupost. 

NA POUT DO SKOKU 
Vznik poutní tradice dnes vy

mřelé osady Skoky (německy Maria 
Stock) v karlovarském vikariátu pl
zeňské diecéze se datuje r. 1717, 
kdy žlutický farář (připomeňme Žlu
tický kancionál ze 16. stol.) navrhl 
zdejším sedlákům postavit poutní 
kapli. Jeden z nich prodal koně 

a pořídili kapli s obrazem Panny 
Marie pasovské, kterou se vzrůs
tem obliby nového poutního místa 
nahradil v letech 1736-1738 velký 
barokní kostel Navštívení Panny 
Marie. Poutní tradice přežila jose
fínské reformy i vyhnání místních 

obyvatel německé národnosti po 
r. 1945 a stává se dnes místem bo
hoslužby usmíření. Hlavní pouti 
(1. neděle v červenci) se vedle 
místních věřících a poutníků 

z Ackermann Gemeinde z wurz
burgské diecéze zúčastní i poutníci 
z naší farnosti. Autobus odjede 
v nedě li 2. července v 7.00 od 
kostela (mše sv. je v 10.00) a ná
vrat se předpokládá v odpoledních 
hodinách. Přihlášky k účasti spolu 
s úhradou cestovného 120,- Kč 

v sakristii u P. Vymětalíka. 

(EL) 

P. B. VYMĚTALÍK 



„Rodinné" vyúčtování do roka a do dne 

ZPOVĚĎ FARNÍ RADY 
Liturgie a ministranti 

Jako první se chopil mikrofonu 

Pavel Burian, aby shrnul aktivity 

v oblasti liturgie a ministrantů. Za

vedly se jejich pravidelné schůzky, 

ministranti se zapojují při bohosluž

bě slova a eucharistické oběti , mají 

nové oblečení Uiž jsme za odborné 

ušití jednou poděkovali paní Marii 

Šárkové) . Do čtení u nového mikro

fonu na levé straně oltáře se zapo

jují další lektoři (noví jsou vítáni). 

Počítá se s instalací další televi

ze, v kapli sv. Václava, aby také sem 

bylo možno přenášet mši svatou. 

Pastorace pro děti 

Stačí návštěva dětské mše, která 

se koná pravidelně jednu neděli 

v měsíci, a je hned jasné, jak to 

s pastorační činností pro děti dnes 

vypadá ve skutečnosti. Ale Božena 

Šárková, která má tuto oblast na 

starosti, je kritická a chce víc . Pos

tupně vzniká skupinka, která se bu

de přípravě dětských mší věnovat 

s předstihem, aby nebylo tolik spě

chu a více se podporovala větší 

aktivita dětí. 
Podařilo se zorganizovat stře

deční výuku náboženství tak, že se 

konají tři skupinky současně. Pak 

mají děti hodinu čas si společně za

zpívat, pobavit se nějakou hrou, pří

padně se připravit na dětskou mši 

svatou. Potom vyučování pokraču

je. Volnější hodiny se tedy mohou 

zúčastnit všechny děti. Je potřeba 

získat více dobrovolníků, kteří by se 

jim pravidelně věnovali! 

Děti mají pravidelnou stránku ve 

Věstníku , samy přišly s tím, že ma

jí-li ples dospělí, budou mít svůj kar

neval. Stále však vnímáme, společ

ně s rodiči , že by děti měly mít 

možnost scházet se na faře i mimo 

výuku náboženství, aby se zde cíti

ly zakotveny a prožívaly tu spole

čenství ve víře . 

Paní Šárková nakonec vyzvala 

ke spolupráci, přivítá každý dobrý 

nápad, radu, ale zejména pomoc. 
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Mládež nepřitahujeme? 

Mikrofon převzal Martin Gregor. 

S vědomím, že formování mládeže 

je Achillovou patou nejen naší far

nosti. Přesto se dařilo pokračovat 

v „chaloupkách" - letního pobytu 

v Královci se zúčastnilo 23 dětí 

a 7 starších kamarádů (vedoucích), 

zimního 18 dětí a 6 starších kama

rádů . Letos v létě, od 30. července 

do 12. srpna, se plánují 2 chaloup

ky - v Královci a Janských Lázních 

- s vyšší účastí dětí. Tyto akce po

řádá občanské sdružení CASULA, 

složené z mladých lidí naší farnosti. 

Každý měsíc je nějaký výlet, ve 

sportovní činnosti dominuje kopaná. 

Co Martina Gregora trápí a kde 

vidí rezervy? Chybí mše svaté spe

ciálně pro mládež a zaujetí mladých 

pro biblické hodiny. Mnohé by mohl 

vyřešit pastorační asistent. 

Rodiny s dětmi čileji 

Ke slovu se dostala Jana Šilhavá: 

„Spolu s manželem jsme v letoš

ním roce vedli další kurz přípravy na 

manželství - bylo to již 8. společen

ství tvořené 6 dvojicemi mladých lidí. 

Pokud jde o rodiny s dětmi , jako 

prioritu jsme vnímali seznamování 

se a vzájemné poznávání, abychom 

ve farnosti mohli žít živými - rodin

nými - vztahy. Zkoušeli jsme to vše

lijak: táborákem pro rodiny s dětmi 

vloni v červnu , přednáškou o psy

chologických rozdílech mezi mužem 

a ženou, po prázdninách výletem. 

Od října se začaly scházet každé 

úterý maminky s dětmi - pan farář 

nebo jáhen nám podá sv. přijímání, 

pak mají děti připravenou katechezi 

„Sedmikrásek" a pak si děti hrají 

dnes už spolu s tetou Evou a ma

minky mají chvíli na vzájemné sdí

lení. Nejde o uzavřenou společnost, 

maminky se různě střídají, jak kdo 

má zrovna možnost a zdravé děti. 

Výsledky našich povídání se objeví 

občas i v našem Věstníku. 

Ještě bych zmíni la setkání 

s P. Pilíkem - jako přípravu na svá-

tek Svaté rodiny - a pak duchovní 

obnovu pro manžele v den přímo 

k tomuto účelu určený v rámci 

Jubilejního roku. 
Je to zatím takový skromný za

čátek. Představovala bych si, kdyby 

nás bylo víc - abychom mohli uspo

řádat víc výletů nebo třeba i společ

ný víkendový pobyt. Myslím také na 

otázku užších manželských spole

čenství, ale hlavně myslím i na ty 

rodiny, které nejsou klasické, úplné, 

nezapomínáme na ně, počítáme 

s nimi , jenom zatím nevíme, jak do 

toho." 

Pastorace dospělých 

K této oblasti se přihlásila Jana 

Mindlová, která před vlastním hod

nocením pastorace dospělých uve

dla, že všechny aktivity by měly 

vést k hlubšímu kontaktu s Bohem 

i lidmi. Nejprve s těmi ve farnosti, 

s těmi nejbližšími, s nimiž se setká

váme při mši svaté. Musíme pama

tovat na to, že společenství dospě

lých tvoří také rozvedení, opuštěn í 

a ovdovělí. 
Co tedy již funguje? Knihovna, 

otevřena každé úterý od 17.00 do 

18.30. Hlubší poznávání katechis

mu a Písma svatého vede pravidel

ně každé úterý večer, po mši svaté, 

P. Vymětalík. Občas se dostaví ně

jaký host, aby referoval o zajíma

vých oblastech, např. misiích apod. 

Sněmovní kroužek se schází 

v naší farnosti od loňského června. 

Původně každé tři týdny. Nyní jsme 

přešli na setkávání jednou v měsíci. 

Scházejí se ti, jimž leží na srdci sta

rost o církev. Uvažujeme nad tím, 

co nás naplňuje radostí i starostmi, 

a jak lépe uskutečňovat nauku 

li. Vatikánského koncilu. Každý se 

může vyjádřit k otázkám, které pak 

budou hlouběji probírány na Plenár

ním sněmu církve České republiky. 

Vloni jsme se ve sněmovním 

kroužku zabývali tématy: Všeobec

ná svátost spásy, Přítomná podoba 

království Božího, Tělo Kristovo, 

Boží lid, Královské kněžství, Povo-



lání ke službě Božímu lidu, V jedno
tě s papežem, naším biskupem a se 
všemi biskupy, O důstojnosti a apo
štolátu laiků, O významu řádů 

v církvi, Cesta ke svatosti v každo
denním životě , Nová duchovní hnu
tí v církvi. 

Tématem posledního setkání 
sněmovního kroužku 14. června by
lo hledání cíle ekumenických snah 
v naší církvi. 

Co se ještě neuskutečnilo? 

V programu byla i duchovní obnova 
dospělých. Rádi bychom se, podle 
vašeho přání, zorientovali v poměr
ně velké nabídce pro různé profese, 
věk, zájmy. V plánech je ekumenic
ké setkání, patrně s evangelíky 
z branické farnosti bratra faráře 

Rejchrta. Mělo by být jednak modli
tebním shromážděním , jednak 
i přátelským posezením a popoví
dáním (třeba s občerstvením) , aby
chom se vzájemně poznali. 

Dále plánujeme uveřejňování 

profesí a služeb našich farníků ve 
Věstníku , které chtějí nabídnout os
tatním. Zájemci o takovou inzerci 
mohou zaklepat v sakristii. 

Očekáváme také vaše návrhy na 
různá další setkávání dospělých, 
výlety nebo vytváření modlitebních 
kroužků. 

*** 
Místopředseda farní rady Václav 

Eliáš se připojil poznámkou, že far
ní rada ve spolupráci s cestovní 
kanceláří připravila vloni poutní zá
jezd do Lurd, který se však pro níz
ký počet přihlášených neuskutečnil. 
Letos už to bylo veselejší, když plný 
autobus s P. Vymětalíkem vyrazil 
koncem března na Národní pouť 
českých a moravských diecézí do 
Říma . Podrobněji o tom řádky v mi
nulém Věstníku . 

Farníci důchodového věku 
nejsou sami 

Jana Prchalová se omluvila, ale 
sepsala zprávu, kterou přečetl a do
plnil jáhen František Martinek. 

V oblasti péče o potřebné se po
dařilo dát dohromady skupinu 
20 dobrovolných pracovníků z naší 
farnosti (převážně starších žen), 
kteří jsou připraveni pomáhat těm 
z nás, kteří se pro nemoc nebo stá
ří dostanou do problémů . Evidenci 

a organizaci práce této skupiny obě
tavě zajišťuje L. Rosová. Tato skupi
na dobrovolných pracovníků nabízí: 

1. Návštěvu a drobné úkony při 
nesoběstačnosti - drobné nákupy, 
pochůzky, doprovod k lékaři, vy
zvednutí léků, předčítání , doprovod 
na mši svatou, procházky apod. 

2. Jáhen a další pověřená osoba 
jsou připraveni těm, kteří nemohou 
přijít do kostela, donášet na po
žádání eucharisti i. 

3. Uvedená skupina dobrovol
ných pracovníků však nemůže na
hradit pečovatelskou službu, jen jí 
pomáhat. 

V současné době pracuje z uve
dené skupiny aktivně 11 lidí. Na
vštěvují nemocné v krčské LON, 
v Domově důchodců v Sulické 
a 5 osob navštěvuje doma. 

Znovu vybízíme celou farní obec 
k větší angažovanosti a všímavosti , 
pokud jde o potřeby našich bližních. 
Zatím se málo známe a málo o so
bě víme. 

Žádosti o pomoc nebo nabídku 
k pomoci je třeba dávat písemně do 
schránky v předsíni kostela. Nejlé
pe je přijít na schůzku skupiny péče 
o potřebné, která se schází každé 
druhé úterý v měsíci po večerní mši 
svaté v kapli sv. Václava. Vaše sdě
lení jsou také připraveni kdykoliv 
přijmout P. Bedřich , jáhen Martinek, 
J. Prchalová a L. Rosová. 

Už z dřívějších let u nás pravidel
ně pokračuje setkávání dříve naro
zených pod názvem „Pozvání na 
čaj" (termín je vždy vyvěšen v před
síni kostela). Ta slouží ke vzájemné 
komunikaci, poskytnutí různých in
formací zajímajících především 

starší generaci a nabídce možností 
pohybových a kulturních aktivit. 

Setkání připravuje J. Prchalová 
a pravidelně se j ich účastní také 
otec Bedřich. 

Kulturní a společenská činnost 

V tomto účtování měl Jaroslav 
Štětina lehkou úlohu. Všichni ještě 
mají v paměti první farní ples, 
o němž jsme ve Věstníku podrobně 

informovali, včetně aktivního rozpo
čtu - při kvalitním a nákladném pro
gramu výsledek pozoruhodný. Ne
bylo třeba ani vzpomínat na řadu 
výstav obrazů a plastik, na koncer
ty. Všechny tyto aktivity budou mít 
pokračování. 

Technické zázemí farnosti 

Pregnantně zhodnotil Jakub Hra
dec. Dosažený stav - vymalování 
kostela, nové osvětlen í v něm, vý
stavba nové zpovědní místnosti, 
vybavení presbytáře kvalitnějšími 

mikrofony, úprava prostoru v pří

zemí farní budovy, aby mohl být 
lépe využit pro potřeby farnosti , 
rekonstrukce ústředního topení 
v přízem í farní budovy, celková re
konstrukce vodovodu, podložky 
k nohám židlí. 

Ve výhledu je rekonstrukce tope
ní v kapli Božského srdce Páně , 

přestavba elektroinstalace farní bu
dovy, výroba ambonu a od podzimu 
přijetí „civilkáře" pro běžnou péči 

a údržbu kostela, fary a okolí. 
Naše rekreační zařízení v Krá

lovci je spíše nevyužíváno, což 
představuje pro farnost velkou eko
nomickou zátěž. Na seriózní a roz
sáhlou úvahu v loňském Věstníku 
č. 8 nepřišla ze strany farníků do
sud žádná reakce. 

Informace a vzdělávání 

Ani Petr Křížek nemusel dlouho 
povídat. Farní akademie s výběrem 
kvalitních rektorů i zajímavých té
mat se už ve Lhotce stává pojmem 
a získává stále větší pozornost. 
Sedm setkání navštívilo 670 osob. 
Více se věnoval důvodům pro po
třebu přijetí pastoračního asistenta, 
který by P. Vymětalíkovi uvolnil ruce 
pro klidnější kněžskou práci a čle
nům farní rady by pomohl realizovat 
dobré myšlenky - ve prospěch celé 
naší farní rodiny. 

Nechce se věřit, že Věstník vy
chází už pět roků . Za tu dobu vyšlo 
40 čísel , průměrně o 6 stranách 
(ale také 14stránkový v roce 1997, 
při kulatém výročí našeho kostela), 
prakticky vždy nákladem 500 kusů. 

Nejpravidelnějším a nejstarším 
dopisovatelem je Věra Dvořáková 
a Václav Eliáš. O tom hovořil Zdeněk 

{dokončení na str. 7) 



• VĚNOV_ÁNO DĚTEM • VENOVANO DĚTEM • VĚNOVÁNO DĚTEM • VENOVÁNO DĚTEM • 

SLIVICE BYLO NÁM PRIMA! 
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2000 

Radost začíná právě v oka
mžiku, kdy ses vztjal poku
su hledat štěstí a snažíš se 
ho darovat druhým. 

MICHEL QUOIST 

~ 

Sešlo se nás zde celkem hodně 
a hned po pátečním příjezdu jsme 
se seznámili s místní mládeží. Prv
ní den jsme se jen tak otrkávali, 
protože jsme se většinou neznali, 
nebo jen od vidění. Ke spánku jsme 
se uložili pod širým nebem na farní 
zahradě, ve společnosti několika 

desítek mravenců na jejich školním 
výletě. Sobotní ráno začalo velmi 
neobvykle a zajímavě, protože nás 
vzbudilo časné zvonění, oznamující 
místnímu obyvatelstvu, že noc 
skončila. Pak následovalo protaho
vání končetin pod drsným vedením 
otce Bedřicha (byl fakt drsnej, ale 
neměl kapsáče) a prohlídka místní
ho kostela, kde jsme také zahájili 
den a poděkovali za krásnou noc 
pod hvězdami. 

Naplnili jsme si žaludky a připra
vili se na pouť na Makovou horu. 
Její vrchol, zarostlý stromy, kde 
bratr František, přezdívaný Ovečka, 

žije jako poustevník v malé míst
nůstce kostelíka nad sakristií, byl 
ideálním místem pro mši svatou. Na 
pouť dorazil i i další farníci ze Lhotky 
(píšeme na jiném místě - pozn. 

MALY INTERVIEW 
Co se vám na tom víkendu od 2. do 4. června líbilo a co nikoliv? 

Anička BURIANOVÁ- Moc se mi líbilo spaní pod širákem. 

Maruška ŠVEJDOVÁ - Skvělá atmosféra. 
Bára LUDVÍKOVÁ- Skvěle} byl Ovečka na Makové hoře. 
Tereza BĚLÁŠKOVÁ- Moc hezká byla mše na volejbalovém hřiš ti, kterou 

jsme si sami připravili. 
Janina CERHÁKOVÁ- Úžasný byli ti místní kamarádi. 
Helča ŠPAČKOVÁ - Bombová byla přehazka, kterou jsme tam hráli. 
Klára STEHLÍKOVÁ - Mně se líbila pouť na Makovou horu. 
Lukáš KREJZA - Byla tady skvělá parta lidí. 
Vojtíšek SOUDNÝ - Úžasný bylo natáčení Zachraňte Willyho 1-4 (ranway). 

Tomáš ČECHURA- Skvělý byly procházky. 
Irena KARLOVÁ - Líbilo se mi ranní probuzení, o které se postaraly zvony, 

ale blbí byli komáři a klíšťata. 
Anežka NEDVĚDOVÁ - Škoda, že tu nebyl živý Kristus. 
Tereza BĚLÁŠKOVÁ - Byli jsme všichni pohromadě, to je supr. Bohužel 

jsme tam byli moc krátce. 
Jiří ŠÁRKA- Všechno bylo skvělý, až na to, že se ucpávalo WC. 
Boženka ŠÁRKOVÁ- Mně se taky líbila ta mše na hřišti, fajn lidi a hry. 

Lucka ŠÁRKOVÁ - Úžasnej byl (až na to vedro) výlet do Jeruzaléma 

a prohlídka betlémů. 
Michal ČECHURA - Skvělá parta a hry. 
Otec BEDŘICH - Byl jsem šťastný, že se sešlo tolik mladých naší farnosti. 

Bylo mi tu dobře. 

red.) . Po mši jsme se vrátili do Slivi
ce, oni do Prahy. Na faře jsme si 
připravil i výborný oběd, kterého 
jsme se tak hrozně přejedli, že jsme 
si museli zasportovat na místním 
hřišti. Hráli jsme přehazku, a pak 
i volejbal.Ve čtyři hodiny přišl i naši 
místní kamarádi a zahráli si s námi. 
Po pořádné únavě jsme hráli Mafiá
ny„. Protože jsme měli v plánu ješ
tě hodně věcí, museli jsme se roz
loučit, u fary nasedli do aut a odjeli 
na křížovou cestu do blízkého lesí
ka. Narazili jsme na velký odpor do
mácích komárů , a tak naše křížová 
cesta trochu pozbyla na své důstoj
nosti a byla zkrácena pouze na 
dvě zastavení. Poté, co nás komáří 
zásahová jednotka vyhnala z lesa, 
vrátili jsme se na faru. Rozdělili 

jsme si jednotlivé úkoly a šli se při

pravovat na mši svatou. Ta se poz
ději konala venku na hřišti. A když 
jsme naplnili svoje hlavičky a srdce, 
nastal posléze čas naplnit také ža
ludky. Proto jsme šli na faru, kde byl 
táborák. Po opékání buřtů konečně 
nadešel čas na splnění hlavního 
smyslu tohohle víkendu, a to do
mluvit se, jestli se takto chceme dál 
scházet a pokračovat v podobných 
setkáváních. Úspěch byl veliký, 
dohodli jsme se, že se zase sejde
me po prázdninách, v září. 

Noc jsme zase strávili venku. 
A nakonec neděle, poslední den na
šeho pobytu ve Slivici. To vstávání 
už nebylo tak rychlé, ale po rozcvič
ce s Irenou jsme se „někteří" pro
brali. Nasnídali jsem se z našich 
velkých buchtových zásob a odešli 
do místního kostelíka na mši. Oby
vatelé nás mile přivítali a mše po
kračovala klidně , tak klidně, že při 

ní někteří jedinci, zmoženi minulým 
večerem , usnuli. Po mši jsme šli 
hrát na hřiště a pak byl oběd. 

Museli jsme už všechno sklízet 
a uklízet, protože čas našeho odjez
du se při blíži l. Naším posledním vý
letním zastavením byl Jeruzalém. 
Zde jsme navštívili starého pána, je
hož celoživotním dílem je vyřezává
ní betlémů . Se zájmem jsme si pro
hlédli jeho tvorbu. P ři oslnivém svitu 
slunce jsme se celí připeklí naposle
dy vrátili na faru a dočerstvili se. 

Nasedli jsme do aut a vraceli se 
do Prahy. Mysl ím, že jsme odtud 
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všichni odjížděli vel ice spokojeni, 
protože tenhle víkend určitě splnil 
očekávání a znamená začátek no
vé lhotecké mládeže. 

Maruška ŠVEJDOVÁ 

-I > 1'4::. 'I' I 
Maminka odešla na okamžik od 

kočárku, a já jsem se přiblížil, abych 
uviděl živou Trojici přebývající 

v čisté duši. 
Dítě spí, ručičky volně rozhoze

né na vyšívané přikrývce. 
Zavřená očička se dívají dovnitř 

a prsíčka se slabounce pozvedají. 
Zdá se, jako by mladý život šep

tal: dům je obydlený. 
Pane, ty tam jsi. 
Klaním se ti v tomto děťátku, kte

ré ještě nezranilo tvoji tvář. 

Pomoz mí, abych se mu připo
dobní/, 

abych znovu našel tvoji tvář 

a tvůj život, tak hluboko zasunutý 
v mém srdci. 

Michel QUOIST 

DLOUHÉ LŽÍCE 
Jeden rabín prosil Boha, aby se 

směl jít podívat do nebe a do pekla. 
Bůh mu to dovolil a dal mu za prů
vodce proroka Eliáše. Ten uvedl ra
bína nejdříve do velké místnosti. 
Uprostřed bylo ohniště s hrncem 
chutného jídla. Kolem dokola sedě
li lidé a nabírali z tohoto hrnce. Ale 
tito lidé byli bledí a hubení. Vládlo 
tam mrazivé ticho. Držátka lžic, kte
rými nabírali, byla totiž tak dlouhá, 
že nemohli vzácný pokrm vůbec 
jíst. Když tuto podivnou místnost 
opustili, ptal se rabín proroka: „Kde 
jsme to vlastně byli?" Eliáš odpově
děl : „To bylo peklo." 

Nato přivedl Eliáš rabína do jiné 
místnosti, která vypadala přesně 

tak, jako ta první. Uprostřed bylo oh
niště, a na něm hrnec s výborným jí
dlem. Lidé seděli okolo s dlouhými 
lžícemi v rukou. Všichni ale vypada
li dobře, byli šťastní a veselí. Zivě se 
mezi sebou bavili. Nikdo se nesnažil 
krmit sám sebe, ale dlouhými lžíce
mi se krmili navzájem. 

To bylo nebe. 

(Židovská legenda) 

-· ~ 

~ ~ 

TEST-NOVY ZAKON 
1. Jak se jmenují evangelisté? 

a) Cyril a Metoděj 
b) Matouš, Marek, Lukáš, Petr 
c) Matouš, Marek, Lukáš, Jan 

2. Kdo napsal Skutky apoštolů? 
a) Jakub 
b) Lukáš 
c) Jídáš 

3. Zjevení napsal: 
a) Jan Evangelista 
b) Matouš 
c) Jan Křtitel 

4. Který z apoštolů byl miláčkem 
Páně? 

a) Jan 
b} Ondřej 
c) Petr 

5. Který z apoštolů nahradil Jidá
še? 

a) Matěj 
b) Mikuláš 
c) Bedřich 

6. Pán Ježíš se narodil v oblasti: 
a) Samarsko 
b) Judsko 
c) Galilea 

7. V kolika letech se Ježíš ztratil 
v Jeruzalémě? 

a) 7 let 
b) 12 let 
c) 18/et 

8. Ježíšův pěstoun Josef byl: 
a) truhlářem 
b) zahradníkem 
c) zpěvákem 

9. Jak se jmenuje hora, na které 
byl Ježíš ukřižován? 

a) Smrtka 
b) Lebka 
c) Kost 

10. Kolikátý den vstal Ježíš z mrt
vých? 

a) 8 
b) 2 
c) 3 

11. Který z apoštolů nevěřil, že 
vstal Ježíš z mrtvých? 

a) Tomáš 
b) Marek 
c) Jan 

Kdo odevzdá řešení se svým 
jménem do 1 O. září do sakristie, 
dostane odměnu. 

l/Čude, tarn př(jdefe, 
~'řfe- lds;t;u ... 
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TRi MESICE V AMERICE 
(dokončení z čísla 312000) 

Jen kostel v Sawyeru, dalším 
městečku u Michiganského jezera, 
kam dojíždí kněz z Three Oaks, je 
zasvěcen někomu jinému než Pan
ně Marii - sv. Anežce. Ale už další 
z řady katol ických svatyň v místech 
u jezera, poloněmeckém Bridgma
nu, je opět mariánská. A dokonce je 
to jako u nás kostel Královny míru. 
Ten však už byl příliš daleko na to, 
abych se tam mohl jít podívat, 
i když jsem za své nedávné návště
vy ve Spojených státech během tří 
měsíců tam pěšky nachodil téměř 
350 km, tedy přes 200 mil. To bylo 
pro Američany, obvykle líné na 
krok, se kterými jsem se setkával, 
něco zcela nepředstavitelného. 

Moc mi však v USA chyběly naše 
červené , modré, zelené a žluté tu
ristické cesty. Ne že bych je potře
boval k orientaci. S mapou jsem se 
v systému převážně rovných silnic, 
které jiné silnice křižují obvykle 
v pravém úhlu, naučil rychle orien
tovat. Stýskalo se mi však po oby
čejných, neasfaltovaných cestách. 

. Těch tam v oblasti, kudy jsem cho
dil, bylo všeho všudy jen dvě stě ne
bo tři sta metrů. Buď to byly cesty, 
po nichž si v terénu kolem golfové
ho hřiště, který dosud nikdo neza
stavěl nebo alespoň neopatřil nápi
sem „Soukromý majetek" nebo 
„Vstup zakázán" - doslova „Nena
rušovat držbu!" - na golfových mo
torových vozících zkracovali cestu 
hráči golfu. Anebo po nich chodili 
kolem potoka rybáři. 

V tom rovinatém, převážně ze
mědělském nebo ovocnářském kra
ji kolem jižní části Michiganského 
jezera jsem také postrádal české 
kopce a údolí, výhledy, kříže a boží 
muka. O to milejší mi tedy byla set
kání s jakýmikoliv projevy víry: oje
dinělou soškou Krista nebo Matky 
Boží p řed rodinným domkem anebo 
kostely, ať patřily ke kterékoliv círk
vi, jež se až na naši starou dobrou 
katolickou v USA čím dál víc tříští 
(což lze vypozorovat třeba i jen na
hlédnutím do telefonního sezna
mu). V nepříliš velkém New Buffalu 
- pozor, neplést si s Buffalem ve 
státě New York, poblíž Niagarských 
vodopádů, kde působí i známí čeští 
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hokejisté - je sedm kostelů , ve zmí
něném Three Oaks, městečku ještě 
menším, dokonce osm. 

V týdeníku New Buffalo Times 
několik místních podnikatelů týden 
co týden sponzoruje celostránko
vý inzerát s přehledem bohoslu
žeb ve 32 místních a okolních kos
telích a jedné synagoze. Z nich mi 
v paměti utkvěly zejména tři . Do
cela obyčejný d řevěný meto
distický kostel na jedné ze dvou 
newbuffalských hlavních ulic, po
jmenované podle kapitána jezerní 
plavby, který toto místo svým ztros
kotáním objevil, jsem si zapamato
val proto, že na jeho terase byla 
v předvánočním čase na skuteč
né slámě umístěna velká Svatá ro
dina se Třemi králi, všechny figurky 
jakoby ze si lné lepenky, jež mi tro
chu připomínala podlepené české 
Wenigovy vystřihovací jesličky. 

Baptistický sbor opodál mě upoutal 
svou architekturou a moderní řecký 
pravoslavný kostel tím, že vůbec 
nevypadá jako ortodoxní chrám, 
jaké známe. U kostelů jsou kromě 

bohoslužebných prostor také spo
lečenské místnosti nebo dokonce 
sály, neboť jsou jedním z mála míst, 
kam může člověk jít do společ-

nosti , když netouží j ít zrovna do 
baru. 

Obecně však platí, že USA není 
jen země, jaká se nám jeví z akč

ních fil mů nebo p řih louplých seriálů 

uváděných TV Nova. Ve Spojených 
státech jsem ostatně v televizi vidě l 

i řadu vel ice pěkných amerických 
f i lm ů z devadesátých let, mnohem 
lepších, než jaké se promítají u nás. 
USA však stále ještě jsou přede

vším zemí, jejíž obyvatelé stále věří 

v Boha. I když jejich víra má tisíce 
nejrozmanitějších podob. 

Jiří SŮVA 

PODĚKOVÁNÍ 
DO STUDÁNKY 

Milé paní učitelky! 

Děkujeme Vám za všechnu 
lásku a péči, kterou jste roky 
dávaly nejen našim dětem, ale 
i nám. 

Za rodiny, které letos od
cházejí z MŠ Studánka 

Bažantovi a Strouhalovi 

NA MAKOVÉ HOŘE 
Mše pod širým nebem 

Naši farníci se v přeplněném 
autobusu a několika osobních vo
zech dopravili v sobotu 3. června 
na Makovou horu u Příbrami, aby 
se zúčastnili poutní mše svaté 
pod širým nebem. 

Hlavním celebrantem byl P. Be
dřich Vymětalík, koncelebranty 
pak P. Jaroslav Karas, místní du
chovní správce, s italským karme
litánem. Za nádherného počasí, 
v sousedství kostela Panny Marie 
Karmelské, s duchovním usebrá
ním, umocněným zpěvem kostel
ního dětského sboru Slivičáček, se 
poutníci na hoře chvílemi ocitali ja
ko v nebi. Paní Zdena Novotná to 
viděla takto: 

„Prosluněné ráno nás prováze
lo na Makovou horu. Pro mne 

místo nové, a tak, když jsme před 
půl desátou došlí na její vrchol, 
objeví/ se kostel jako malý zázrak. 
Obklopen Božím tichem a voňa
vými lesy. Než začal program 
poutní cesty, rozhlédla jsem se 
z volného prostoru kolem koste
la a pozdraví/a naší zem od 
vrcholu hory Blaník na výcho
dě až po Novohradské hory a tá
hlou Kleť na jihu. Pak jsem se už 
plně pohroužila do účelu cesty, 
modlitby růžence a prožitku mše 
svaté, která byla působivá pod 
širým nebem. Všemi modlitba
mi jsem prosí/a, ale především 
Bohu děkovala za vše, čeho se 
mí dostává. Děkují za tento pro
žitek.„ " 



ZPOVĚĎ FARNÍ RADY 
(dokončení ze str. 3) 

Pejčoch, který s edicí Věstníku za
čínal, aby v tak živé farnosti jsme se 
lépe poznávali a mohli si navzájem 
pomáhat. Přesto ani po letech se 
nepodařilo zavést společenskou 
kroniku, s konkrétními informacemi 
o lidech nejpotřebnějších, v nouzi, 
odcházejících na věčný odpočinek, 
jubilujících atd. Zato už máme větší 
síť kvalitních dopisovatelů, zejména 
z farní rady, takže Věstník odráží 
širší spektrum života farnosti. 

*** 
Hovořil také P. Bedřich Vymětalík. 

Na adresu farní rady poznamenal, 
že spolupráci a pomoc faráři , odpo
vědnost za šíření evangelia Božího 
království na tomto místě, berou 
všichni členové vážně a odpovědně. 

Záleží teď, jak to vidí farníci ... 

Přesto, že jich bylo v lavicích jak 
šafránu, rozvinula se docela živá 
debata a padlo pár rozumných ná
vrhů. Je třeba zlepšit akustiku zpo
vědní místnosti, lépe zorganizovat 
přijímání Nejsvětější svátosti, aby 
se farníci chovali důstojněji a netla
čili se u oltáře - musíme se učit při
jímat po řadách . Přínosem by mo
hlo být vytvoření modlitební 
skupiny, která by, zatím zkušebně 
při pátečním růženci, myslela na 
formování duše určité konkrétní 
osoby, na starosti, bolesti a trápení, 
která se nedají vyřešit v rodině. Mi
mořádně velkou pochvalu dostala 
Anička Buriánová a Marie Šárková 
za nápaditou a vkusnou květinovou 
výzdobu, za kterou by se nemusel 
stydět žádný talentovaný profesio
nál. Nu a - farní rada také obstála 

(ZP) 

NABÍDKA NÁBOŽENSKÉ LITERATURY 
V roce 1998 byl v našem koste

le obnoven prodej náboženské lite
ratury. Jeho součástí jsou také ka
lendáře , pohlednice a jiné drobné 
publikace. 

ky a přání do budoucna je možno 
předat farní radě nebo duchovnímu 
správci P. Bedřichovi. 

Anna MARTINKOVÁ 

~ ~ 

PC>Z"'VÁNÍ 
PRO MLADÉ DVOJICE 

V naší farnosti v září zahájíme již 
9. běh přípravy na manželství ve 
společenství. 

Vítáni jsou ti, kdo spolu chodí 
a chtějí se vzájemně víc poznat, ti, 
kdo se chtějí dobře připravit na 
manželství a uvažují o svatbě ně
kdy během příštího roku, ale i ti, 
kdo se nedávno vzali. Nejedná se 
o přípravu na svatební obřad, ale 
na manželství. Jedná se asi o 1 O 
večerů v intervalech 2-4 týdny. 
Budeme si společně povídat o po
volání a osobní zralosti k manžel
ství, o tom, jak se dá prožít doba 
známosti, o svobodě a věrnosti 

v manželství, co si slibujeme 
v manželském slibu, jaké jsou hlav
ní rozdíly v myšlení a mluvě muže 
a ženy, o konfliktech a krizích 
v manželství, o významu intimního 
života pro manžele, o společném 
duchovním životě manželů , o vzta
zích k rodičům , o financích a vede
ní domácnosti, o prvním těhotenství 
a výchově dětí a o mnohém dalším. 
Nečekejte žádné přednášky. 

Protože se nám již přihlásily 
3 dvojice, nabízíme tuto možnost 
ještě pro maximálně 3 páry. 

Bližší informace u Jany a Jana 
Šilhavých, tel. 402 22 36. 

Zdrojem nákupu je především 

karmelitánská prodejna Kardis, kte
rá kromě knih vlastního vydavatel
ství je dobře zásobena i odjinud. 
V poslední době přibyla duchovní li
teratura a kazety z vydavatelství 
Paulínky. Z novinek duchovní litera
tury zkušeně a zasvěceně vybírá 
náš P. Bedřich , čímž je zaručeno, 

že se nabízejí opravdu hodnotné 
a užitečné tituly. 

SETKAVANI MAMINEK 

Prodej byl zajišťován zatím v do
bě adventní a postní. Zájem o tuto 
službu návštěvníkům kostela ilus
truje několik zajímavých čísel z po
slední doby: 

• v adventě 1999 se prodalo 
199 titulů knih s duchovní temati
kou, v celkové hodnotě 14 760 Kč, 

kromě 6 Biblí + NZ, dále 479 růz
ných kalendářů , 1600 pohlednic 
a jiných drobných publikací; 

• v postní době 2000 se proda
lo 122 titulů duchovní literatury 
v ceně 6667 Kč, 3 Bible + NZ, 1439 
velikonočních pohlednic aj. 

V této službě chceme i po 
prázdninách pokračovat. Připomín-

V letošním školním roce se jsme 
se sešly 6. 5. naposledy. Přestože 
nás bylo tentokrát hodně a dětí plná 
kaple, díky tetě Evě jsme měly pěk
nou chvíli na povídání o Duchu sva
tém a na sdílení svých zkušeností 
s ním. Naše setkání pěkně zapadlo 
do doby očekávání slavnosti 
Seslání Ducha svatého. 

Povídaly jsme si , proč neustále 
voláme s církví Ducha svatého, aby 
přišel : Veni Sancte spiritus, Přijď 
Duchu svatý? Vždyť Duch svatý je 
v nás skrze křest i skrze biřmování, 
které posiluje to, co jsme již obdrže
li ve křtu . 

Duch svatý v nás přebývá, ale 
jde o to, že není v každé místnosti 
našeho domu (dimenzi našeho ži
vota). V každém z nás jsou míst
nosti, které jsou Duchu ještě uza
vřeny, chceme si vystačit sami, 
bojíme se, že by nám řekl něco , co 
by se nám nelíbilo. 

Kdykoli říkáme „Přijď, Duchu 
svatý," říkáme mu: „Dobře , já pro te
be otevřu nějakou další místnost." 

Uvědomily jsme si více, že s da
rem mateřství je také spojeno cha
risma mateřství. A že při jakémkoli 
charismatu nebo úkolu, který žije
me, se můžeme ptát, je tu Duch 
svatý? Jsme připraveni , vložit vše 
do jeho rukou? 

Ducha svatého nám také přibl íži
lo podobenství s mateřskou láskou. 

„Malé dítě je pořád špinavé, po
řád má žízeň, při každé příležitosti 
se poraní. A na koho se obrátíme 
jménem Boží církve, aby tyto ma
teřské práce zastal? Na svatého 
Ducha. Svatému Duchu přísluší, 
aby v našem nadpřirozeném životě 
a ve vztahu k našemu Otci plnil ten
to nejvlastnější mateřský úkol. On 
se snaží obracet zraky naší duše, 
aby v nich rozkvetl ten úsměv ma
ličkého dítěte, které svého otce po
znává a zdraví." 

S přáním pěkných prázdnin jsme 
se rozloučily s tím, že se v září opět 
sejdeme. Budeme se scházet opět 
jednou za 14 dnů ve středu od 9.00. 
První setkání bude 13. září. (JŠ) 
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Náš chrámový sbor na mezinárodním festivalu duchovních písní 

ALLELUJA V ŠUMPERKU 
Na pozvání organizátorů se náš 

chrámový sbor ve dnech 12.-14. 
května 2000 zúčastnil v Šumperku 
pátého ročníku Mezinárodního fes
tivalu duchovní vokální hudby, který 
se konal za účast i 8 sborů (zastou
peno bylo i Polsko a Rakousko) 
a Souboru staré hudby při Sloven
ské filharmonii. Od roku 1992 jej 
každý druhý rok pořádá Schola od 
sv. Jana Křtitele v Šumperku, za 
podpory Okresního úřadu a města 
Šumperku, pod záštitou olomoucké 
arcidiecéze a s průvodním slovem 
význačného hosta festivalu, který 
všechny koncerty uvádí. Letos byl 
tímto moderátorem P. Beno Beneš, 
bývalý provinciál České salezián
ské provincie. 

Za řízení L. Pospíšila a J. Vavří
ka uvedl náš sbor v hlavním festiva
lovém koncertu v pátek 12. 5. v kos
tele sv. Jana Křtitele v Šumperku 
Missu brevis od Zdeňka Fibicha, 
v sobotu 13. 5. v kostele sv. Barto
loměje v Zábřehu spolu s Fibicho
vou mší ještě další skladby, 14. 5. 
úvodem k neděln í bohoslužbě sbo
rovou skladbu L. v. Beethovena 
Chvála Boží přírody a na závěreč
ném odpoledním koncertu se připo
jil k ostatním sborům ke společné
mu provedení Alleluja z Handlova 
Mesiáše. Zazpívali jsme je dvakrát 
za sebou, přičemž na pokyn diri
genta se při druhém provedení 

k poslednímu radostnému Alleluja 
nadšeně připojil celý kostel. Byla to 
tečka a nepřehlédnutelné poselství 
celého festivalu. V programu byla 
i sobotní návštěva renesančního 

zámku ve Velkých Losinách s im
provizovaným koncertem na arká
dách zámku, nazvaným Sbory sbo
rům . Celý festival byl velký zážitek 
jak pro posluchače, tak i pro aktivní 
účastníky a zůstane jistě nadlouho 
v našich myslích. A to nejen pro 
nádherné výkony všech účinkují

cích, výbornou přípravu organizáto
ry a veselou náladu při společen

ském večeru v Domě kultury, ale 
i pro celkovou nadšenou atmosféru, 
která mimo jiné byla vyjádřena přá
telským p řijetím městskými zastupi
teli a zejména pak pohostinstvím 
rodin ubytovatelů . 

Náš koncert vyslechl také pan 
Pastrnek, který byl před válkou krát
ký čas vůbec prvním varhaníkem 
v našem lhoteckém kostele. 

(EL) 

KRÁTCE 

• PŘÍŠTÍ VĚSTNÍK vyjde 1. zan 
2000, tedy hned po prázdninách. 
Budeme v něm samozřejmě po
drobně informovat o průběhu naše
ho zatím neobvyklého farního set
kání v neděli 18. června, které snad 
založilo novou a dobrou tradici. 

OKÉNKO ~SOCIÁLNÍ 

~ MOŽNOST STRAVOVÁNÍ 
PRO SENIORY V PRAZE 4 

Senioři v Městské části Praha 4 mají možnost buď přímo poobědvat, nebo si 
odnést stravu ve vlastních nádobách. Výdejní doba obědů je od pondělí do pátku 
vždy od 11 do 13 hodin. Stravovat se mohou také diabetici, a to v následujících 
Klubech důchodců, kde je průměrná denní kapacita 50 obědů: 

Jílovská 432 oběd stojí 34 korun 
Svatoslavova 27 oběd stojí 32 korun 
M. Cibulkové 4 oběd stojí 32 korun 
Hudečkova 1296 oběd stojí 32 korun 
Branická 55 oběd stojí 32 korun 
Podolská 31 oběd stojí 34 koruny 

Stravovací provoz s racionální a dietní stravou je také v Domově Sue Ryder, 
Michelská In. Oběd tady stojí 35 korun a průměrná denní kapacita je 30 obědů. 
Výdej obědů samotných i výdej do přinesených nádob je vždy od pondělí do pát
ku od 11.15 do 13 hodin. 

Veškeré informace o Klubech důchodců podá Zdeňka Bílková, humanitní 
odbor OÚ MC Praha 4, telefonní číslo: 6119 22 04. (bíl) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost p ři kostele Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Náklady na jeden výtisk činily 7 Kč. 
Toto číslo vyšlo 24. června 2000. 

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 

I 
POŘAD BOHOSLUŽEB..V K'IĚTrrn 
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 smířen í - sv. zpověď -
lze vykonat před každou mší svatou 
v -4tal'li 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 Fakultn í 
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 do 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 ímán ím. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v lichém kalendářním 

týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 

FARNÍ KNIHOVNA 

Otevřena každé úterý od 17.00 do 18.30. 
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VESTNIK 5/2000 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

NÁŠ PŘÍMLUVCE V NEBI 
Po dlouhé těžké nemoci doputoval v sobotu 8. července náš du

chovní otec VLADIMÍR RUDOLF v Kněžském domově sv. Václava ve 
Staré Boleslavi k bráně věčnosti. O týden později zaplnila lhotecký 
kostel P. M. Královny míru půl tisícovka vděčných farníků, aby se spo
lečně se 34 kněžími a 5 jáhny zúčastnili zádušní mše, celebrované po
mocným biskupem pražským Václavem Malým. Evangelium přečetl 
symbolicky jáhen Karel Stádník, který za duchovní podpory P. Rudolfa 
tvořil ojedinělou křížovou cestu právě pro lhotecký kostel. „Budle při
praveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete„." Ano, 
otec Vladimír odešel zaopatřen sv. svátostmi a připraven celým svým 
šlechetným životem. 

Promluvu při pohřebním obřadu pronesl blízký přítel zesnulého 
mons. Antonín Bradna. 

„Díváme se zpět na jeden kněž
ský život." 

MYŠLENKY K ZAČÁTKU 
NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

S paterem Vladimírem Rudol
fem, který se narodil 19. září 1924 
v Praskolesích a byl vysvěcen 

23. dubna 1950 v Praze, jsme se 
seznámili jsme se před 55 roky, 
když přišel do semináře a začal 

studovat na bohoslovecké fakul
tě. Nadšený, plný iniciativy, srdečný, 
dobrý přítel a kamarád. To bylo 
v době, kdy organizační poměry by
ly ještě válečně neurovnané, ale 
mezi fakultou a seminářem panova
la skvělá součinnost a vzájemné 
porozumění. 

Žáci jedné třídy dostali po 
prázdninách nového třídního učitele 
a na toho předcházejícího - z loň
ského školního roku - většina 

z nich zapomněla. Někteří ho do
konce ani nepozdravili. Když se to
tiž před rokem stal jejich třídním uči
telem, zdál se jim milý, dobrý. Líbil 
se jim. 

Ale po několika měsících se jim 
přestal líbit. Proč? Hodně po nich 
chtěl. Hodně zkoušení, hodně úloh. 
Tak se často končí přátelství, ná
klonnost, nejen mezi dětmi a učiteli, 
ale i mezi jinými osobami. Když 
někdo po nás pořád něco chce. 

Kdo jste v neděli v kostele dobře 
poslouchali evangelium, tak víte, že 
Pánu Ježíši se stalo něco podobné
ho. Když v dlouhém kázání, které 
měl pro lidi v Kafarnaum, učil, že on 
sám, jeho tělo a krev se stane po
krmem pro lidi, aby měli sílu pro do
brý život, tak mnohým učedníkům 
se to zdálo nesmyslné, nepochopí-

telné. A odešli od něho. Zůstali je
nom ti nejlepší - apoštolové. A když 
se jich Ježíš zeptal „I vy chcete 
odejít?", svatý Petr odvětil: „Ke ko
mu bychom šli, Pane? Ty máš slova 
věčného života." 

A tak na začátku nového školní
ho roku vám přeji, abyste nikdy ne
opustili a neztratili přátelství ani 
s Ježíšem, ani s vašimi učiteli , 

i když po vás stále Ježíš i učitelé 
budou něco chtít... Oni - Ježíš i uči
telé - vám dají mnohem víc. 

A kromě přátelství s Ježíšem 
a učiteli, ještě je potřeba žít v přátel
ství se spolužáky. Svatý Jan Bosko, 
velký vychovatel mládeže, řekl jed
nou: „Já jsem přečetl hodně knih 
a slyšel hodně kázání, ale málo si 
z toho pamatuju. Hodně jsem už za
pomněl. Nikdy však nemůžu zapo
menout na neslušné slovo, které mi 
řekl zlý spolužák, když jsem měl 
sedm roků. A teď mám šedesát." 

P. B. VYMĚTALÍK 

Zásluhu o to měl především rek
tor semináře, potemní pražský arci
biskup Josef Beran, který se měl 
stát za několik let světitelem Vladi
míra Rudolfa. Že se jím nestal, za
příčinilo bolestné Boží Tělo ve sva
tovítské katedrále r. 1949. I mezi 
vámi je několik svědků této neslý
chané komunistické provokace. 
Mezi bohoslovci, kteří chránili své
ho arcibiskupa, byl i Vladimír, vždy 
odhodlaný a zapálený pro věc Boží. 
Kněžské svěcení přijal za necelý 
rok z rukou biskupa Antonína 
Eltschknera. 

Teprve za čtyři roky mohl nastou
pit na své první kaplanské místo 
v Berouně, když předtím musel vy
konávat těžkou vojenskou službu, 

(dokončení na str. 2) 



NÁŠ PŘÍMLUVCE V NEBI 
(dokončení ze str. 1) 

spíše by se to dalo nazvat vojen
skou otročinou. V roce 1955 byl po
slán jako duchovní otec do zbirož
ské farnosti, kde působil 12 let. 

Když se začalo probouzet „praž
ské jaro," Panna Maria si ho přitáhla 
sem do farnosti, která je zasvěcena 
jí jako Královně míru a má trvale při
pomínat barbarský čin zfanatizova
ného davu, který strhl její sochu 3. 
listopadu 1918 na Staroměstském 
náměstí. S Vladimírem se počítalo 
jako s jedním z průkopn íků du
chovního osvobození a duchovní 
obnovy - a to nejen v Praze. Jeho 
povolání do Prahy bylo jedním 
z jasnozřivých rozhodnutí tehdejší
ho správce arcidiecéze biskupa 
Františka Tomáška. 

Na shromáždění u Kaplanů 12. 
března 1968 vystupuje P. Rudolf 
spolu s Otou Mádrem jako mluvčí 

kněží a věřících s požadavky katolí
ků za svobodu církve. Je iniciáto
rem nápravy církevních poměrů ve 
spolupráci s biskupem Tomáškem. 
Zvlášť vehementně požaduje roz
puštění tzv. mírového duchoven
stva, které bylo nástrojem komunis
tů v potlačování práv církve. Jeho 
úsilí se setkává s úspěchem . Před

stavitelé mírového hnutí odcházejí 
do ústraní. 

Vladimír Rudolf je v té době po
věřen vedením redakce Katolických 
novin a současně se svými spolu
pracovníky připravuje založení Díla 
koncilové obnovy, které má vnést 
do společenství věřících ralizaci 
myšlenek li. vatikánského koncilu. 

Památným zůstane datum 14. 
května 1968, kdy se na Velehradě 
scházejí všichni tehdejší biskupové 
a velké množství kněží i laiků, kteří 

tleskají projevu dr. Antonína Man
dla, který promluvil ze srdce všech 
přítomných , kte ří chtěli usilovně 
pracovat na duchovní obnově naše
ho národa. 

Bohužel 21. srpen 
1968 udělal tečku za 
všemi těmito programy. 
Skončila krátká, ale 
slavná éra Díla koncilo
vé obnovy. Vladimír Ru
dolf se vrací v plné in
tenzitě k práci ve své 
farnosti na Lhotce. 
Obohacen o mnoho 
zkušeností snaží se 
zůúrodnit tuto část vini
ce Páně. Vy sami, farní
ci , víte, kolik práce vy
konal. Měl vás rád 
a vám se obětoval. Pán 
- Hospodin - ví o všech 
jeho úsilích, bolestech, 
strastech i o každém ví
tězství. 

Život P. Vladimíra 
Rudolfa byl bohatý 
a pestrý. Mluvil jsem 
s ním naposled, když 
se před 3 roky louč i l se 
svým dobrým přítelem 

a spolubratrem P. Antonínem Bělo
hlávkem v počapelském kostele Na
nebevzetí Panny Marie. Velkou část 
života prožil mezi vámi, 32 let. Při
šlo stáří: je obtížné ho nést a často 
je samo o sobě na obtíž. 

My kněží máme připraven pro to
to období dočasný domov ve stínu 
staroboleslavské mariánské svaty
ně, kde se uctívá Paladium české 
země. Tam doputoval k bráně věč
nosti i náš spolubratr, váš duchovní 
otec Vladimír Rudolf. 

Na závěr bych chtěl opakovat 
slova rozloučení, jak je zachytil 
františkán P. Benedikt Holota ve 
svých aforismech o otci Janu Urba
novi: 

„Prosím mlčte! Mlčte , nemluvte 
mi do umírání. Řečí je dost. Vše je 
oběť - Ježíší, věřím, důvěřuji, milu
ji. Miluji vás, s Pánem Bohem, žeh
nám, žehnám vás. Amen." 

o o o 
Mezi četnými hosty byli přítomni 

také zástupci Ackermann-Gemein
de z diecéze WOrtzburg. S kněžími 
koncelebroval mši svatou P. Karl 
Heinz FrOhmorgen. Předseda AG 
Adolf Uhlmann mj. řekl : „Otec Vladi
mír byl i pro nás otcovskou osobou. 
Kdo se s ním někdy setkal, toho si 
získal. Přijeli jsme, abychom o tom 

podali svědectví a poděkovali mu. 
Doufáme, že ho nebeský Pán přiví
tá a dá mu nebeskou blaženost." 
Profesor Heinrich Bruckner dodal: 
„Za sto let P. Rudolfa už třeba nikdo 
nebude znát, ale Bůh ho znát bude. 
I za sto let budete mít ve farnosti 
dobrého a věrného přímluvce ... " 

Chrámový sbor, na který byl 
P. Rudolf hrdý, se rozloučil se svým 
pastýřem Requiem od prvního lho
teckého varhaníka a významného 
církevního skladatele Vojtěcha Ří
hovského. 

Mnozí farníci doprovodili P. Ru
dolfa na hřbitov do jeho rodných 
Praskoles. Tam vikář P. Antonín Do
ležal, někdejší probošt vyšehradské 
kapituly, společně s P. Bedřichem 
Vymětalíkem otce Vladimíra vrátili 
do země jeho rodičům. 

Víme, že smrtí vše nekončí, ale 
začíná. Proto ani smuteční ozná
mení - jak si to P. Rudolf přál - ne
neslo černé rámování, ale svítilo ja
koby bílým ornátem. Tak to vnímal 
i otec biskup V. Malý, když hovořil 
o bohoslužbě plné naděje . „Skonči

lo padesát let kněžství, my ale má
me naději, že Bůh svého služebníka 
P. Rudolfa přijme k sobě." 

(ZP) 



~ ~ ~ ~ 

CLOVEK, KTERY SE NEBAL 
V naší farnosti se všeobecně ví, 

že otec Vladimír Rudolf byl dobrý 

němčinář. Z němčiny pilně překlá

dal a s Německem - tehdy ještě zá

padním - měl styky i v době, kdy to 

bylo dost riskantní. Ale svého času 

pozornosti návštěvníků Lhotky ne

mohl uniknout ani dav Poláků , který 

vždycky v neděli po „desáté" mši 

svaté před naším kostelem čekal na 

mši polskou. Tu páter Rudolf „zdě

dil" po předčasném úmrtí kunratic

kého duchovního správce Lubomíra 

Rosenreitra, když měl nějaký čas 

na starosti také tamní osiřelou far

nost. Otec Rosenreiter z pražských 

Vinohrad učil na teologické fakultě 

v Litoměřicích a o nedělích „farářo

va!" v Kunraticích. Když se na stav

bě masokombinátu v Písnici objevi

li polští dělníci, začal L. Rosenreiter 

v Kunraticích sloužit zvláštní mši 

i pro ně. 
Pak dostal pro trvalé působení 

v Kunraticích tehdy nezbytný státní 

souhlas jiný kněz. Mše pro Poláky 

P. Rudolf „přenesl" na Lhotku. Teh

dy mě požádal, abych mu při nich 

dělal tlumočníka. V rychlosti jsem 

ho polsky naučil stálé liturgické tex

ty, a co bylo možné, jsem včetně o

bou čtení polsky četl já. Problém 

však byl s evangeliem. To jsem jako 

· laik číst nemohl. Otec Rudolf je tedy 

párkrát přečetl česky a já překlad 

evangelia polsky. Nakonec se evan

gelium po několika rychlohodinách 

polského čtení naučil jakž takž pře

číst polsky. Byl velmi učenlivý. 

Na polské kázání to však pocho

pitelně nestačilo. Kázat Polákům 

musel i nadále česky. Jenomže pře

kládat jeho kázání z češtiny do pol

štiny byl problém zase pro mne. 

I když jsem se polsky domluvil, pra

videlně četl řadu polských novin 

a časopisů a poslouchal polské vy

sílání ze Západu. V době, kdy začal 

otec Rudolf na Lhotce sloužit pol

ské mše, tedy už dávno nebyl pro 

mne problém kdykoliv cokoliv pře

kládat z polštiny do češtiny. Naopak 

to ale bylo horší. Zvlášt' ~dyby se 

pater „rozpálil", jak se r: ..J to někdy 

při homiliích stávalo. Naléhal jsem 

tedy na něho, aby se při kázání pro 

Poláky „mírnil" a kázal jednoduše, 

abych překlad z češtiny do polštiny 

nějak zvládl. Slíbil to a dodržel. Po

měrně krátce, nikoliv tedy asi 25 mi

nut jako při nedělních mších čes

kých, kázal pro Poláky nejen ze 

začátku, ale i později , když mě jako 

překladatele vystřídala vždycky ně

která z přítomných Polek, které už 

z češtiny něco pochytily. 
Při polské mši v neděli dopoled

ne býval kostel téměř vždycky nabi

tý jako při českých bohoslužbách 

o Vánocích nebo nějakých výji

mečných příležitostech . Většinu ná

vštěvníků polské mše tvořili muži. 

Když zpívali píseň Bože, cos Pol

sce, kterou my zpíváme se slovy 

Bože, cos ráčil , byl to úžasný muž

ský sbor a pro posluchače fantastic

ký zážitek. A varhaník Petr Fanta 

se postupně učil další a další polské 

písně, takže polští bratři a sestry 

ve víře se u Panny Marie Královny 

míru mohli myslím cítit skoro jako 

doma. 
Jenom málokdo z věřících asi ví, 

že za bolševika i konání bohoslu

žeb musel schvalovat tzv. církevní 

tajemník příslušného Obvodního 

nebo Okresního národního výboru, 

představitel tehdejší „církevní politi

ky", prodloužená ruka komunistické 

strany a Státní bezpečnosti. Byl to 

prostě takový dráb přes velebníčky. 

Aby nebyli moc horliví. Zatímco pra

cující měli pracovat co nejlépe, od 

kněží se očekával naprostý opak. 

Církevní tajemník vůbec chtěl vědět 

o všem, co se ve farnosti „šustne". 

I když bylo v kostele nebo na koste-

1.e zapotřebí třeba jen něco opravit, 

státně-stranický dráb přes církve to 

musel povolit. A právě v této souvi

slosti mi otec Rudolf jednou, když 

jsem se mu svěřil , že jsem se 

zhroutil, protože mě vydírala Státní 

bezpečnost, řekl: „Nic si z toho ne

dělej. Když musím jít za církevním 

tajemníkem, jsem z toho celý roz

třesený. I když jde o nějakou pito

most, třeba jen o výměnu několika 

tašek na střeše." 

Teprve mnohem později, po tom, 

co je bolševik zakázal, jsem se do

věděl , že po celou dlouhou dobu 

P. Rudolf polské mše tady na Lhot

ce sloužil, aniž by je na národním 

výboru ohlásil. Asi se bál, že by mu 

je církevní tajemník nepovolil. Tak

že ve snaze zabezpečit duchovní 

potřeby několika set Poláků pracují

cích v sousedství raději riskoval 

další průšvih . Dnes s odstupem ča

su se mi otec Vladimír jeví - ač to 

zní paradoxně - jako člověk, který 

přestože měl strach, se nebál. 

Kdykoliv se setkám s některým 

knězem, dnes už obvykle starším, 

jehož někdejší počáteční nadšení 

pro Boží věc se za časů komunismu 

vlivem tehdejších okolností postup

ně proměnilo v pastorační lenost 

přetrvávající dodnes, tím více oce

ňuji, co pro nás otec Vladimír Ru

dolf obzvláště v těch těžkých do

bách dělal. Zvlášť to oceňuji proto, 

že vím, za jakých podmínek kněží 

tehdy pracovali. Jako člověk, který 

k němu čtvrt století chodil ke zpově

di, si zase považuji toho, že se otec 

Rudolf nebál, ani když jsem se na 

něj obracel s problémy, jaké jsem 

svého času do jisté míry měl s tím, 

co bych nazval církevní ortodoxií. 

Před Pánem Bohem si svými rada

mi bral na svědomí i takové moje 

problémy, které by řada jiných kně

ží „řešila" nějakou všeobecnou rá

doby náboženskou frází a tudíž by 

kl idně nechala penitenta „smažit se 

ve vlastní šťávě". Myslím, že neško

dí, abychom si i toto, když na svého 

zesnulého faráře vzpomínáme, 

s vděčností připomenuli. 
(JS) 

Nedovolme hmotným věcem, aby nás tak sužo

valy, že se stanou jediným horizontem našeho 

života. Znovu objevme radost pozvednout 

pohled k nebi, abychom dali všemu rozměr mno

hem vnitřnější, hlubší a bohatší naděje! 

MME 



JEŠTĚ JEDNA VZPOMÍNKA 
Jen velmi nerad připouštěl pater 

Vladimír, aby se o něm veřejně ho
vořilo a psalo. Jednou udělal výjim
ku. Šlo o vzpomínku na sestru 
Zdeňku. Hluboký vztah k ní ho pro
vázel celým životem. 

Požádal mě svého času , abych 
se u něj zastavila. Jen s rozpaky vy
slovil prosbu, zda bychom nějak 

mohli v tisku připomenout její nedo
žité sedmdesátiny. Připadaly na 2. 
listopad 1988. Větší materiál bylo 
možné nabídnout do Květů , ale by
lo jasné, že v době přeznívající nor
malizace nemůže být zmíněno jmé
no bratra-kněze . Pater o to ani 
nestál. A tak vznikly a vyšly tiskem 
řádky o Zdeňce Rudolfové, které si 
připomínáme. 

Stala se 20. 11 . 1944 obětí po
sledních válečných měs íců v Brně . 

Bylo jí tehdy šestadvacet let. Ještě 
letos při pohřebním obřadu patera 
Rudolfa si jedna pamětnice vzpo
mněla , jak se tehdy v rodném měs
tečku se Zdeničkou loučil početný 

průvod druž iček v bílém. 
V Praskolesích žila od dětství 

s rodiči a bratrem Vladimírem, 
o šest let mladším. Jejího hlaholivé
ho sopránu byl plný dům. Otec Jo
sef pracoval jako děln ík na dráze, 
maminka Antonie si hleděla domác
nosti a vypomáhala na polích. Niče

ho nebylo nazbyt, jen dobré poho
dy, srdečnosti a laskavosti. Domek 
měli na dluh, ale nestěžoval i si, ale 
Zdenička musela záhy vypomáhat. 
Vyučila se švadlenou, zatímco v du
chu toužila po umělecké dráze. 

Měla průkazný talent, třebaže ro
diče nebyli muzikanty. Jen maminka 
překrásně zpívala. Otec měl v obci 
jako první krystalku, a když Zdeň ka 

prvně slyšela z přístroje lidský hlas, 
prohlásila: „Takhle budu jednou zpí
vat v rádiu." Trochu to všechny p ře

kvapilo i pobavilo, ale ona trvala od 
té chvíle na svém a chtěla studo
vat hudbu. Rodiče dali dohromady 
nějaký peníz a koupili od cesťáka, 

zase na dluh, klavír. Od čtvrté hodi
ny ranní zněly pak domkem denně 
stupnice a etudy. Učitelka hudby ji 
záhy doporučila ke zkouškám na 
konzervato ř. Byla přijata , ale ne do 
klavírní třídy, nýbrž na zpěv. Denně 
dojížděla do Prahy a ke konci stu
dia si našla levný podnájem. Studo
vala pilně u prof. Zdeňky Vavrdové 
a ještě dávala v blízkém Žebráku 
hodiny klavíru. Absolventským kon
certem na Žofíně v r. 1942 studia 
ukončila. 

Byla úsměvná, veselá, půvabná, 
radostný typ člověka a přitom nená
padná a skromná. Už za studií ji 
chtěl dirigent Jaroslav Vogel anga
žovat do ostravské opery, ale tatí
nek nepovolil: „Nejdřív dostudovat, 
pak vydělávat!" Teprve po absoluto
riu se stala členkou operního sou
boru českého divadla moravsko
ostravského. Za jednu a půl sezony 
tam nastudovala čtrnáct rolí! Stačí 
připomenout Barče, Jitku, Karolku, 
Agátu či Donu Elvíru . Měla mimo
řádný hlas a velký talent. Kritiky ho
vořily o pronikavých úspěších a pří

slibu pěvkyně velkého formátu. 

Tehdy ji bratr Vladimír varoval, 
aby nepodlehla zkaženému prostře
dí divadla a ona odpověděla: „Kdy
bych měla žít podle p ředstav, které 
lidi o hercích mají, dávno bych mu
sela s kariérou skončit. " Žila jen 
svým zápalem pro hudbu, a láskou 
ke zvolenému povolán í. Počátkem 

roku 1944 odcházel Jaroslav Vogel 
do Českého lidového divadla v Brně 
a vzal znamenitou sopranistku s se
bou. Ve stejnou dobu dostala na
bídku na místo sólistky Vídeňské 

státní opery. Uvědomělé češství jí 
to nedovolilo! Na počátku její třetí 

sezony však byl brněnský operní 
soubor Němci rozpuštěn. 

A pak se to stalo. Odpoledne 20. 
listopadu se sešli členové souboru 
v budově starého divadla Na Veveří 

a mezi nimi i Zdeňka Rudolfová. 
Náhle se rozezněly sirény. Zažila 
dost náletů v Ostravě a věděla co 
dělat. Nejlépe bude p řimknout se 
k mohutnému klenutí. Přímá bomba 
ale zasáhla právě tento nosný sloup 
za jevištěm a ona zůstala pod ním. 
Divadlo se zhroutilo jako domeček 
z karet. Bratr Vladimír a Zdeňčin 
snoubenec, s nímž se měla za dva 
tři měsíce brát, ji marně hledali, kde 
mohli. Až těžce zraněný vrátný di
vadla jim v nemocnici řekl , že zůsta
la tam ... 

Pater Vladimír si ji nesl ve svém 
srdci do posledních chvil pozem
ského života. 

Marie KULIJEVYČOVÁ 

Z památných promluv otce Vladimíra Rudolfa 

LETOROSTY NAŠÍ VÍRY 
Promluvy P. Vladimíra Rudolfa 

byly tou nejsilnější stránkou jeho 
charizmatické osobnosti. Neděl
ní rozhlasové přenosy z kostela 
Panny Marie Královny míru ladili 
na svých přijímačích i ve svém 
nitru křesťané v celé republice. 
Desítky dopisů s příznivými ohla
sy pak otce Vladimíra povzbuzo
valy k ještě větší kazatelské in
tenzitě. Slova, která tehdy byla 
řečena, dále platí. Nikdy nezrezi-

ví, protože to jsou hřivny z do
brého kovu ... 

o o o 
Bůh miluje, Bůh odpouští. Jen 

jedno nemůže odpustit, a to jest: 
nemilovat nebo neodpouštět, když 
je na nás řada. Když však Bůh zjis
tí, že přes všechna jeho odpuštění 
jsme se nenaučili milovat, nemysle
te, že vám odejme svou lásku nebo 
své odpuštěn í. 

Boží zákony nejsou jako zákony 

lidské, kde četník musí běžet za 
zlodějem , aby mu zabránil potěšit 

se v klidu ovocem svého lupu. Boží 
zákony jsou zákony našeho štěstí. 

Věci nejsou dobré nebo špatné pro
to, že Bůh je dovoluje nebo zakazu
je, ale Bůh je odsuzuje nebo drží na 
uzdě proto, že jsou škodlivé nebo 
nepříznivé. 

Náš Bůh je jen láska. Ale láska 
nás nechává svobodnými, svobod
nými milovat nebo nemilovat; a sa-



ma sebe by popírala, kdyby se do
volávala jiné síly než této! 

o o o 
Kristus je největší revolucionář 

dějin , a křesťanství by zrevoluciono
valo svět, kdyby křesťané sami peč
livě nekropili svů jstřelný prach vší 
tou svěcenou vodou svého pohan
ství, zachovávaného pod křesťan
ským nátěrem. 

o o o 
Víra, to je mít světlo, abych sná

šel temnoty. Máte-li jen světlo, zdá
li se vám víra zřejmá, znamená to, 
že jste ve vizi, ale nejste ve víře. 
Víra je směsice světla a temnoty. 
Máte-li jen temno, nemůžete věřit. 
Víra - to znamená mít dost světla, 
aby bylo možno snášet své nesná
ze. Budete mít vždy dost světla, 
abyste snášeli temnoty a nevěřící 
mezi vámi budou mít vždy dost tem
na, aby odmítali světlo . Víra je 
úžasně svobodná. Vatikánský kon
cil ohodnotil tento charakter svobo
dy - výzvou na svědomí. Vane-li 
Duch, obnovuje tvář země a tvář 
církve. 

o o o 
Věříte ve vzkříšení a v život věč

ný? A co peklo? Zde musí být jasně 
řečeno toto: Bůh peklo nestvořil , 
Bůh nestvořil nějaké místo pro mu
čení, trestání, démonický vesmír, 
v němž by se mstil na svých nepřá
telích. Podle křesťanské filozofie je 
zlo nedostatek dobra. Bůh nestvořil 
zlo. Vše, co Bůh stvořil , je dobré, 
velmi dobré. 

Peklo je právě tak duchovní říše 
jako nebe, je stavem duše, stvoře
né pro Boha, která Boha potřebuje, 
jako my potřebujeme vzduch k dý
chání, ale ta ho odmítá, a tím se za
lkne. Není to Bůh, který zatracuje li
di, nýbrž lidé se zatracují sami. Bůh 
miluje vše, co stvořil. Bůh miluje 
i zavrženého, miluje ho jako tvora. 
Zavržený je ten, kdo odmítá lásku 
Boží, jí se vyhýbá a tím se trestá 
sám. Jako kdyby nějaký dům v ho
rách, zatopený sluncem, měl pečli
vě uzavřené dveře a okenice proto, 
aby zůstal v temnotě. I v pekle svítí 
světlo v temnotách, ale temnoty je 
nechtějí přijmout. 

Nesmíme si tedy představovat, 
že Bůh žene lidi do pekla a tam je 
drží. Tato představa je falešná a ne
bezpečná pro představu, kterou 
o Bohu máme. Nedělejme přece 
z Boha násilníka. Právě naopak: 

peklo je výrazem respektu, který 
má Bůh pro naši svobodu. Bůh ni
kdy nebude nikoho nutit, aby ho mi
loval, každý po celou věčnost půjde 
tam, kam si přeje jít. Tam, kde bude 
váš poklad - tam bude také vaše 
srdce, tělo i duše. Stačilo by hnutí 
lásky, hnutí lítosti, volání po smilo
vání a peklo by pro nás přestalo 
existovat. 

Budeme to svádět na celý svět, 
ale tak daleko se nepokoříme, aby
chom přiznali vinu a prosili za od
puštění. Raději zůstaneme nešťast
ni, zcela sami ve své pýše 
a nenávisti, osobní soběstačnosti, 
než abychom byli šťastni díky Dru
hému, s Druhým, s bližními. Peklo 
se vytváří samo. Je to produkt vý
hradně osobní výroby. V nebi se ži
je se všemi ostatními. Peklo: posílá
te všechny k čertu a sami tam jste! 

o o o 
O prázdninách jste jistě přišli do 

kostela, kde bylo jen několik věří
cích lidí. Neboj se malé stádeč
ko. Mnoho křesťanských obcí bylo 
v uplynulých letech nesvobody do
slova zdecimováno. Unavení kněží, 
kteří přežili, jsou vyčerpáni a nema
jí již sil - zasloužili by si odpočinek 
a péči - není náhrady, a tak dávají, 
co jim ještě zůstalo. To mějte na 
mysli, když přijdete do prázdného 
kostela. Co všechno asi pan farář 
ze svého života v nesvobodě pro
žil? Patnáctý srpen byl pro mnohé 
kněze posledním dnem prázdnin. 
Po tomto datu začínal zápas o děti. 
Přihlásí se k výuce náboženství, 
nebo vyhraje soudruh ředitel a bude 
hrdě hlásit na okres, že na své ško
le vymýtil náboženské předsudky? 

o o o 
Jen Bůh ví, kolik bolesti prožíval 

kněz i rodiče . Tento nerovný zápas 
končil svátkem Narození Panny 
Marie. Přihlásilo se hodně dětí, má
lo, nebo žádné? Ať vám vaši rodiče 
vypravují, jak to bylo. Teď jste svo
bodni a můžete se bez obav hlásit 
k výuce o Bohu. Nezapomeňte! Ne
boj se, malé stádce, neboť se vaše
mu Otci zalíbilo dát vám království. 
Příkladem nám byla a je naše nebe
ská Matka Panna Maria. K nebe
sům dnes zaleť písni, tam kde sídlí 
matka tvá. Zpívejte všichni. Maria je 
připravena všechny vaše rány - rá
ny duší i srdcí - uzdravit. 

(v živém archivu zalistoval ZP) 

Farní zájezd 
s jedinečným programem 

TURÍNSKÉ 
PLÁTNO 

Při srpnové promluvě před modlit
bou Anděl Páně ocenil Jan Pavel li. 
výstav posvátného turínského plátna 
jako důležitou duchovní iniciativu, 
která podtrhuje úzkou souvislost me
zi poselstvím plátna a Jubilejním ro
kem. 

Plátno je mimořádně vystaveno do 
22. řijna a této příležitosti mohou vy
užít také naši farníci. Cestovní kance
lář Palomino připravila pro nás poutní 
zájezd do Turína, Verony a Milána ve 
dnech 5.-9. října. 

Odjíždí se z Prahy ve čtvrtek 5. říj
na v 16. 00 hodin autobusem z magis
trály od Wilsonova nádraží. Po noční 
jízdě čeká v pátek poutníky ve Vero
ně Piazza de/Je Erbe, Santa Maria 
Antica, Dóm nanebevzetí P. Marie, 
amfiteátr z 1. stol. po Kristu, románská 
bazilika San Zeno, Juliin dům a další 
pamětihodnosti. Večeře s noclehem 
je již v Turíně. 

Hned ráno po snídani je na pro
gramu prohlídka katedrály San Gio
vanny Battista - Cappella del/a San
ta Sindone, v níž je právě posvátné 
plátno vystaveno. Následuje návště
va baziliky Panny Marie Pomocnice 
křesťanů, Domu Dona Bosca s misio
nářským muzeem, kostel sv. Františ
ka Saleského a kaple Pinardy. Jistě 
zaujme také rodný dům Dona Bosca, 
etnografické a zemědělské muzeum. 
Připravena je večeře a nocleh. 

V neděli po snídani zamíří poutní
ci do Milána, do katedrály San 
Ambrogio s památným relikviářem, 
do Santa Maria de/Je Grazie s Po
slední večeří od Leonarda da Vinci 
a po návštěvě Sacro Cuore se opět 
noční jízdou budou vracet domů. Pří
jezd do Prahy se očekává v pondělí 
9. října v ranních hodinách. 

Cena zájezdu je 4 300 Kč a zahr
nuje dopravu, 2x ubytování s polo
penzí, duchovní doprovod, kompletní 
pojištění včetně storna a služby prů
vodce. 

Program poutní cesty je spojen 
s každodenní mší svatou. 

Svatý otec má cesty do Turína stá
le v živé paměti. První jen pár týdnů 
po té, co byl zvolen na Petrův stolec. 
Druhou v roce 1980 a třetí při pouti 
v květnu 1998, po požáru, při kterém 
málem došlo ke zničení plátna. Po
každé to byla, jak říká, hluboká zku
šenost milosti. V Člověku z plátna to
tiž mluví k srdci každého člověka 
nekonečná láska Boží. 

(ZP) 



Bezmála už dvanáct roků jezdí děti na letní a zimní cha
loupky do Kralovic. V současné době je pořádá občanské 
sdružení CASULA, složené z mladých lidí naší farnosti. Jaké 
měli kluci a holky letos zážitky, to si přečtěte ... 

Letní chaloupky ve znamení 
PUTOVÁNÍ PO MODRÉ PLANETĚ 

Předposlední červencový den 
jsme se sešli na Lhotce na mši sva
té - 17 mladších a 7 starších kama
rádů - , abychom se pak vlakem ze 
smíchovského nádraží dopravili do 
kralovického penzionu. 

Tam jsme letos hráli celochaloup
kovou hru „Esrovo putování po mo
dré planetě". Esra pochází z plane
ty Jamala, což znamená útočiště 
(pozn. autora). Esra je mladý Nell 
Dimmr. Energetickým paprskem se 

dopravil na modrou planetu Terru, 
aby se naučil cítit a stal se dospě
lým Nellem Toakem. To bylo i naším 
předsevzetím. Většině se během 
chaloupky podařilo splnit úkoly - ši
rák, bdění, mlčení, hlad, sebeovlá
dání, oheň, voda, projev, polívka, 
odvaha. Dimmr musí všechno zku
sit a minimálně osm úkolů splnit. 
V etapové hře jsme vytvořili čtyři 
skupinky: Jamaja, Kosmožrouti , 
l.T.0 .1.DI a Haleluja. Pro zpestřen í 

etap si každá družinka obarvila trič
ko dle své barvy, ba i starší kamará
di měli jednotná trička . Moc se nám 
povedla. Mimo hry jsme podnikli vý
let do Trutnova na koupaliště 
a dvoudenní puťák. První skupinka 
šla na Sněžku, druhá na Černou 
horu (navštívit mladší chaloupkáře 
v Janských Lázních) a třetí udělala 
okružní cestu do Trutnova. 

Čtrnáct dní, které jsme společně 
strávili pod jednou střechou, u jed
noho stolu, nám uplynulo jako voda. 
Mně osobně se na chaloupce jako 
vždy velice líbilo, ale ta letošní byla 
pro mě již tou poslední. Nezbývá 
než uvolnit místo další generaci. Na 
závěr bych chtěla moc poděkovat 
starším kamarádům za hezké 
prázdniny. Doufám, že se jednou 
k nim také připojím. 

JANINA 

~v v 

NA SLOVICKO S OTCEM BEDRICHEM 
Milé děti! 

Prázdniny utekly jako chrt a jistě 
uznáte, že to byla nejlepší doba z ce
lého roku. 

Školní docházka nemine nikoho. 
Dokonce i otec Bedřich musel do ško
ly docházet. Abyste si snadněj i před
stavily, jak ťapká s aktovkou na zá
dech do školy, zkuste ho najít na 
školní fotografii. Nevíte-li si rady, podí
vejte se na poslední stranu Věstn íku. 

Otce Bedřicha jsme se zeptali na 
pár zážitků ze školy: 
Měl jste ve škole kamarády? 

Měl. A navíc k nám do školy chodi
ly děti z Řecka (souviselo to s tehdejší 
politickou situací). Měly krásná jména, 
třeba Trifos, Kostas, Sula, Saskia 
a další. Často jsme spolu chodili hrát 
fotbal. Všechna řecká slovíčka jsem 
však zapomněl a v semináři jsem pak 
s řečtinou musel začínat znovu. 
Jaké se vám nejvíce líbily předměty? 

Líbily se mi cizí jazyky. Tehdy to na 
základní škole bohužel byla ruština. 
Další jazyky přišly až později. Líbila 
se mi také čeština, dějepis, zeměpis. 

Obdivoval jste nějakého učitele? 
Všichni kluci jsme obdivovali těloc

vikáře . Chtěli jsme umět to co on. Ze
jména když vyšplhal jenom s pomocí 
rukou až ke stropu tělocvičny a přitom 
měl nohy kolmo k tyči. Snažili jsme se 
ho napodobovat, ale marně . 

l@W 

A co tělesné tresty? 
Za nás tělesné tresty byly. Zvlášť 

tvrdý byl učitel češtiny Žižka, který 
fackoval, až brejle lítaly přes celou tří
du, a učitel zpěvu Olda Mičan , který 
hrál v jedné beatové kapele na bicí 
a měl tvrdou rákosku. Kdo zlobil, měl 
na vybranou. Buď stokrát opsat školní 
řád ze žákovské knížky, nebo dostat 
rákoskou. My slabší jsme raději opi
sovali, jiní riskovali slzy. 
Co se vám ve škole obzvlášť líbilo? 

„Vymožeností" tehdejší doby byly 
tzv. uhelné prázdniny. To se vždycky 
několik týdnů v zimě netopilo a ne
chodilo do školy. Když byly tyto 

prázdniny delší, roznášely se domácí 
úkoly domů. 
A jaká byla vaše klukovská přání? 

Mezi naše přán í patřilo , aby spadla 
škola. Jednou škola dokonce hořela 
a nám dětem se to moc líbilo. Ale ha
sičský sbor sídlil hned za školním dvor
kem, a tak školu stač i li včas uhasit. 
A nakonec - jak se vám vstáva
lo do školy? 

Špatně. Spali jsme s bráchama na 
palandách - já nahoře - a já se musel 
každé ráno spouštět rozespalý dolů. 

Že se vám po tomto rozhovoru půj-
de do školy lehčeji? (BŠ) 



MLADŠÍ CHALOUPKA 
V neděli 30. července ráno jsme 

se všichni sešli před naším koste
lem a po mši svaté v 10.00 hodin 
vyrazili do Janských Lázní. Bylo 
nás 13 malých a 5 velkých. 

Na chaloupce bylo moc pěkně . 

Ráno jsme měli budíček v 7 hodin, 

i o pekle), také různé hry a etapov
ky. Potom byla večeře a po ní jsme 
šli většinou na hřiště. Pak mytí, mo
dlitba, večerka, pohádka (Broučci 

- pro nás holky, kluci měli něco akč
nějšího) a spát. Také jsme chodili 
na výlety, na Černou horu, k Modro-

VÝUKA 
NÁBOŽENSTVÍ 

Bude probíhat stejně jako 
v loňském školním roce, kaž
dou středu ve skupinkách po
dle věku od 15.00 a 17.45, a to 
od října do května. Hodinku me
zi výukou můžeme spolu věno
vat zpívání, povídání, hrám, jak 
kdo bude mít chuť. Přihlášky na 
náboženství jsou k dispozici 
v kostele u tiskovin. Společně 
se sejdeme v kapli sv. Václava 
4. října v 15.00 hodin. 

(BŠ) 

CO JETO? 
PAS~ORA9E 
MLADEZE t 

potom následovala rozcvička, mytí kamenné boudě, k Mochomůrce 
a hurá na modlitbu a snídani. Dopo- i jinam. Měli jsme v naší rodině na ví-

kend dvanáctiletého synovce Petra. 
ledne jsme většinou šli ven na hřiš- Etapovka, kterou jsme hráli, byla Byl to víkend s červnovou dětskou 
tě nebo do lesa. Tam jsme stavěli super. Byli jsme misionáři, kteří po- mší a odpolední farní slavností. 

domečky, hráli hry a někdy i etapov- máhají králi získávat peníze na do- Když jsme se v neděli večer 

ku. V půl dvanácté jsme se vraceli brý účel. Petra ptali, jak se mu líbila dětská 
na oběd. Po poledním klidu byl od- Chaloupka trvala 14 dní a moc mše, řekl, že hodně. 
polední program. Pětkrát byla té- se mi líbila. Starší kamarádi to pro A hned dodal: „Ale pan farář při 

mátka (to jsme si povídali o stateč- nás měli pěkně vymyšlené. fotbale v brance na slavnosti byl 

nosti, pravdě, dobrotě, desateru, KRISTÝNA nejlepší!" (BŠ) 
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LHOTECKA POUT DO SKOKU 
V neděli ráno 2. července odjíždí

me od lhoteckého kostela na marián
skou pouť do Skoků u Karlových Varů 
(německy Maria Stock). V autobuse 
se modlíme růženec a v 9.30 jsme na 
místě. Ke kostelu je to kousek. Stojí 
na samotě, zcela skrytý úvozem, ale 
poutníci prosící Pannu Marii o pomoc 
ho vždycky našli a nacházejí. Před 
polednem přichází procesí Němců 
z Ackermann-Gemeinde wiirzburgské 
diecéze a poutníci s dětmi až z Pol
ska. Modlíme se střídavě česky a ně
mecky růženec ve zcela zaplněném 
kostele. Začíná společná mše svatá. 
Víra a Boží láska přece nezná hrani
ce. Zde Maria pomáhá, zdejší její ob
raz - Panny Marie Pasovské - zvěs

tuje Dítě radosti, které nám ukazuje. 
Na místě malé kapličky byl postaven 
krásný barokní kostel, dnes zcela 
zdevastovaný. Napadá mě - tak jak 
zničený kostel, tak je to s myšlením 
a morálkou lidí, národů a světa . Proto 
je třeba budovat vzájemné vztahy na 
nových základech, nezatížených mi
nulostí. Při svatém přijímán í zpívá 
dětský sbor Ave verum corpus. Tako
vé děti jsou budoucnost národů. Zpí-

váme Tisíckrát pozdravujeme tebe 
a Bože, chválíme tebe, každý ve své 
mateřštině, ale se stejnou vírou v srJ
ci. Odpoledne se opět společně mod
líme loretánské litanie, je adorace 
a přijímáme požehnání. Do svých mo
dliteb přidávám prosbu za syna Vác
lava, který jede se mnou, aby nastá
vající prázdniny prožil šťastně 
a načerpal fyzickou i duchovní posilu. 
Kněží k nám promlouvají - Marie je 
s námi stále, nejen ve Skokách, ale je 
matkou Čechů, Němců, Poláků -
všech lidí. Ať se tato pouť stane tradi
cí a za rok zase nashledanou. 

Ze Skoků míříme do Žlutic, které 
patří k nejstarším městům v Čechách. 
Již v posledním století minulého tisíci
letí se kraj pod horou Vladařem zdál 
dávným Lučanům - jak praví Kosmo
va kronika - tak líbezným, že si tu vy
stavěli osadu. Přes mříž nahlížíme do 
kostela sv. Petra a Pavla ze 14. stole
tí. Oslovuje mě zde myšlenka: Chce
me-li se změnit, musíme jít do sebe, 
chceme-li se zachránit, musíme vyjít 
ze sebe. To první vyžaduje pokoru, to 
druhé lásku. Abychom měli Boží mi
lost, potřebujeme obojí. 

Jdeme vzhůru náměstím , okolo 
krásného a zachovalého sloupu 
Nejsvětější Trojice ze 17. století, aby
chom si v muzeu prohlédli kopii pro
slulého Žlutického kancionálu. Vznikl 
v roce 1558, má přes 1000 stran, vá
ží 30 kg. Je vyzdoben krásnými rozvi
linami a četnými iluminacemi se zla
tým podkladem. Pořízení zpěvníku 

nebylo levnou záležitostí - celých 383 
kop a 12 grošů měšťanských. Napsal 
ho Jan Táborský z Klokot s nejlep
šími písmomalíři své doby. Osudy 
kancionálu jsou těsně spjaty s dějina
mi Čech. Měl pohnutou historii ztrát 
a nálezů (v letech 1919 a 1939). Nyní 
je originál chován v Památníku národ
ního písemnictví na Strahově. 

Na závěr pouti v podvečer děkuje
me v autobuse za všechny zážitky 
(přidávám dík také ing. V. Eliášovi, 
který naši lhoteckou pouť hezky vedl) 
- Bože, děkuji ti za všechno, co mi 
přinesl tento den, za to, co jsem viděl, 
slyšel a prožil. Děkuji ti za lidi, za set
kání, děkuji ti, že jsem, že žiji a že ty 
jsi se mnou. 

Eva KOCMANOVÁ 



FARNÍ SETKÁNÍ 
Farní plesy dospělých i dětí se set

kaly s velkou odezvou a založily vedle 
společných poutí a zájezdů další tradi
ci, při níž dáváme vzniknout skutečné
mu neformálnímu a živému společen
ství. Dne 18. června odpoledne jsme 
uspořádali zahradní slavnost v areálu 
naší Mateřské školy Studánka. 

Již od počátku bylo vidět, že účast 
bude hojná. Na akci přišlo na 150 far
níků a doufám, že všichni byli spo
kojeni. 

Mohli jsme se posadit ke stolům 
a lavicím zapůjčeným z Pivovaru Sta
ropramen a popovídat si, a něco po
jíst či popít. Naprosto vynikající byl 
bufet, kde jsme si mohli vybrat mezi 
spoustou sladkých či slaných po
choutek, které připravily naše man
želky a mámy. Za drobný peníz jsme 
pak obdrželi něco k pití. Bylo totiž po
řádné horko. 

Zajímavá byla hra dvojic, kterou 
mohl bez obav a ostychu hrát úplně 
každý, a která pomohla našemu vzá
jemnému seznamování. Každý si vy
losoval a na záda obdržel lístek se 
jménem známé historické nebo lite
rární postavy, kterou měl s pomocí ši
kovně položených otázek poznat, 
a posléze nalézt její protějšek (např . 
Abraham hledal Sáru). 

A pak přišel kouzelník, v černém 
obleku a s kouzelným cylindrem, 
a předvedl celou řadu pěkných kouzel 
a triků k údivu dětí i dospělých . 

Našim nejmenším se líbil hraný 
večerníček O housence, která chtěla 
být jiná. Po pohádce si děti společně 
zazpívaly. Nakonec jme si sedli k tá
boráku a opekli vuřty. 

Celá akce se opravdu povedla. 
Velký dík patří organizátorům za ná
pad, perfektní přípravu a průběh, dá
le otci Bedřichovi za podporu, paní 
ředitelce naší školy a Klubu maminek 
Balónek za zapůjčení areálu a všem, 
kteří přispěli nějakou doma upečenou 
dobrotou. 

Všichni jsme si odpočinuli a pří
jemně se pobavili. Seznámili jsme se 
a lépe poznali také s těmi, kteří se 
předešlých společných akcí dosud 
nezúčastnili. A to je moc dobře . Vždyť 
pak radostněji můžeme společně sla
vit eucharistii. Je přeci jen někdy roz
díl, přijdeme-l i na nedělní mši do kos
tela, kde řadu tváří poznáváme 
a s nimi se zdravíme, anebo tam, kde 
nikoho osobně neznáme. Nyní jsme 
založili další smysluplnou tradici, kte
rá oživuje naše farní společenství. 

Pavel KOREC 

Jak jste hledali otce Bedřicha na školní fotografii? 
Správně je druhý zprava v nejnižší řadě. 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 
Příspěvek na bydlení, s platnostní od 1. dubna 2000, přispívá na krytí nákla

dů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěv
ku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se pova
žují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek. 

Jestliže příjem v rodině byl v uplynulém kalendářním čtvrtletí nižší než 1,6náso
bek životního minima rodiny, má vlastník bytu či nájemce, přihlášený v bytě k trva
lému pobytu, nárok na příspěvek na bydlení. Poskytuje se bez ohledu na to, v ja
kém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém 
vlastnictví, anebo zda jde o byt ve vlastním domě a jaké jsou skutečné náklady na 
bydlení. 

Výše příspěvku na bydlení podle příjmu rodiny v násobcích životního mi
nima a počtu společně posuzovaných osob od 1. dubna 2000 měsíčně v Kč: 

Počet společně Příspěvek na bydlení v Kč při příjmu rodiny 
posuzovaných v předchozím kalendářním čtvrtletí 
osob: 1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM 
1 593 395 198 
2 773 512 258 
3 nebo 4 960 640 320 
5 a více 1077 718 359 

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, 
Po - 8.00 
Út 
St - 8.00 
čt - 8.00 
Pá 15.00, 
So 16.00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ 

18.30 

18.30 

18.30 

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, 
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 do 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. přijímáním. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v lichém kalendářním 

týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny FARNÍ KNIHOVNA 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Náklady na jeden výtisk činily 7 Kč. Otevřena každé úterý od 17.00 do 18.30. 
Toto číslo vyšlo 8. září 2000. 



M:ÁM:E 
„ CIVILKÁŘE" 

Je jím od 2. říj
na Jan TOEPFER 
(22) z Prahy, ma
turant Středního 
odborného učiliště 
elektrotechnické
ho a diplomant 
JABOKu, vyšší so
ciálně pedagogic
ké a teologické 
školy. V průběhu 

studia využil možnosti dokončit si vy
sokoškolské vzdělání na Evangelické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy 
a letos v září úspěšně složil bakalář
ské zkoušky. Ve volném čase rád jez
dí do přírody, na kole, pracuje s dětmi 
(vede skautský oddíl), hraje na kytaru 
a baskytaru v křesťanské hudební 
skupině. Civilní službu v naší farnosti 

. bude vykonávat 18 měsíců . Skromně 
poznamenává, že k rozkvětu farnosti 
bude napomáhat „svými omezenými 
schopnostmi a silami". Ale kdo ho vi
děl při práci, musí uznat, že jede na-
plno.„ (Z) 

v , 

VESTN I K 6/2000 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

V tyto dny vzpommame na 
všechny zemřelé. Navštěvujeme hř
bitovy. A jistě se naše myšlenky ne
soustředí jen na ty, kteří už doputo
vali k bráně věčnosti, ale myslíme 
také na to, že i nás čeká jednoho 
dne smrt, kdy přijde a jak se s ní vy
rovnáme. 

Mezi známé starověké krále pa
třil i Dionýsius (t367 př. Kr.). Pano
val nad částí Sicílie, jejímž hlavním 
městem byly Syrakusy. Jeho dvo
řan Damokles mu jednou řekl: „Ty, 
králi, máš první místo v celém krá
lovství. Jsi bohatý, nejšťastnější ze 
všech lidí." „Chceš aspoň na jediný 
den okusit moje štěstí?" zeptal se 
král. „Rád", odpověděl dvořan. 

Damokles si tedy sedl na trůn, 
okolo něho sluhové připraveni při

nést tu nejvybranější pochoutku. 
V ten den se totiž měla uskutečnit 

velmi bohatá hostina. Damokles, 
celý natěšený, se rozhlédl po krás
né komnatě. Zvedl oči a uviděl nad 
svojí hlavou ostrý meč, zavěšený 
na tenké koňské žíni. Zachvěl se 
strachem, vstal z trůnu a utekl. 

Dionysius potom ustrašenému 
Damoklovi vysvětlil, že na život krá
le číhají stále vrahové, a to jak vnitř
ní, kteří mu závidí vládu, tak i ven
kovní, kteří ho chtějí zabít a tedy 
usilují o jeho smrt. Meč, jenž visí 
nad hlavou, je obrazem tohoto stá
lého nebezpečí smrti. 

Ale to platí nejen pro krále„. Da
moklův meč visí nad hlavou každé
ho z nás, visí nad hlavami všech li
dí. Nikoho nevyjímaje. Ten meč se 
jmenuje smrt. Když se člověk naro
dí, píše sv. Augustin, mohou se vy-

(dokončení na str. 6) 

P. Antonín SOKOL ISch 
Hledaný pastorační asistent, kte

rý je už pár týdnů významným po
mocníkem P. Bedřicha, se narodil 
před 29 lety v Pardubicích, kde vy
studoval Střední průmyslovou školu 
elektrotechnickou. Hned po maturi
tě podal přihlášku na Cyrilome
todějskou bohosloveckou fakultu 
v Litoměřicích. Jelikož se mu zalí
bilo Šenštatské hnutí (zkratka za 
jménem znamená právě Institut 
Schoenstattense Patrum), přešel 

po uvolnění poměrů v roce 1989 do 
noviciátu ve Vallendar-Schonstatt 
nedaleko Koblence. Poté studoval 
v MOnsteru na dvou školách: Fran
tiškánsko kapucínské vysoké filozo
ficko-teologické a na Wilhelms
westfálské univerzitě. Následovalo 
pedagogické praktikum ve farnosti, 
které P. Antonín pokládá za nej
krásnější období své formace, a ter
ciát. Ke konci studia požádal před
stavené o jeho dokončení v Praze. 
V roce 1999 byl ve Vallendaru-

Schonstattě vysvěcen na jáhna 
a pak už doputoval do farnosti 
v Praze-Kunraticích a počal působit 
v Arcidiecézním centru života mlá
deže. Začátkem letošního roku na 
něj vložil ruku biskup Dominik Duka 
v Hradci Králové a před paterem 
Antonínem už byl kostel Panny Ma
rie Královny míru na dohled. V silo
čáře našich modliteb. Proste a bude 
Vám dáno. (P) 



VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
V neděli 5. listopadu vzpomene

me už třiašedesátého výročí posvě
cení našeho kostela Panny Marie 
Královny míru. Chrámový sbor, za 
spoluúčinkování sboru chrámu Na
rození Panny Marie z Hochbergu, 
přednese při této sváteční příleži
tosti Fibichovu Missu brevis pro 
sbor a varhany. Také ve Věstníku 
chceme této události věnovat 
zvláštní pozornost. A to hrstkou vět
šině čtenářů asi docela neznámých 
zpravodajských střípků, které z Ka
tolické ženy z let 1936 a 1937 vyče
tla naše pilná dopisovatelka Eva 
Kocmanová, knihovnice Přírodově
decké fakulty UK. 

* *. * Myšlenku vybudovati na peri-
férii Prahy kostel pod ochranou 
Panny Marie Královny míru, v do
bě všeobecného neklidu a ne
jistoty, vítám jako krásnou a výs
tižnou. Žehnám proto z celého 
srdce spolku pro postavení toho
to chrámu Páně ve Lhotce-Nové 
Dvory a dobrodincům, kteří na 
tento bohulibý účel přispějí, a vy
prošuji spolku a těmto hojnost 
požehnání Božího. 

Dáno v Praze, dne 24. února 
1936. 

+ KAREL KARDINÁL KAŠPAR 

Kdo z vás by neznal tento vděč
ný odpolední výlet od konečné sta
nice elektrické dráhy č. 14 na Kače
rově v Praze, pěšky k Masarykovým 
domovům, po modřanské silnicí, ko
lem přírodního divadla, lhoteckého 
koupaliště - k prozatímní kaplí, 
v níž se kostelní spolek vzorně sta
rá o udržování pravidelných boho
služeb. To pokládám za největší 
a nejdůležitější přitažlivost Lhotky 
pro vás čtenáře, kteří si chcete jed
nou stavěti domek čí vílu a nejste 
ještě rozhodnutí kde. Upřímně vás 
zvu mezí nás, neboť čím více katolí
ků bude ve Lhotce, tím snadněji se 
bude kostelnímu spolku pracovati. 

Místnost pro kapli pronajal spo
lek v soukromém domě č. 63 a ná
jemné z ní placené značně zatěžu
je jeho rozpočet. Kaple sotva stačí 
pojmouti všechny věřící, ale hlavně 
nemůže být - Nejsvětější. Cožpak 
jest platno, že jsou zde konány ve-

černí pobožností májové, růženco
vé i měsíční sv. hodinky s promluva
mi předních pražských kazatelů, 
když se shromážděným věřícím ne
dostane požehnání Svátostného 
Spasitele. To byly také hlavní důvo
dy k urychlenému vybudování kos
tela bl. P. Marie Královny míru. 

O definitivním stavebním plánu 
rozhodne valná hromada. Podle to
ho, kolík se nám sejde peněz, ať na 
darech, členských příspěvcích čí 
půjčkách, tak budeme stavěti. Bu
de-li peněz málo, postavíme celý 
kostel ze dřeva, jehož věnování, 
alespoň zčásti, máme přislíbeno. 
Bude krásný, důkladný, důstojný, 
vyhoví nám, ale bude to přece jen 
provizorium třeba na sto let. 

Sejde-li se nám více, budeme 
kombinovati zděnou stavbu s dře
věnou, čímž dobu jejího trvání pod
statně zvýšíme. Konečně zajistili 
jsme se i pro případ krajní a nej-

abychom jíž brzy mohli říci: Budeme 
stavěti! 

Věřím, že milostivý Bůh na pří
mluvu své Matky, Neposkvrněné 
Královny míru, obměkčí vaše srdce, 
dá nám dobrodince, tolik dobrodin
ců, že nejen postavíme kostel my 
ve Lhotce, ale ještě že zbude na os
tatních devět, jichž je na pražské 
periferií zapotřebí. 

I. TŮMA 

Čestným předsedou kostelního 
spolku ve Lhotce je kanovník vyše
hradský a poslanec Národního 
shromáždění Msgre Bohumil Sta
šek. Kdo měl příležitost sledovat je
ho činnost ve spolku, mohl se jen 
znovu přesvědčit, jak vážně, dů
sledně a opravdově každou převza
tou funkci béře. Při velkém zane
prázdnění a nedostatku času si 
vždy dovede nalézt potřebnou 
chvíli, někdy hodně dlouhou, aby 

,------------------. se podrobně informoval 
o záležitostech spolku 
a s upřímným zájmem sle
doval postup stavby. 
Vzpomínají-li dnes katolíci 
lhotečtí a s nimi všichni ka
tolíci velké Prahy těch, 
kteří se o stavbu kostela 
a obnovení zničené sochy 
Matky Boží se strženého 
Mariánského sloupu na 
hlavním oltáři této svatyně 
zasloužili, pak v prvé řadě 
platí čestnému předsedovi 
spolku Msgre B. Staškovi 
upřímné a vroucí Zaplať 
Pán Bůh! 

Pořad slavností ve 
Lhotce: Dne 7. listopadu 
1937 o půl desáté dopo

~-----------------' ledne vysvětí J. Em. ndp. 
Původní oltář s obnovenou sochou Matky Boží 
se strženého mariánského sloupu - projekt . 
akademického architekta Jana Chomutovského 

Dr. Karel kardinál Kaš
par nový chrám a bude 
v něm sloužiti první mši 
svatou. O 4. hodině od

krásnější, na jehož splnění si skoro 
ani netroufáme pomysleti, a opatřílí 
jsme si návrhy na stavbu z betonu, 
na věky. 
Rozhodněte nyní vy sami, čtená

ři, j ak a zda vůbec budeme stavěti. 
Pamatujte však, že čas utíká, a kdo 
rychle dává, dvakrát dává. Dej Bůh, 

polední bude pontifikátní sv. po
žehnání s promluvou vldp. děka
na Msgra Al. Tylínka. V týdnu od 
8.-14. listopadu bude se konati 
denně o půl 8. hodině večer misij
ní pobožnost s promluvou Dra 
Schuberta O.S.A. 



~ ~ 

POUT DO TURINA 
Ve dnech 6.- 9. srpna jsme spolu 

s několika farníky vykonali pouť do 
Turína, kde jsme zhlédli a uctili Tu
rínské plátno. To, které zůstalo 
v hrobě, když Kristus vstal z mrt
vých. 

V prvních desetiletích uchováva
li plátno zřejmě samotní apoštolové 
nebo Ježíšova Matka. Nemohli ho 
tehdy ukazovat a chlubit se s ním, 
protože pro Židy to bylo něco nečis
tého - bylo v něm zabaleno mrtvé 
tělo . Pak, v prvních třech stoletích, 
byli křesťané vystaveni pronásledo
ván í, takže stopy po plátně se ztra
tily. Bylo tomu tak i v následujících 
letech, po Milánském ediktu, kterým 
v roce 313 byla křesťanům zaruče
na svoboda. 

Ze 6. století ale pochází obraz 
Krista, namalovaný v Edese (dneš
ní Turecko), který je velmi podobný 
tváři z plátna. Také na byzantských 
mincích se objevuje obraz Krista, 
se 145 společnými body z plátna. 

O plátně se zase dovídáme v ro
ce 944, kdy bylo převezeno z Ede
se do Konstantinopole. Tam zůstá
vá ještě v roce 1147, protože je 
doloženo, že ho zde zhlédl fran
couzský král Ludvík VII. Dále ho 
snad vlastnil rytířský řád . V roce 
1359 je plátno evidentně v Lirey, ve 
Francii. Bezmála o sto let později 
je převezeno do francouzského 
Chambéry, aby o něj pečoval Savoj
ský vladařský rod. Tady ze 3. na 4. 
prosince 1532 požár plátno velmi 
poškodil. O jeho opravu se postara
ly klarisky. A roku 1578 převezl plát
no Emanuele Filiberto do Turína, 
kde je dodnes. 

My jsme s farn íky doputovali do 
Turína rychlejší cestou. Výstav Sin
done, jak Italové říkají Turínskému 
plátnu, je dobře připravený. Nejdřív 
poutníci procházejí za mlčení a me
ditativní hudby dlouhou chodbou 
postavenou z desek a pláten. Zde 
jsou taková tři zastavení. První: 
Cesta Ježíšova - naše cesta s Ježí
šem, druhé: Ježíš na kříži - naše 
kříže, třetí: Ježíš v hrobě - budeme 
vzkříšeni s Kristem. 

Po těchto třech zastaveních ná
sleduje ještě krátký film o Turín
ském plátnu. Pak teprve vstupuje
me do kostela a můžeme plátno 
vidět. Má rozměry 4,36 x 1, 1 O m. 
Vznik otisku těla na plátně nedoká-

ží vědci vysvět l it. Muselo jít o něja
ký druh energie. Není vyroben po
mocí štětce a nic nemá společného 
s malířskou technikou a stylem žád
né epochy. Pokud chceme na plát
ně spatřit něco z této tváře , musíme 
odstoupit nejméně na 3 metry. 
Zblízka nevidíme nic. 

Velký objev učinil 28. května 
1898 fotograf a advokát Secondo 
Pia, který plátno poprvé exponoval 
na skleněné desky. Po vyvolání zá
běru spatřil rozdíl mezi skutečným 
obrazem a negativem. Uviděl obraz 
těla, stopy krve zbělaly. Tvář na ne
gativu fotografického snímku má 
podivuhodně majestátní výraz. Tu
rínské plátno se tedy chová jako 
negativ fotografie, který se plně pro
jeví až na negativu snímku plátna. 

Ke vzniku fotografie je ale potřeba 
světlo . Obraz na plátně je dílem 
světla . Z těla ukřižovaného muže 
v hrobě vyšlo světlo, energie. 

Nad plátnem bádali nejrozmani
tější vědci. Jedná se o absolutně 
nejzkoumanější historický předmět. 
Dokonce vznikla samostatná vědní 
disciplína - sindologie. 

O otisku Kristovy tváře na plátně 
sv. Terezie říká: „I v těch znetvoře
ných rysech můžeme poznat Jeho 
nekonečnou lásku." A tak se modlí
me: Jako jsi Pane otiskl svou tvář 
do tohoto plátna, tak ji vtiskni také 
do našich srdcí, abychom tě vrouc
ně milovali a abychom tvou tvář mo
hli jednou spatřit v tvém nebeském 
království. .. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



Jáhen Mgr. FRANTIŠEK MARTINEK 
V posledních letech ho už pravi

delně vídáme jako jáhna u oltáře. 
Před tím tři desetiletí stával, klečel 
nebo seděl v kostele mezi námi. 
K Panně Marii Královně míru přišel 
o rok dřív než P. Vladimír Rudolf. 
Nastěhoval se s rodinou do jednoho 
z paneláků na sídlišti Novodvorská. 
Původem však je Valach. Narodil se 
roku 1934 jako nejmladší ze šesti 
dětí v chudé rodině kovorolníka ve 
Valašské Bystřici. Ve věku 14 let dí
ky svému učiteli z obecné školy, 
který nakonec odešel do Strahov
ského kláštera, šel studovat na 
gymnázium do Prahy. Až do vyhná
ní řeholníků v roce 1950 na Straho
vě také bydlel. Po likvidaci kláštera 
si pro studenty měli přijet rodiče 
a vzít si je domů. Pro F. Martinka by 
to však znamenalo konec studia. 
Zůstal tedy v Praze. Ale musel si 
najít bydlení a především, jak by
chom dnes řekli, také nějaké spon
zory. Na vysokou školu se jako 
chlapec nZ kláštera" V těžkých pade
sátých letech nedostal. Po maturitě 
se tedy stal dělníkem ve slévárně 
ČKD v Praze-Vysočanech. V ČKD 
se posléze vypracoval na technic
kého kontrolora a při zaměstnání 
vystudoval ještě chemickou průmy
slovku. Později, až do odchodu do 
důchodu, čtvrt století působil jako 
restaurátor a konzervátor archiválií 
a písemných památek ve Státním 
ústředním archívu. Pro záchranu 
vzácných historických listin, jako je 
Archív české koruny, k němuž zá
klad položil Karel IV. a který byl ve 
velice špatném stavu, tam F. Marti
nek vybudoval laboratoř v Česko
slovensku zcela ojedinělou. Ačkoliv 
neměl vysokoškolské vzdělání, ve 
svém oboru se stal uznávaným od
borníkem. Publikoval asi 50 odbor
ných statí. Ženatý je už skoro 37 let. 
Má dva syny a dceru a šest vnou
čat, z nichž nejmladší se narodilo 
letos v polovině prázdnin. Teologii 
vystudoval v letech 1990-1994. Na 
jáhna byl vysvěcen o dva roky poz
ději. Svěcení mu 21. září 1996 ve 
lhoteckém kostele udělil nkolega ar-

chivář" - pražský arcibiskup kardi
nál Miloslav Vlk. Členem farní rady 
je F. Martinek jako jáhen jaksi ex of
fo, tedy z úřadu, který ve farnosti 
nyní zastává. A na co jiného se ho 
při interview zeptat nejdříve, než ja
ké má jáhen v církvi poslání: 

Někdo považuje jáhna za cosi ja
ko nedokončeného kněze. Jáhen je 
však samostatná funkce v církevní 
službě. Jako je biskup nebo kněz. 
Jáhen sice má „jen" nejnižší stupeň 
svěcení, ale přesto je součástí pas-

Jak náročné je studium teolo
gie pro jáhny? 

Osnovy jsou stejné jako u studia 
pro kněze. Při dálkovém studiu jsme 
však na fakultu na přednášky chodi
li jen jednou týdně , vždy v sobotu. 

Je už u nás dost jáhnů? 
Určitě ne. V pražské arcidiecézi 

např. je nás šestnáct. Jáhnové jsou 
většinou už také lidé starší. Ale 
i v naší arcidiecézi je v jáhenské 
službě rovněž několik mužů mlad
ších, kteří dělají velký kus práce. 

Na nižším stupni hierarchie stojí jáhnové, na něž jsou vkládány ruce 
„nikoliv ke kněžství, nýbrž ke službě". Posíleni svátostnou milostí slouží 
Božímu lidu ve společenství s biskupem a jeho kněžským sborem služ
bou liturgickou, kazatelskou a charitativní. Úkolem jáhna je, podle toho, 
jak mu to přidělila příslušná autorita, slavnostně udělovat křest, uchová
vat a rozdělovat eucharistii, jménem církve asistovat při udělování man
želství a žehnat mu, přinášet umírajícím svátostnou posilu na cestu do 
věčnosti, předčítat věřícím Písmo svaté, vyučovat a povzbuzovat lid, 
předsedat bohoslužbě a modlitbě věřících, udělovat svátostiny a vést 
smuteční a pohřební obřady. Protože se věnují úkolům charitativním 
a administrativním, ať pamatují na výzvu sv. Polykarpa: „Budte milosrdní 
a horliví a postupujte podle pravdy Pána, který se stal služebníkem 
všech." 

Z konstituce Druhého vatikánského koncilu o církvi Lumen gentium 

týřské služby církve. V mnohých do
kumentech se zdůrazňuje, že jáhen 
je svěcený pro službu. O svěcení 
pro službu lze samozřejmě mluvit 
i u biskupa i u kněze, ale jáhen ko
ná některé služby, které kněz nestí
há. Nejvíc se ví o službě charitativ
ní, tedy že k jáhenství patří péče 
o lidi potřebné a staré. Ale už na 
prvních sedm jáhnů byly vloženy ru
ce pro službu u stolu. čteme-li však 
Skutky apoštolů dále, dočteme se, 
že jáhni kromě funkcí liturgických 
přebírali i řadu dalších - hlásali 
evangelium, kázali , křtili„ . Sv. Ště
pán např. tak kázal, až ho ukame
novali. U jáhnů lze tedy hovořit 

o službě slova, službě liturgické 
a o službě charitativní. Jednodušší 
je možná říct, co jáhen nemůže: 
zpovídat, sloužit mši svatou a udě
lovat pomazání nemocných, proto
že to souvisí se zpovědí. 

Proč se u nás o významu 
jáhenství tak málo ví? 

Asi je to tím, že o Druhém vati
kánském koncilu se v Českosloven
sku dlouho moc nemohlo mluvit, 
protože komunistům vadilo všech
no, čím církev chtěla své působení 
zlepšit, jak o to usiloval právě koncil. 
Také obnovení trvalého jáhenství je 
ovocem koncilu. U nás to však bylo 
možné teprve po roce 1989. 

Jaký je vztah mezi jáhnem 
a knězem? 

Jáhen má být, jak to píše pan 
kardinál Vlk ve jmenovacím dekre
tu, prvním spolupracovníkem fará
ře . Důležité ovšem také je, aby 
kněz službu jáhna přijal. Já bych ta
dy na Lhotce teď mohl dělat mno
hem víc, kdyby mi na to stačily síly. 
Otec Bedřich Vymětalík je člověk 
velice komunikativní a spolupráce 
s ním je vynikající. 



Jáhen František Martinek s pražským světícím biskupem Václavem Malým při 
rekviem za otce Vladimíra Rudolfa 

Jak vás ovlivnil pater Vladimír 
Rudolf? 

Jsem jeho odchovancem. Za 
těch 33 let, kdy byl tady na Lhotce 
farářem, člověk od takového kněze 

nerace. V rodině , kde je jáhen, oba 
manželé asi lépe pochopí význam 
celibátu. 

Všiml jsem si, jak pěkně zpívá
te. Jaký je váš vztah k hudbě? 

Od mládí jsem zpíval v různých 
sborech. Začínal jsem také hrát na 
klavír a na varhany, ale až jako do
spělý. A když člověk nezačne v dět
ství, už to není ono. Zvlášť rád mám 
gregoriánský chorál. Ten jsme v do
bě hluboké totality, když jsem byl 
ještě mladý, zpívali u sv. Vojtěcha, 
u kajetánů, u sv. Ignáce a v Karlíně. 
V chrámovém sboru na Lhotce jsem 
zpíval od samého začátku, kdy dal 
P. Rudolf po svém příchodu k Pan
ně Marii Královně míru podnět k je
ho založení. Tenkrát jsme měli kaž
dý hlas obsazený jen dvěma 
zpěváky a někdy vlastně ani to ne. 
Teprve v průběhu dalších let náš 
farní sbor opravdu „vyrostl". Ve 
zdejším sboru jsem působil až do 
roku 1996. Velmi rád vzpomínám 
také na sbor Čeští madrigalisté, kde 
jsem pod vedením profesora Stani
slava Štipla působil téměř deset let. 

(dokončení v příštím čísle) 
mnoho získá. Často čerpám z toho, 
co jsem se od něho naučil. Občas 
dokonce zjistím, že používám i ně
které jeho formulace či příklady. 
Otec Rudolf vždycky říkal, jak je za
potřebí hlásat slovo Boží. Nyní se 
každý den přesvědčuji, jak moc měl 
pravdu. Pro přijetí Božího slova mu
sí být člověk disponován. Jako já
hen, který hodně působí v péči 
o staré a nemocné lidi, často zjišťu
ji, že taková dispozice někdy může, 
ač to vypadá jako paradox, vyply
nout i z člověkovy nemohoucnosti. 

DUCHOVNÍ OBNOVA 

Co tomu říkala vaše manželka, 
když jste se rozhodl studovat 
teologii, abyste se mohl stát jáh
nem? 

Jak je známo, jáhnem může být 
anebo bývá i ženatý muž, ale to, že 
přijal svátost manželství, nesmí 
u něho po vysvěcení ustoupit do 
pozadí. Pan kardinál Vlk nám žena
tým jáhnům vždycky zdůrazňuje, že 
naše manželství musí být na prvním 
místě. Ale když jsem často v jáhen
ské službě, místo abych se staral 
o rodinu nebo jel na chalupu, je to 
těžké i pro manželku. To si možná 
žádná z jáhenských manželek ani 
neuměla představit, když dávala, 
jak se to vyžaduje, písemný souhlas 
k vysvěcení svého muže. Člověk 
prostě musí dokázat rozumně dělit 
čas mezi rodinu a církev. A pokud 
jde o vnoučata, i na ty by si měl já
hen-dědeček udělat čas. Ale o cha
lupu se už musí postarat mladší ge-

Možná si mnozí z vás kladou 
otázku, co je to duchovní obnova, to 
asi bude jenom pro nějaké vyvole
né, to nebude pro mne. Aby nebylo 
pochyb, vyvolení jsme všichni, pro
tože si nás Pán vyvolil za své syny 
a dcery. 

Jednodenní duchovní obnova je 
čas, ve kterém máme možnost se 
zastavit, nabídnout sebe a svůj čas 
Pánu, aby si nás našel a obnovil 
našeho Ducha (Řím 12,2-3). K to
mu nám mohou posloužit slova na 
zamyšlení, ale hlavně ticho, ztišení 
srdce, kvůl i tomu, abychom doká
zali naslouchat Božímu hlasu. Přije
tí svátosti smíření a Eucharistie je 
pak završením takového setkání se 
sebou a s Pánem. 

Maminky, které jsou samy na ná
boženskou výchovu svých dětí, mě
ly příležitost k duchovní obnově 
v sobotu 14.1 O. 2000. Využilo ji osm 
odvážných žen, se kterými jsme 
prožily pěkné společenství, které se 
projevilo i při mši sv. společné s ce
lou farností. 

J. š. 

Zúčastnila jsem se duchovní ob
novy pro maminky, které se starají 
samy o náboženskou výchovu svých 
dětí. Už samotná skutečnost akce 
pro ženy v této situaci mne velmi za
ujala, a proto jsem se přihlásila. 

Celý program se mi velice líbil. 
Překvapilo mne, že o děti bylo po
staráno velice individuálním způso
bem, a chci touto cestou poděkovat 
rodině Bažantových, kteří se o mé 
kluky báječně postarali. 

Duchovní obnova mi přinesla no
vý, svěží pohled na Nejsvětější Tro
jici a při svých současných modlit
bách z této meditace velmi čerpám. 

Ještě na poslední chvíli jsem 
zvažovala svou účast pro osobní 
zážitek, na který jsem se velmi sou
středila, a obávala jsem se, že se 
nebudu moci koncentrovat. Z poz
dějšího nadhledu jsem zjistila, že 
moje obava byla úplně zbytečná 
a naopak přítomnost na duchovní 
obnově byla tím nejlepším lékem. 

Děkuji moderátorce (průvodkyni) 
duchovní obnovou Janě š., která 
měla program velice dobře připra
vený a je mým velkým vzorem. 

Celková atmosféra i prostředí 
bylo domácí a péče Marie š. i obou 
kněží byla až dojímavá. Také s ma
minkami jsme měly mnoho společ
ných témat. 

I když jsem ze sousední farnosti 
a přijdu na Lhotku jen výjimečně, 
zde se cítím jako doma, a bude-li 
možnost nějaké příští duchovní ob
novy, ráda se opět zúčastním. 

L. B. 



SNĚMOVNÍ KROUŽEK 
POKRAČUJE 

Po prázdninách se znovu po
malu rozbíhají všechny aktivity 
našeho farního společenství. 
Platí to i pro sněmovní kroužek, 
v němž po přestěhování Jany 
Mindlové mimo Prahu - patří jí 
vřelý dík za založení kroužku 
a starostlivost o jeho dobré ve
dení - se stejného postu ujal 
ing. Pavel Korec. Hodlá vést 
sněmovní kroužek neméně peč
livě a diskusní témata nabízí na 
farní nástěnce. Další zájemci se 
mohou kdykoliv přihlásit v sak
ristii u P. Vymětalíka. Bude to 
jen ke společnému užitku. (P) 
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DAMOKLUV MEC 
(dokončení ze str. 1) 

slovovat různé předpovědi a do
mněnky: možná bude pěkný, třeba 
bude bohatý, možná bude chudý, 
snad ho budou mít lidé rádi. .. Ale ni
kdo neřekne : možná zemře, možná 
nezemře. 

Nikdo z nás se smrti nevyhne. 
Ani nevíme, kdy, kde a jak zemře
me. Proto je rozumné, abychom 
byli na smrt připraveni. Žít tak, aby
chom mohli kdykoli klidně předstou
pit před svého Stvořitele . 

Smrt má účinky jako oheň v ci
helně. Než tam cihlu vsuneš, mů
žeš jí dát tvar, jaký chceš. Jakmile ji 

tam ale jednou vložíš, je konec! Po
dobu, jakou v tu chvíli měla, podrží 
navěky. Kéž tedy ta naše podoba je 
- a zůstane i po smrti - podobou 
opravdového křesťana. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

MODLITBA 
Je jako spalování vlhkého dře

va, které nejdříve doutná, pozdě
ji je vidět oheň i dým a na závěr 
čístý žár. Díky věrnosti v modlit
bě je srdce člověka zcela pronik
nuto pravdou a je proměňováno 
v plamen Boží Jásky, spalující 
vše, co odvádí od Boha. 

OPOŽDĚNÁ POHLEDNICE Z PERGE 
Letos o dovolené jsme se vypra

vili na turecké středomořské pobře
ží do Kerneru. Nepřetržitě bylo čty
řicet ve stínu a kdo zažil kdekoliv 
tropická vedra, dobře ví o čem mlu
vím. V neděli, kdy jsme se místo do 
kostela (mohli bychom jedině bosky 
do mešity) vypravili na výlet do Per
ge, teploty kulminovaly. Ve zříceni
nách antického města, ležícího 15 
kilometrů od jednoho z deseti nej
větších tureckých osídlení Antalye, 
jsme v pravé poledne jen s velkými 
obtížemi, zaliti potem, srdnatě pře
konávali jedno sluneční pole za dru
hým - a vždycky hned do stínu. Tak
hle to kdysi sálalo v sauně zdejších 
římských lázní, když pořádně nalo
žili do kamen. Kanál protínající ago
ru a arkádovou cestu lemovanou 
obchodními síněmi už dávno vy
schl, poměrně zachovalá Helenská 
brána, skýtající blahodárný úkryt 
před horkými paprsky, daleko. Mu
seli jsme totiž ještě překonat plochu 
antického stadionu pro 15000 osob, 
nedaleko amfiteátru, patřícího k nej
větším v Malé Asii. V málo utěšené 
situaci se ale znovu potvrdilo, že 
i zlé je k něčemu dobré a každý sil
ný citový zážitek se musí vykoupit. 
Hned za troskami s reliéfy Artemidy 
z Perge se vynořil sloup s plastic
kým křížem na památku zdejšího 
pobytu sv. Pavla. A nedaleko odtud 
zbytek brány byzantského chrámu 
(viz snímek, jako osobní opožděná 
pohlednice z dovolené našim farní-

kům), kterou světec mnohokrát pro
cházel. 

Heslo Perge se nedostalo do 
běžné encyklopedie, naučného 
slovníku ani Světových dějin umění. 

Ale v Bibli ve Skutcích apoštolů čte
me, že po dra
matickém ka
menování 
Pavla Židy 
z Antiochie 
a lkonie, se Pa
vel a Barnabáš 
vraceli z první 
m1s11n1 cesty. 
Všude posi lo
vali učedníky 

a povzbuzovali 
je, aby vytrvali 
ve víře; říkal i 
jim: „Musíme 
projít mnohým 
utrpením, než 
vejdeme do 
Božího králov
ství." V každé 
té církvi usta
novili starší 
a v modlitbách 
a postech svě
řili učedníky 

Pánu, v které
ho uvěřili. Pak 
prošli Pisidií, 
dostali se do 
Pamfylie a tam 
kázali v městě 
Perge. 

V duchu jsme i my - po mnoha 
letech - byli na této zvláštní nedělní 
bohoslužbě ... 

(ZP) 



MŠE SVATÁ PRO DĚTI 
V tomto školním roce budou mše svaté pro děti stejně jako vloni 

každou druhou neděli v měsíci. Děkujeme všem, kteří nám připravili 
tu říjnovou, hlavně Anťovi a Honzovi. A přidáváme něco ze zákulisí: 

V pátek večer u nás zazvonil te
lefon. Byl to náš kaplan - Anťa. Je
ho hlas zněl vesele, ale neodbytně: 
„Kláro, mohla bys prosím na děcké 
mši přečíst druhé čtení?" V tu ránu 
jsem cítila, že přituhuje. Rodiče do
ma nebyli, a tak jsem předala slu
chátko babičce. Nebudu vás dále 
napínat. Babička zkrátka a jedno
duše řekla - ano! Druhý den jsme 
zakoupili Katolický týdeník a začala 
jsem číst. Pokaždé jsem si předsta
vovala, jak to zkazím. Je neděle, už 
jsem v kostele, srdce mám až v kr
ku. Mše svatá začala a já s Markét
kou, která má první čtení, čekáme 
až na nás kývnou. Markétka to má 
za sebou a ted jdu já. Slyším svůj 
hlas, jak duní v kostele. Nic jiného 
nevnímám, už mám čtení za sebou. 
Pomalu se plížím na své místo 
a pak kouknu na pátera Anťu. Ten 
kývá, že vše dopadlo dobře. 

Doufám, že jste měli se mnou 
trpělivost. 

Klára STEHLÍKOVÁ 
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J 
VZPOMÍNKY Z PRASKOLES 

Od kostela jsme vyrazili pozdě 
odpoledne v pátek 20. října. Cesta 
byla dlouhá a párkrát jsme zůstali 
stát v zácpě (dopravní). Do Prasko
les jsme dorazili za soumraku. Byd
leli jsme v pěkně opravené faře. Na 
konci dlouhé chodby stála dost vel
ká socha Pána Ježíše a té jsme se 
občas lekli, kdo to tam pořád stojí. 
Snědli jsme svačinky od našich ro
dičů a pak jsme hráli různé hry, na-

• 
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příklad prase, kvikni a další. Bylo to 
super a moc jsme se nasmáli. Po 
společné modlitbě a pohádce na 
dobrou noc jsme ulehli. V sobotu 
jsme vstali už v 7.50 a P. Bedřich 
měl rozcvičku . Pak byla snídaně -
zapékané housky se sýrem. Mňam! 
Před tím jsme se samozřejmě po
modlili. Potom jsme se vypravili na 
hrad Žebrák, ale na silnici byly auto
mobilové závody, a tak jsme se mu
seli vrátit. Šli jsme na procházku 
přírodou, cestou jsme hráli hry, tře
ba pakárnu, na čísla. Pak jsme se 
rozdělil i , někdo šel vařit oběd 
a všichni kluci a pár holek se šli po
dívat na závody. Odpoledne byla 
mše sv. ve zdejším kostele (bylo 
tam málo místních lidí, a tak si Tere
za (Brunďa) a Krista troufly poprvé 
číst v kostele čtení a Lucka s Klárou 
zazpívat žalm) a pak oheň a buřty. 
Večer jsme zase hráli hry a taky 
ping-pong. 

Po mně taky chtěli, abych si vza
la čtení, ale já nebyla měkká. Když 
u nás v pátek večer zazvonil tele
fon, volala Anička Burianová, a ze
ptala se, jestli bych si nevzala čte
ní. Začala jsem cítit, že asi omdlím. 
Nedokázala jsem si představit, že 
bych si přes všechny své týdenní 
„krizové dny" musela „kazit i ví
kend". Číst čtení sice není nic hroz
ného, ale pro mě je. Ne, že bych 
nerada četla Bibli, naopak, ale na
hlas před hromadou lidí„ .? KRIZE! 
Celý víkend bych se nervovala 
a byla bych schopná i nejít do kos
tela (samozřejmě, že bych šla tře
bas večer). Proto jsem Aničce za
čala o překot říkat: „Aničko, já 
prostě nemůžu, nemůžu, chápeš 
to?" „Nechápu, proč ne?" „Já pros
tě nemůžu!!" To bylo mé poslední 
slovo. Řekla jsem jí, že seženu ně
koho j iného, a když ne, tak to teda 
přečtu. Položila jsem.„ KRIZE! 

Bylo mi bídně. Kdo by dobrovolně 
četl čtení jenom kvůli tomu, že já ne
chci? Vzpomněla jsem si na Marké
tu. Ta by snad mohla„. Zavolala 
jsem j í a po dlouhém přemlouvání 
a slibech, že ji pozvu na zmrzlinu, 
svolila. Číst jsem sice nemusela, ale 
nervy jsem měla stejně, aby to ne
zkazila. Možná, že jednou taky se
beru odvahu a ještě (o) mě uslyšíte. 

Lucie ŠÁRKOVÁ 

V neděli ráno jsme vstávali až po 
osmé, ale rozcvička byla zase ven
ku. Po snídani jsme se připravovali 
na mši svatou. Při ní si čten í vy
zkoušeli i Jeník a Tomáš a zpívat 
žalm zvládly také Krista a Dominika 
(Brouk). Pak byly hry, nejlepší 
z nich městečko Palermo. Oběd byl 
moc chutný, protože jsme od míst
ního patera Antonína dostali pepsi 
colu a navíc bylo kuře s chlebem . 

Pak jsme šli na hřbitov. Tam jsme 
se pomodlili u hrobu otce Vladimíra 
Rudolfa a ještě u několika dalších 
hrobů, kde byly pohřbené děti. Na
konec jsme na faře pořádně uklidili, 
naposled se společně pomodlili , 
a nastala krize - museli jsme už od
jet. Dobře jsme se tam spolu sezná
mili a už se těšíme, až zase někam 
spolu pojedeme. 

Brouk, Anička a další 
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VRATILY SE DO LIDIC 
Párkrát jsme ve Věstníku infor

movali o odvážném projektu so
chařky Marie Uchytilové a jejího 
manžela výtvarníka Jiřího V. Ham
pla vytvořit neobvyklý Památník 
dětských obětí války. Symbolem se 
stalo 82 lidických dětí, společně za
vražděných v likvidačním táboře 

Chelmno v Polsku, které se v nadži
votní velikosti bronzového sousoší 
měly vrátit domů . Práce trvala té
měř dvacet let. Tisíce lidí přicházely 
v té době navštívit ateliér v Hodko
vičkách. Také hosté z 50 zemí, jak 
o tom svědčí pamětní knihy. Památ
ník se stal prvním sochařským dí
lem, na které v době jeho vzniku po
sílaly finanční příspěvky ze všech 
koutů naší vlasti. Bohužel ze 
zvláštního účtu mohly být použity 
až po sametové revoluci , protože 
oba umělci a jejich dílo se přízni mi
nulého režimu netěšili. Marie a její 
manžel tedy pracovali na Památ
níku za své. Když akademická 
sochařka, žačka prof. Otakara Špa
niela, vyčerpána dlouholetou usi
lovnou prací a neustálým stresem, 
na sklonku roku 1989 náhle zemře-

la, hlavní práce, odlití sádrových 
modelů všech 82 soch dětí do bron
zu, čekalo na spoluautora Jiřího 

V. Hampla. 
Byl ustaven Spolek pro realizaci 

pomníku dětských obětí války, který 
mediálně dílo přiblížil široké veřej
nosti, a ta začala odpovídat finanč
ními příspěvky. Všichni dárci jsou 
uvedeni v knize umístěné v lidickém 
muzeu. O realizaci se nejvíce za
sloužili sponzoři Lidice Komiteen, 
Albertslund of Bodil Pedersen Fon
den z Dánska, Nadace Lidice 
z města Akita v Japonsku, Česko
německý fond budoucnosti, Vláda 
Spolkové republiky Německo, na
dace z Londýna, Zwolle z Holand
ska, ale také Investiční a poštovní 
banka v Praze, MUDr. Karel Vojáček 
z Prahy a tisíce dalších dárců, kteří 
přispěli podle svých možností -
také z naší farnosti-, aby se lidické 
děti vrátily do Lidic alespoň ve své 
bronzové podobě. Všem Spolek 
pro realizaci pomníku dětských 

obětí války, i touto cestou, upřímně 
děkuje. 

(ZP) 

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ 
Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních, závislých na příjmech 

rodiny v předchozím kalendářn ím roce. Jeho výše je stanovena násobkem 
částky životního minima (dále ŽM) na osobní potřeby dítěte. 

Nezaopatřené dítě má měsíční nárok na přídavek na dítě: 
a) ve zvýšené výměře - ve výši 0,32 násobku ŽM na osobní potřeby 

dítěte , jestliže příjem rodiny nepřesáhl 1, 1 násobek částky ŽM rodiny, 
b) v základní výměře -ve výši 0,28násobku částky ŽM na osobní potře

by dítěte, jestliže příjem rodiQY převyšuje 1, 1 násobek částky ŽM rodiny, ale 
není vyšší než 1,8 násobek ZM rodiny, 

c) ve snížené výměře - ve výši O, 14 násobek částky ŽM na osobní po
třeby dítěte , jestliže příjem rodiny převyšuje 1,8 násobek částky ŽM rodiny, 
ale není vyšší než trojnásobek ZM rodiny. 

Rodiny s vyšším příjmem než je trojnásobek částky ŽM rodiny na přída
vek na dítě nárok nemají. 

Věk Výše přídavku na dítě od 1. 4. 2000 v Kč měsíčně 
nezaopatřeného při rozhodném příjmu v násobcích životního minima 
dítěte v rodině do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 ŽM 

do 6 let 512 448 224 

od 6 do 10 let 570 499 250 

od 10 do 15 let 676 591 296 

od 15 do 26 let 740 647 324 

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, 
Po - 8.00 
út 
St - 8.00 
čt - 8.00 
Pá 15.00, 
So 16.00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ 

18.30 

18.30 

18.30 

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, 
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 do 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 měs íci 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 mše svatá. 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny FARNÍ KNIHOVNA 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Náklady na jeden výtisk činily 8 Kč. Každé úterý od 17 .00 do 18.30. 
Toto číslo vyšlo 3. listopadu ~000. 



~ Srdečně vás zveme na 
n VÁNOČNÍ KONCERT 
~ nejen pro děti 

28. prosince v 16.30 
v kostele 

P. Marie Královny míru 

KOLEDY 
budou pro vás 
zpívat a hrát 

děti z naší farnosti, 
ZTRACENÁ KAPELA 

a společně 
si připomeneme 

svátek 
Mládatek betlémských 

v , 

VESTNIK 7/2000 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Vánoce. Svátky narození Ježíše 
Krista. Nebo spíše příchodu Božího 
Syna na tento svět. Vtělení. .. Boha. 
A dějiny vtělení začínají slovy: Ne
boj se, Maria, nalezla jsi milost 
u Boha„. (Lk 1,30). I k jejímu snou
benci, Josefovi, anděl takto pro
mlouvá: Josefe, neboj se přijmout 
Marii.„(Mt 1,20). A pastýřům, tam 
v tichu samoty u města Betléma, 
zaznívají stejná slova: „Nebojte se, 
zvěstuji vám velikou radost, která 
bude pro všechen lid. Dnes se 
vám narodil Spasitel, Kristus Pán." 
(Lk 2, 1 O). 

Nebojte se. To zaznívá při pří
chodu Boha na tento svět. A to je 
také charakteristické pro způsob 
přítomnosti Ježíše mezi lidmi. 

On často říkal svým učedníkům: 
Nebojte se. Proč se bojíte, malo
věrní? 

Jak slabá je i naše víra. Jak čas
to pochybujeme. Jak často máme 
strach. Necháváme na sebe půso
bit příliš okolností, které na nás do
léhají: nemoc, práci, rány osudu, 
nepříjemnosti v okolí, kde žijeme. 
A strach. Strach, který je stále čas-

tější. Bojíme se téměř všeho. 
Mnohdy je to důsledek nevědo

mosti, někdy nadměrné péče o se
be, strachu před neštěstím, které 
by nás mohlo potkat, především 

je to však důsledek toho, že svůj 
život klademe někdy do křehkých 
základů . 

Náš život musíme stavět na Bo
hu. A Bůh nikdy nepřichází na po
moc pozdě. Přichází ve vhodné 
chvíli, i když někdy tajemným 
a skrytým způsobem. A plná důvěra 
v Boha, při splnění všech lidských, 
dostupných prostředků, dává křes
ťanům zvláštní sílu a pokoj duše 
v těžkých a bolestných chvíl ích. 

Když ty neopustíš jeho, on tě ne
opustí. Nebojte se! Vždy můžeme 
mít velkou důvěru v Boží pomoc. 
Přítel Boha může vždy počítat s tím, 
že on ho zachrání. „Říkám svým 
přátelům: Nebojte se„." (Lk 12,). 

BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH 

Pokoj duše, který našemu život
nímu postoji zabezpečuje víra v Bo
ha, víra v život po smrti, není vý
sledkem toho, že se odvracíme od 
skutečnosti, ale je výsledkem toho, 
že na ni hledíme s optimismem 
a s důvěrou v Boží pomoc. 

(dokončení na str. 5) 

24. prosince -
4. adventní neděle: 
ŠTĚDRÝ DEN 

Mše svatá v 8.00 a 10.00. Odpo
ledne v 15.00 vánoční mše pro děti 
a v 17.00 zpívá chrámový sbor pas
torální mši Jakuba Jana Ryby Hej, 
mistře pro sólisty, sbor a orchestr. 
Půlnoční ve 22.00 hodin. 

25. prosince - pondělí: 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Mše svatá v 8.00 hodin, v 10.00 

Pastorální mše F. X. Brixi pro sóla, 
sbor, orchestr a varhany. Večerní 
mše v 18.30. Celý den jsou přístup
ny jesličky v kapli Božského Srdce 
Páně. 

26. prosince - úterý: 
SVATÉHO ŠTĚPÁNA 

Mše svatá v 8.00 a 10.00 hodin. 

31. prosince - neděle: 

SVÁTEK SVATÉ RODINY 
Mše svatá v 8.00 a 10.00 hodin. 

V 16.00 děkovná bohoslužba za 
uplynulý rok a prosba o Boží pomoc 
do roku nového. 

1. ledna - pondělí: 

NOVÝ ROK, SLAVNOST 
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 Missa 
C-dur (Korunovační) W. A. Mozarta 
pro sóla, sbor, orchestr a varhany 
a večer v 18.30 hodin. 



Vánoční zamyšlení 
PÁN PŘIJDE, JAK JEJ UVÍTAT? 
Šla městem zpráva, Ježíš blízko, 

snad zavítá k nám drahý Pán, 
však nelze říci, v kterém domě si vy

volí svůj stan. 
Tu srdce mé si náhle praví: snad 

k tobě vejde, máš místa dost, 
ó, kterak připravím sám všecko, by 

spokojen byl vzácný host. 
A hned jsem se dal do díla, by čistý, 

krásný byl můj byt, 
by nezbylo zde ani prášku, stůl kví

tím chci mu vyzdobit. 

V tom jakás žena kráčí ke mně, snad 
pozná, že mám velký spěch, 

dnes nemám čas slyšet její nářky, 
neb tišit její bolný vzdech. 

I řekl jsem jí: Jdi, ženo, jinam, ať Pán 
Bůh sám 

dá nalézt tobě hodné lidi, vidíš, že 
dneska příliš pilno mám. 

Však sotva zašla, jiný klepá, je to 
stařeček ubohý, 

je zimou zkřehlý, ohřát prosí, když 
pohlédnu mu na nohy. 

ó, je mi líto, tolik líto, on naříká, že 
zemdlen jest, 

jak jej jen mohu dovnitř vzíti, má 
plnou obuv bláta z cest. 

I řekl jsem mu: milerád bych dal, 
čeho třeba vám, 

dnes toho nelze, každou chvíli má 
vznešený Pán vstoupit k nám. 

A stařec chromý dál se vleče, práce 
je v domě ještě dost, 

konám ji s chutí, s touhou v srdci, by 
ke mně vstoupil z nebe host. 

a nožka holá, oblek nuzný a den tak 
chladný, nečas zlý. 

I řekl jsem mu: Jdi, dítě, jinam, ať 
Pán Bůh sám, 

dá tobě nalézt hodné lidi, vidíš, že 
příliš pilno mám. 

Tak míjí den a již se sklání, jsem spo
kojen nad dílem svým, 

všecko, všecičko mám v této chvíli, 
jen lampu ještě rozsvítím. 

I čekám, toužím, až noc už vzešla, 
ach, Mistr pominul můj dům. 

Jsem nešťasten a volám v pláči, 
snad vešel jinam, k sousedům. 

Má práce všecka marná byla a mar
ný spěch můj celý den, 

tak celý večer teskním sám, až 
zvlhlé oči zavřel sen. 

Pak v tichu nočním Mistr přišel, mou 
jizbu naplnila zář. 

„Dnes třikrát jsem byl u tvých dveří" , 

jak promluvil, měl vážnou tvář. 
„Tys třikrát mě poslal dále v mém 

žalu, v mdlobě, v nemoci, 
však přesto dám ti požehnání, i když 

tys nechtěl pomoci." 

Ó, Pane drahý, odpusť! Nepoznal 
jsem, že tys to byl. 

Tu on mi něžně na to pravil : „Tvou 
vinu jsem již odčinil. 

A po čem sám jsi tolik toužil, to, 
synu, už je ztraceno. 

Ale co v lásce podáš druhým, mnou 
bude stokrát vráceno." 

TY JSI! 
Všechno přechází před tvým 

bytím, jak ta podzimní mlha, 
a uvadá a opadá. A my bychom 
klesli do bezednosti a hnalo by 
nás to tam, kde není břehů, kdy
bychom zde neměli pevné opory, 
té poslední opory, té jediné opo
ry na tvém TY, Pane! 

Ve všech neskutečnostech 

a v zastíněních, v propastech 
našeho nic je jen jedna skuteč
nost, TY. 

My ale nejsme nic před tebou. 
Ale v tom je naše blaho a náš 
jásot, tichá radost a tajemné nad
šení našeho nic. 

Ty jsi! Ty jsi! 
V tom je konec vší moudrosti 

a poslední prohlášení a promě
na. Ty jsi! 

To je naše nebe a náš j~sot od 
věčnosti do věčností. 

Ty, ty jsi! 
Heinrich Suso BRAUN 

INTERNETOVÁ 
STRÁNKA. 
FARNOSTI 

Od října má naše farnost svou 
internetovou stránku. Zatím jedno
duchý informační obsah je na adre
se: www.lhotecka.farnost.cz. Ná
měty a příspěvky (např. krátké 
recenze knížek) posílejte na adre
su: Pavel.Korec@seznam.cz 

Jak rád bych ho uvítal a sloužil bych 
mu ze všech sil, 

a všecko, všecičko mu dal, by spoko
jen on u mne byl. 

ADVENT MAMINEK 
Co takto toužím při svém chvatu, 

v tom jakés dítko žebravé 
mé dveře otevírá a spíná ručky mod

ravé. 
Je ubožátko, zřím, že v tváři stopy 

slz ještě neoschly, 

Setkávání maminek s malými dětmi 
se stalo radostnou součástí života na
ší farnosti. Chceme se s vámi podělit 
o myšlenky, které nás napadaly při po
vídání o tom, jak prožíváme advent. 
Každá máme své představy o čis

tém, uklizeném domově. Tyto pramení 
většinou z dětství. Snažíme se hledat 
míru, abychom neprožily předvánoční 
dobu ve shonu. Díky dětem se nám 
postupně daří odevzdávat své před
stavy o dokonale čistém domově. Učí
me se vážit si hodnoty jiné. 

Náš hovor o úklidu se plynule pře
sunul k úklidu v sobě. Ten nám přišel 
důležitější, ale také těžší. Když vype
reme záclony, jsou čisté. Dá se ale 
poznat, že je uklizeno v duši? Přišly 
jsme na to, že dá. Je to znát na na
šich vztazích. Když si s manželem 

dokážeme vyjít vstříc, přijímáme se 
s láskou, domluvíme se, sdílíme se„. 
Pozná se to i na dětech. Jsou spoko
jené, relativně klidné, nejsou podráž
děné, tolik nezlobí, vidíme na nich 
spíše jen to dobré. Práce nám jde 
pěkně od ruky, nezdary nás tolik ne
vyvedou z míry. 

Jistě bychom přišly na mnoho dal
ších věcí. Uvědomily jsme si, že je to 
tím, že uvolníme ve svém srdci více 
místa pro Ducha Božího. Jeho ovo
cem je láska, radost a pokoj. 

Přejeme sobě i vám, aby v našich 
domovech bylo o Vánocích pěkně 

„uklizeno'', abychom k nám mohli po
zvat Boží lásku, aby nás mohla obda
rovat láskou, radostí a pokojem. 

Za všechny maminky 
Jana ŠILHAVÁ 



~ 

POKLADNICKY PRO NEBE 
Ježíš na adresu dětí, jak to shod

ně popisují hned tři evangelisté, 
řekl : „Nechte je a nebraňte jim jít ke 
mně; neboť takovým patří království 
nebeské." 

Přijdete-li někdy na Lhotku v de
set hodin o druhé neděli v měsíci, 
určitě i vás překvapí, jak se děti na 
s v é mši svaté dovedou usebrat. 
S upřímnou vírou, že Pán Ježíš je 
tady s nimi a především k vůli nim, 
ochotně zavírají dveře za všedními 
malichernostmi a otevírají svá čistá 
srdce pro dobré skutky. 

„Mám ruce na tleskání a nohy na 
tanec. Pána Boha chválím, to není 
těžká věc ... ", nese se rytmicky kos
telem za snaživého přizvukování 

dospělých. Na kytaru hraje, zpívá 
a zbytek Ztracené kapely s hudební 
podporou snaživého „civilkáře" ve-
de členka farní rady Božena Šárko
vá. Ta je s otcem Bedřichem záro
veň scenáristkou a režisérkou vždy 
originálního způsobu slavení mše 
svaté. 

Co teď pozorují lidé z druhé stra
ny? Různé věci, ale už ne Terezku, 
Marjánku, Jeníka, Marka ... A v nich 
Pána Ježíše. 

„Z toho vidíte, jak moc se všichni 
musíme snažit, aby to sklo bylo co 
nejčistší. Abychom nikdy nepřehlé
dli, co druzí potřebují. A také pro ně 
něco udělali, i když nás to bude 
cosi stát." 

Otec Bedřich se tak ve své úva-
ze vrací .k nedělnímu evangeliu 
sv. Marka o chudé vdově, která do 
chrámové pokladnice dala sice jen 
dvě drobné mince, ale to bylo 
všechno, co měla, celé své živobytí! 

„Vy děti asi taky peněz moc ne
máte. Nevyděláváte si, máte jen 
tu trochu, co vám dají rodiče. Co 

o 

o 
o 

ným podporují také přímluvy za ro
diče, kamarády, sourozence, trpící, 
umírající a osamocené. 

Obětní průvod dětí s hostiemi 
a konvičkami je o desáté ve lhotec
kém kostele pravidlem prakticky 
každou neděli. Ale drobotina dnes 
přináší k oltáři ještě další dary. Brý
le - na znamení touhy vidět dobře 
potřeby druhých, utěrku - symbol 
ochoty pomáhat, hodiny - k vyjá
dření dobrého úmyslu věnovat čas 
těm, kteří ho potřebují, hlavu s roz
jasněnou tváří - na důkaz toho, že 
chtějí dávat druhým radost a vese
lost. 

„A nakonec ti Bože přinášíme 

sami sebe. Přijmi naše ruce se 
vším, co děláme, přijmi naše nohy 
se vším, před čím utíkáme, přijmi 
naše ústa se vším, co říkáme. Při

jmi nás a proměň, stejně jako pro
měňuješ chléb a víno ve své tělo 
a ve svou krev. Ať jsou i naše tváře 
znamením tvé lásky. Bože, přijmi tu
to naši oběť." 

V listopadu si děti vzaly „na paš
kál" i vstupní obřady. U ambonu se 0 

při srozumitelném čtení střídá Helča 

Šimková s Klárou Stehlíkovou, kte-

Při proměňování děti obklopují 

0 
obětn í stůl, aby se pak při modlitbě 
Páně uchopily za ruce s otcem Be
dřichem a jáhnem Františkem. Teď 
jim nic nestojí v cestě za poznáním 
nejtěsnější Boží přítomnosti. 

rá pak se svojí sestrou Terezkou, 
společně s paní Šárkovou zpívají 
žalmy. 

V homilii mají kluci a holky prak
ticky poznat, jak se chovat, aby se 
to Pánu Ježíši líbilo. 

„Je potřeba, aby nás druzí lidé 
dobře viděli, a také abychom viděli 
my je a jejich potřeby, co cítí, čím ži
j í," říká otec Bedřich. Děti sedící na 
koberečku před oltářem při tom po
zoruje přes čirou tabuli skla, aby je 
utvrdil, že pokud je neposkvrněné, 

vzájemné pohledy a sounáležitost 
nic nezkresluje. „Ale, co všechno 
nám může toto vidění zamlžit? Kolik 
je to věcí, které nás zaslepují tak, 
že nevidíme potřeby druhých, ale 
jenom sami sebe." 

Pak děti postupně lepí na sklo 
různé obrázky. Počítač, od něhož 
nemohou doma oči odtrhnout, tele
vizi, před níž denně vysedávají, vel
kou bankovku - touhu po penězích, 

kopec zmrzliny prezentující neustá
lé shánění dobrotek a ještě zrcadlo, 
před nímž holčičky stráví hromadu 
času. 

o o o 
o 

byste mohli druhým darovat, když 
nebudete mít ani to, co měla ta vdo
va?" táže se. A hned jim také napo
vídá - úsměv, pomoc, chuť hrát si 
s mladším sourozencem a třeba se 
bavit se spolužákem, o něhož nikdo 
nestojí, věnovat někomu volný čas, 

který jsme chtěli strávit u televize ... 
„Opravdu je potřeba udržovat 

sklo čisté, abychom viděli potřeby 

druhých a uměli dávat i ze svého 
nedostatku, aby nás Pán Ježíš po
chválil." 

Dětem se hned také naskytla pří
ležitost si to v příštích sedmi dnech 
vyzkoušet. Dostaly na slepení papí
rové pokladničky, do nichž mají 
schovat nějakou věc, kterou si od
řeknou , aby udělaly radost druhým. 
Může to být pár korunek, kousek 
čokolády nebo jiný drobný dárek. 

„A nezapomeňte , že největší 

hodnotu má oželení něčeho, i když 
sám mám nedostatek ... " 

Ušlechtilý cíl pomáhat potřeb-

Však se už kostel znovu vesele 
rozezpívává Haleluja šabalaba la
bam bam, Ježíš je Pán a já mám ho 
rád, Amen. 

*** 
Těch pokladniček se za týden 

sešla na oltáři celá hromada. Ně
které z dítek přinesly dokonce velké 
sáčky, protože papírová skládačka 
byla pro jejich štědrost příliš těsná. 
Z dárků od lhoteckých kamarádů se 
nakonec potěšily nemocné děti 

v Thomayerově nemocnici, kam po
kladničky doputovaly. Ale ještě dřív 

se zaradovali samotní dárci , proto
že dávat je víc než přijímat. A tak se 
už v listopadu připravovali na krás
né Vánoce. 

(ZP} 

Radost, kterou si někomu 
udělal, přinese radost 
také tobě. 
Radost se vrací do srdce, 
z kterého vyšla. 



Jáhen Mgr. FRANTIŠEK MARTINEK 
(dokončení z minulého čísla) 

Jak působíte ve farní radě? 
Po jejím založení jsem si vzal na 

starost, že dám dohromady skupinu 
lidí, která by mohla v případě akutní 
potřeby ostatním pomáhat: obstarat 
nejnutnější nákup, léky, doprovod 
k lékaři , pomoci vyříd it nutné věci 
na úřadech apod. nebo jen tak si 
popovídat. Přihlásilo se asi dvacet 
lidí. Bohužel to jsou většinou starší 
ženy, které samy budou za čas po
třebovat pomoc. Některé z nich 
chodí i do Léčebny dlouhodobě 

nemocných v Thomayerově nemoc
nici. Chodí k lidem, kteří nikoho 
nemají, anebo které nikdo nena
vštěvuje. K této charitativní činnosti 
bychom však potřebovali ještě víc 
lidí, hlavně mladších. 

Proč v naší farnosti nemáme 
Farní charitu? 

My jsme se tak naši skupinu báli 
nazvat. Myslíme si, že takové služ
by, jaké se očekávají od Farní cha
rity, zatím nejsme schopni zajistit. 
Proto jsme ji nazvali jen Pomoc po
třebným, jak to máme napsané na 
schránce na nástěnce v chrámové 
předsíni. Do schránky může každý 
dát své nabídky a požadavky. Ane
bo s nimi může přijít na naše pravi
delné schůzky každé druhé úterý 
v měsíci po večerní mši svaté. 
O evidenci a organizaci práce 
skupiny se stará slečna Ludmila 
Rosová. 

Vy ale jistě chodíte pravidelně 
do Thomayerovy nemocnice„. 

Ano. Vždycky ve středu . Nejprve 
obejdu nemocné, z nichž některým 
nosím eucharistii. Potom tam mám 
v kapli v 16 hodin bohoslužbu slova. 
Dříve jsem tam chodil rovněž v ne
děli , ale ted' tam bývá nedělní mše 
svatá, kterou slouží P. Stanislav 
Hrách z Kunratic. 

Rád bych při této příležitosti zno
vu připomenul, aby mi naši farníci 
dávali vědět, koho z jejich příbuz-

ných a známých bych měl v nemoc
nici navštívit. V našem vikariátu 
jsme sice dali do kostelů oznámení 
o duchovní službě v krčské nemoc
nici , ale mnoho lidí si to neuvědomí, 
když onemocní a náhle se tam oct
ne. Oznámení o bohoslužbách 
v Thomayerově nemocnici asi před 
dvěma roky po všech odděleních 
prostřednictvím vrchních sester roz
šířila MUDr. V. Svobodová, leckde 
jsem je tam na nástěnkách viděl , 

ale asi je bude zase třeba obnovit. 

Chodí do kaple v nemocnici 
hodně lidí? 

Mnoho lidí tam nechodí. Spíš 
tam chodí věřící zvenku, ale občas 
se tam objeví i některý pacient nebo 
pacientka, který je velice rád, že 
jsou v nemocnici bohoslužby. I kdy
bych tam měl jít jen kvůli jednomu 
takovému člověku , půjdu tam rád. 

Docházíte také do Domova 
důchodců v Sulické ulici? 

Tam chodí pravidelně otec Vy
mětalík a také P. Hrách. Já tam jdu, 
jenom když otec Vymětalík nemůže . 

Působíte však také u sv. Lud
mily ... 

Na Vinohrady jezdím v pondělí 
· a v úterý. V pondělí mívám u sv. 
Ludmily promluvu p ři mši svaté. Ja
ko jáhen se starám o Ústav sociální 
péče v ulici Jana Masaryka, o Dům 
s pečovatelskou službou v Mácho
vě ulici a o Ústav sociální péče rov
něž v Máchově ulici. Vedení, které 
je tam křesťanské, mě informuje, 
kdo z lidí, kteří za mnou pro nemoc 
nemohou přijít, by chtěl se mnou 
mluvit, a já jdu za ním. V hovorně, 
respektive jídelně obou ústavů vedu 
pro ty, kteří mohou přij ít, bohosluž
bu slova. Na Vinohradech je mnoho 
případů lidí, kteří se k víře vracejí 
třeba po padesáti letech, kdy do 
kostela vůbec nechodili. Když za
čnu s nimi mluvit o jejich prvním 
svatém přijímán í, ženy vzpomínají, 
jak měly bílé šatičky a jak chodily za 

družičky. Během doby se stávají 
k duchovním otázkám velice vníma
ví a jsou rádi , že je navštěvuji. Ze 
třiceti tamních klientů sociální péče 
má zájem o účast na bohos lužbě 
slova osm až deset lidí, což je, po
kud jde o bohoslužby vůbec, lepší 
poměr než celocírkevně. I když ně
kteří lidé ze začátku přijdou jen ze 
zvědavosti nebo z dlouhé chvíle. 

Přináší vám práce se starý
mi lidmi také nějaké radostné 
chvíle? 

U sv. Ludmily jsme asi před půl
druhým rokem křtili 851etou obyvatel
ku jednoho ze zmíněných vinohrad
ských ústavů paní Martu Šrámkovou. 
Psal o tom Katolický týdeník a do
konce uveřejnil i fotografi i. Ta paní 
před tím asi rok chodila na bohosluž
bu slova. Za kmotru jí byla ředitelka 
Obvodního ústavu sociálních služeb 
v Praze 2 ing. Ivana Bergmanová. 

Člověka také potěší, když mu 
931etá stařenka, trvale upoutaná na 
lůžko , řekne: „Já jsem tak šťastná. 
Vidíte, jak se o mne Pán Bůh celý 
život stará a ted' se o mne staráte 
ještě i vy." Takže pro mne chození 
za starými lidmi neznamená ani tak 
námahu jako spíš povzbuzení. 

Blíží se vánoční svátky. Váno
ce člověka obvykle nejvíc oslo
vují v dětství. Jak tomu bylo 
u vás? 

Já mám Vánoce už od dětství 
spojené s adventem. Na roráty, jež 
u nás doma začínaly v půl sedmé 
ráno, jsme chodili minimálně hodinu 
pěšky - ve sněhu, v závějích a i za 
vánice. Byla ještě tma, jen na strá
ních sem tam zářilo do tmy nějaké 
světýlko. 

Rovněž u premonstrátů jsem 
prožíval advent ve znamení kon
trastu světla a tmy. Na Strahově za
čínaly roráty ještě o půl hodiny dřív, 
už v šest hodin. Bývaly v kapli sv. 
Norberta. Kostel ještě tonul ve tmě. 
V kapli bylo tajemně působící šero. 
Jaký kontrast s vánoční oslavou, 



kdy se vše rozzáří a naplní se tak 
slova adventní písně Ejhle, Hospo
din přijde „ ... a bude v den onen 
světlo velké, aleluja". 

U nás na Valašsku se Vánoce 
velice slavily, v kostele krásně zpí
val chrámový sbor, a pro mne byly 
svátky vždycky velikým zážitkem. 
Když jsem pak byl v Praze na studi
ích a bydlel u premonstrátů, na Vá
noce jsem jezdíval domů. Ale také 
premonstráti je velice slavili a stejně 

MEZI 

tak je tomu i dodnes. Slavné slave
ní církevních slavností mají totiž 
předepsané ve své řeholi. 

Jsem však přesvědčen, že bez 
důkladné duchovní přípravy by Vá
noce neměly smysl. Opravdu moc 
záleží na tom, aby ta příprava byla 
dobrá, i když u každého je asi tro
chu jiná. Takže Vánoce ano, ale 
vždycky s adventem napřed. 

Jiří SŮVA 

~ 

S TINY 
~ ~ o A SVETLY NASICH DNU 

Nejdříve jsme si v konstituci Radost a naděje - o církvi v dnešním 
světě (poslední dokument 2. vatikánského koncilu) všimli stínů doby, jako 
ateismu, bacilu narcismu, šíření sekt, uvolnění mravní ukázněnosti, fašis
mu a nesnášenlivosti. Nyní, s novým rokem, se podíváme na znamení svě
tel a výzvy pro nás. 

1. Probuzení duchovních 
potřeb 

Svět dospívá stále více k pře
svědčení, že štěstí je něco víc než 
uspokojení materiálních potřeb, že 
přesahuje naši ověřenou zkuše
nost. To je první pozitivní znamení, 
i když zatím není všude patrné. 

Jinými slovy, sen o úplném štěs
tí dosažitelném materiálním blaho
bytem a pokrokem se rozplývá. Na
hrazuje jej poznání, že ani získání 
všech hmotných statků nepřínáší 
ještě člověku štěstí. Toto poznání 
otevírá cestu ke zduchovnění, 
k vnitřnímu, autentickému hledání 
spirituality. 

Nějak podvědomě začínáme tu
šit, že štěstí musí mít duchovní po
vahu, i když jej zatím ještě nespoju
jeme s náboženstvím a tím méně 
s křesťanstvím. Tušíme, že přesa
huje naše smyslové poznání. Do
chází k nepopiratelnému oživení re
ligiozity. Je to však rerigiozita jaksi 
znovu narozená a ještě v divokém 
stadiu. 

Plodem mlčení je modlit
ba, plodem modlitby je víra, 
plodem víry je láska, plo
dem lásky je služba, plo
dem služby je pokoj. 

Matka TEREZA 

Má dva charakteristické znaky: 
1. Na prvním místě znamená pro 

naše současníky něco, co se týká 
jejich pocitů uspokojení v citové ob
lasti. Náboženství není otázkou ví
ry, ale citového uspokojení; je věcí 
zkušeností. Nedává-li citové uspo
kojení, neexistuje. 

2. Za druhé se náboženství po
važuje za užitečné jako terapie, ja
ko prostředek léčíci duši i tělo. 

Připravujete-li přednášku, udělej
te pokus: mluvte o milosti, o klasic
ké teologii milosti. Obecenstvo urči
tě usne. 

Předneste totéž, ale nahradte 
slovo „milost" slovem „léčení", 
a obecenstvo vám bude viset na 
rtech. 

Protože náboženství v tomto po
jetí má sloužit k léčení, a v určitém 
prostředí je to považováno za pod
statné. 

Lze dokonce tvrdit, že všechny 
naše náboženské osobnosti, uzná
vané našimi současníky - ať už ne
věřícími nebo špatně věřícími, jsou 
osobnosti, které jsou určitým způ
sobem léčiteli - lékaři těla a duše. 

To je tedy první pozitivní zna
mení: oživení religiozity. Štěstí je 
duchovní povahy, i když se zdá, 
že patří do řádu zkušeností, pocitů , 
léčení: dle tohoto přístupu je Bůh 
velký lékař. A nedokáže-li léčit, 
nemá pro člověka význam. 

Godfried kardinál DANNEELS 

SNĚMOVNÍ 
KROUŽEK 

Ve sněmovním kroužku se schá
zíme poslední středu v měsíci, vždy 
v 19.00 hodin. Kroužek je pro nás 
přípravou na plenární sněm, je pro
storem pro meditaci nad koncilními 
dokumenty (zejména Lumen gen
tium), nad stavem naší církve a je
jím pohybem v díle koncilní obnovy. 

Je prostorem pro naše setká
vání, sdílení, modlitbu a společné 
přemýšlení. Kritické a podnětné 
myšlenky z jednání sněmovního 
kroužku slouží ke zjištění stavu na
ší církve a budou zapracovávány 
do sněmovních předloh . 

Naše farnost je známa jako vel
ká a živá. Je myslím třeba, aby sně
movní kroužek soustředil také naši 
zkušenost a nabídl myšlenky, které 
nás osobně napadají nebo vznikají 
na setkáních maminek, mládeže, 
seniorů. To, že se podělíme o své 
zkušenosti, pocity a nápady, je naší 
službou. Prosíme, přijd\e na setká
ní v lednu 2001 . 

Pavel KOREC 

NEBOJME SE 
(dokončení ze str. 1) 

Mezi námi křesťany a těmi, kdo 
neznají Boha, je rozdíl v tom, že oni 
v neštěstí a utrpení naříkají a bědu
jí, nás však bolest a utrpení neodra
dí, ale posiluje, očišťuje, dává du
chovně růst..., protože víme, že 
každý vlas na naší hlavě je spočíta
ný, že Bůh obrací všechno k dobru 
těch, kteří ho milují, že ... oko nevi
dělo, ucho neslyšelo, na lidskou 
mysl nevstoupilo, co Bůh připravil 
těm, kteří ho milují. 

Nebojme se! 
P. Bedřich VYMĚTALÍK 



CO SE K VÝROČÍ KOSTELA DO VĚSTNÍKU NEVEŠLO 

PAPEŽSKÉ VYZNAMENÁNÍ 
Zasloužilý jednatel Katolického 

spolku v Praze-Lhotce, pan Ivan 
Tůma, úředník Živnobanky, byl 
(koncem roku 1940) vyznamenán 
Sv. otcem Piem XII. papežským řá
dem sv. Silvestra. Široká katolická 
veřejnost se raduje z této pocty 
prokázané významnému kulturní
mu pracovníku na velkoměstském 
obvodě, který se velice zasloužil 
o vybudování kostela Panny Marie 
Královny míru ve Lhotce, psaly 
tehdy noviny. Připojujeme rušný 
nástin rušného duchovního života, 
jaký se vyvíjí okolo kostela, k ně
muž rádi putují obyvatelé vnitřní 
Prahy, jak je redakci Katolická žena 
vylíčil vyznamenaný. 

Dne 15. září 1939 Společnost Bož
ského Spasitele - salvatoriáni - vy
slala prvního svého člena, dp. P. Jan-

~ 

ků, aby převzal duchovní správu kos
tela ve Lhot.ce. Tak bylo ukončeno 
první období práce pro duchovní ob
rodu této části pražského obvodu. 
Přehlédneme-li vykonanou práci no
vého duchovního správce, vidíme, že 
jeho či nnost stejně byla požehnána, 
jako Bůh dosud žehnal snahám lho
teckých katolíků. 

Posud\e sami: do této doby byly ve 
lhoteckém kostele obětovány mše sv. 
jen o nedělích a zasvěcených svát
cích, zcela výjimečně ve všední den. 
Účast dětí při mších nepatrná. Osada 
rozdělena mezi čtyři farnosti. Od září 
1939 jest mše svatá každého dne, ve
čer pobožnost sv. růžence, v neděli 
a zasvěcené svátky dvě mše svaté, 
obě s promluvou, odpolední pobož
nost k Panně Marii Královně míru vel
mi početně navštěvovaná věřícími 

FARNI AKADEMIE 
Nejnovější archeologické objevy 
české expedice v Egyptě 

Na toto téma bude profesor 
Dr. Miroslav Verner, DrSc. před
nášet v našem kostele v neděli 
17. prosince 2000 v 16.30. Před
nášející je světovým odborníkem 
v oboru egyptologie a velice si 
vážíme, že je naším farníkem. 
Přednáška bude spojena s pro
mítáním diapozitivů a po ní bude 
následovat diskuze. Že se jedná 
o velmi atraktivní nabídku není 
třeba zdůrazňovat. Nenechejte si 
tedy ujít jedinečnou příležitost. 

Podzimní běh Farní akademie 
byl zahájen 19. listopadu velmi 
poučnou přednáškou docenta Ing. 

Karla Štamberga, CSc. Klady a zá
pory jaderné energie. Vzhledem 
k současným sporům o jadernou 
elektrárnu Temelín je to i pro laiky 
téma velice aktuální a přednáška 
poskytla mnoho zajímavých a uži
tečných informací. 

Na neděli 14. ledna 2001 (opět 

v 16.30) je připravována přednáška 
poslance a bývalého ministra spra
vedlnosti ČR JUDr. Cyrila Svobody 
na téma Občanská společnost. 

Věříme, že i tato přednáška neujde 
vaší pozornosti a v hojném počtu se 
jí budete moci zúčastnit. 

SETKÁVÁNÍ BUDOU POKRAČOVAT 
Chrámový sbor z naší spřátelené 

bavorské farnosti Mariageburt 
v Hóchbergu se v neděli 5. listopa
du při slavnosti výročí posvěcení 

našeho chrámu podílel na provede
ní Fibichovy Missa brevis. Součástí 
našeho „posvícení" však bylo i spo
lečné posezení s dobrým jídlem 
i džbánkem piva. Přitom jsme vysle
chli názorný výklad předsedy farní 
rady p. Kirchbauera o organizaci 

činnosti jejich farn ího společenství. 
V duchu celoevropské spolupráce 
je naším úmyslem, aby se toto sla
vení stalo v budoucnu součástí ka
lendáře všech farníků , a to i s účas
tí našich přátel ze zahran ičí. 

Návštěva se velmi vydařila a počí
táme s dalším setkáváním, ať už na 
pouti ve Skocích, nebo při různých 
místních farních slavnostech. 

z Prahy. Účast dětí při nedělních 
a svátečních bohoslužbách veliká, 
důsledek velké obliby, kterou si 
P. Janků získal u dětí i rodičů při vy
učování náboženství. Ani jediné dítě 
nebylo v novém školním roce z něho 
odhlášeno! Na děti nižších tříd půso
bilo jistě velmi blahodárně, že první 
sv. přijímání uděloval ve Lhotce sám 
vsdp.generální vikář Dr. Opatrný. 

Aby P. Janků odstranil nedostatek 
učebních knih, sestavil stručný výtah 
katechismu, liturgiky a církevních dě
jin, který byl nákladem kostelního 
spolku rozmnožen a zapůjčen všem 
dětem . S nimi nacvičil krásnou jeslič
kovou pobožnost a na květen „Hold 
dětí Královně máje", který byl laska
vostí Katolické akce vysílán rozhla
sem. 

O prázdninách podnikl P. Janků se 
130 dětmi čtyřdenní zájezd na Mora
vu. Založena byla Mariánská družina 
paní a dívek, která má dnes 37 členek 
a čekatelek . Lhotecké pouti na Sv. 
Horu a do St. Boleslavi se zúčastnilo 
na 200 poutn íků. Svatých přijímán í 
podáno na pět tisíc, zatímco před ro
kem jich nebyla ani pětina. Pokřtěno 
7 dětí a požehnáno 3 manželstvím 
(kostel dosud není farní) , zaopatřeno 
28 nemocných. 

Význam Lhotky jako oblíbeného 
místa katolických Pražanů, věrných 

ctitelů Matičky Boží, stále stoupá. Ill. 
řád sv. Dominika vypravil od konečné 
stanice elektrické dráhy z Braníka ně
kolikastové procesí, vedené dp. 
P. Svatošem. Po slavném uvítání vy
konali účastníci mariánské hodinky 
a po nich vsdp. Msgre Beran, rektor 
semináře, obětoval slavnou mši sva
tou a vřelými slovy nadšeného mari
ánského ctitele promluvil k věřícím, 
kteří do posledního místečka vyplnili 
chrám i velikou předsíň . 

Odpoledne pak vykonal dp. P. Sva
toš obláčku nových členů a posvětil 
obraz sv. Zdislavy na postranním oltá
ři, věnovaný Lhotce Ill. řádem sv. Do
minika. Prostřednictvím nejdůst. 
p. gener. salvatoriánův Římě a laska
vostí farního úřadu u Panny Marie Ví
tězné na Malé Straně získány pro 
kostel Královny míru vzácné relikvie: 
ostatky Sv. kříže a sv. apoštolů. 

*** Tyto historické fragmenty, které re-
dakci Věstníku z archívu opět chytře 
„podstrčila" naše farnice paní Eva 
Kocmanová, evidentně dokládají, že 
novodobé snahy o oživení farností 
mají na Lhotce dobré kořeny. (ZP) 



JAK PROŽÍVÁME ADVENT V NAŠÍ RODINĚ 
Minulý rok, před začátkem adven

tu, jsme si řekli, že by bylo prima dělat 
celý advent zase nějakou hru, ale ji
nou, originální. Ne nějaká políčka 

a čokoládu nebo bonbóny. Prostě ně
co, co nám ještě víc pomůže celý ad
vent dobře prožít. Připravovat se na 
narození Krista a něco, co nám dá na 
to pořád myslet, být milejší a tak„. Za
mysleli jsme se nad tím a maminka 
přišla s nápadem. Co si vzájemně vy-

myslet pro každého a na každý den 
nějaké přání nebo úkol. Jakýkoliv. 
Přes chování, domácí práce a třeba 
i vaření. Nejlepší úkoly vymyslela ma
minka pro tatínka. Musel vzít každého 
zvlášť někam do Prahy nebo na dlou
hou procházku. To se nám líbilo mít 
každý tatínka sám pro sebe. Nebo ta
ky, že mám napsat dopis kamarádce. 
Prostě všechno možné. 

Každý večer si pak, po společné 

modlitbě, vylosuje jeden úkol, který 
musí ten další den splnit. Na neděli 
ne, protože to jdeme do kostela a pak 
jsme pořád spolu. 

Tento rok to hrajeme znovu. Je to 
skvělé, protože se snažíme více my
slet na druhé a lépe se připravit na 
narození Ježíška. Těšíme se, pečeme 
cukroví a prožíváme spolu krásné 
chvíle, které vyvrcholí právě o Váno
cích. 

LUCKA 

S otcem Antonínem za odpustky .-

DUŠE SE RADOVALY UMIM ___ E SE 
Týden po Dušičkách jsme také my dovnitř dostat jinudy. Začali jsme hle- R O ZDE LIT? 

. spěchali získat plnomocné odpustky dat nějaké vhodné místo ke zdolání 

pro duše všech zemřelých. Rozhodli hřbitovní zdi. To se záhy ukázalo do-

jsme se navštívit branický hřbitov, a to cela jako problém. Zvenku je zídka si-

v neděli, hned po skončení čaje pro ce vysoká jen pár centimetrů, ale ze-

mladé. Společně s námi vyrazil také vnitř rovné dva metry. To se děvčatům 

·otec Anťa, který nás po krátkém pře- slézat nechtělo. Dokonce odmítly na-

mlouvání (venku bylo docela zima) še gentlemanské návrhy, že je z té zdi 

svezl farním tranzitem, do něhož vlastnoručně sundáme. Když se ale 

jsme se tak akorát naskládali. nabídl otec Anťa, strach byl ten tam 

Vchod na hřbitov byl tou dobou už a děvčata za jeho pomoci překážku 

dávno zavřený, a tak jsme se museli překonala. 

v 

Z 
il jednou jeden dobrý člověk, 
jmenoval se Mogo. Měl rád 
svoji rodinu a pomáhal lidem 

kolem sebe. Ale na Štědrý den, 
když šli večer všichni do kostela, 
zůstal doma. Nevěřil totiž tomu, že 
se Bůh stal člověkem, a nechápal, 
proč tomu lidé věří. 

Seděl doma sám a četl si u krbu. 
Brzy ho vyrušil nějaký hluk. Vypa
dalo to, jako kdyt někdo hází sníh 
do oken. Šel se podívat ven. Když 
otevřel dveře, uviděl hejno ptáků, 
kteří se ztratili v bouři, byla jim zima, 
zmateně naráželi do oken a tím si 
poranili křídla tak, že nemohli létat. 
Mogo byl dobrý člověk, a tak si řekl, 
že jim musí pomoci. Otevřel dveře 
do garáže a rozsvítil. Chtěl, aby ptá-

Poté jsme se přemístili doprostřed 
hřbitova a na chvíli se ztišili. Někteří 
z nás zapálili připravené svíčky a za 
jejich plápolavého svitu jsme se pak 
krátce pomodlili za naše zemřelé. 

Přesto, že cílem bylo pomoci du
ším našich zemřelých, akce přinesla 
mnoho radosti a vzrušení také našim 
duším (alespoň té mé), za což bych 
chtěl všem, zejména pak otci Anťovi, 
ze srdce poděkovat. 

Lukáš KERVITCER 

ci šli za světlem do tepla, zahřáli se 
a odpočinuli si. Ale ptáci nic. 

Mají strach, řekl si Mogo. Přinesl 
chleba a drobky vyznačil cestičku 
až ke garáži, ale zase nic. Pobízel 
je laskavým voláním, tu a tam ně
kterého jemně postrčil. 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
Ptáci však byli ještě neklidnější, 

bezhlavě pobíhali a zbytečně ztrá
celi poslední síly. Mogo už nevěděl, 
co si počít. 

„Musíte mě mít za kohosi straš
ného," řekl nahlas. „Což nechápete, 
te ke mně můžete mít důvěru?" 
A všecek zoufalý zvolal: „Kdybych 
se teď mohl jen na chvíli proměnit 

Milé děti! Možná máte doma 
hodně hraček a už vás někdy napa
dlo, že by nebylo špatné se rozdělit 

s těmi, kteří tolik nemají. Ale jak to 

udělat, když třeba nikoho takového 

neznám? Je to velmi jednoduché. 
V kapli sv. Václava v našem koste
le je velká zelená bedna, do níž 

můžete dát nějakou hračku, kterou 
chcete udělat někomu radost. O to, 
aby se dostala k těm pravým dě
tem, se postará Fond opuštěných 
dětí. Hračky můžete nosit do 24. 
prosince do 16.30. (FR) 

Mše svatá pro děti 
na Štědrý den 

je v 15.00 hodin 

v ptáka, pochopili byste, te vás cnci 
opravdu zachránit!" 

V tom zazněl kostelní zvon ohla
šující půlnoc a jeden z ptáků se pro
měnil v anděla. Zeptal se překvape
ného Moga: „ Teď už chápeš, proč 
se Bůh musel stát člověkem?" 

Mogo se slzami v očích poklekl 
ve sněhu a odvětil: „ Teď už chápu, 
že důvěřovat můžeme jen těm, 

kdo se nám podobají a zakoušejí to 
co my." 

*** 
Bůh nás tolik miloval, že se 

stal člověkem, aby nás mohl 
oslovit lidským slovem a milovat 
lidským srdcem. 

(BŠ) 



VÁNOCE, 
to je dar lásky 
Otce v Duchu svatém. 

BŮH JE LÁSKA. 
Ať vás provází 
po celý příští rok 
nového tisíciletí. 

Byť Kristus v Betlémě 
se tisíckráte zrodil, 
jsi ztracen, 
dokud se i tobě 
nenarodil. 

A. SILESIUS 

INSPIROMAT 
Laskavé slovo je možná krátké 

a říká se možná snadno, ale jeho 
ozvěna je nekonečná. 

Matka TEREZA 

Jedno dobré slovo hřeje srdce 
po celou zimu. 

Japonské přísloví 

Není šedivých dnů. To jsou jen 
unavené oči, které nechtějí vidět 
jejich svátečnost. 

Jan WERICH 

VÝLET NA LEVÝ HRADEC 
Výlet na Levý Hradec začátkem 

prosince byl úžasný. Zúčastnili se 
ho Jirka, Magda, Irena, Anťa, Lída, 
Lucka, Helča, Anička, Tomáš, Mi
chal, Lukáš. Vyrazili jsme v devět 
ráno od kostela. Skoro po celý výlet 
jsme hráli takovou hru - nesměli 
jsme říkat slova ano, jo, ne, hm ve 
smyslu ano a hm ve smyslu ne. Po
kud se nám to nepodařilo a ostatní 
si toho všimli, museli jsme jim dát 
jednu sirku z počáteční zásoby de
seti. Pak jsme hráli král vysílá své 
vojsko. To byla také velká legrace. 

Několikrát jsme se nemohli udržet 
a smáli se, až jsme se za břicho po
padali. Šli jsme krásnou krajinou 
kolem mekavých koz a kozlů a taky 
potkali osla. Nabízela jsem mu zelí 
z pole, ale to chutnalo spíše kozám. 
Irena si musela všechny vyfotit, pro
tože se jí zvířata děsně líbila. Stou
pali jsme do kopce (to byl hrozný 
výšlap) , ale jinak jsme procházeli 
kolem Vltavy, kde nebylo živáčka. 
Celý výlet se nejen mně, ale všem 
moc líbil. 

Anna REMEŠOVÁ 

# - # o o ZVYSENIDUCHODU 
Procentní výměra důchodů se od prosince 2000 podle nařízení vlá

dy č. 353/2000 Sb. zvyšuje takto: u důchodů přiznaných před 1. led
nem 1996 o 9 procent vyplácené procentní výměry, u důchodů přizna
ných po 31. prosinci 1995 se zvyšuje o 5 procent vyplácené procentní 
výměry. 

Za důchody přiznané před 1. lednem 1996 se považují i pozůsta
lostní důchody po osobě, které byl důchod přiznán před 1. lednem 
1996, která zemřela před tímto datem. 

Základní výměra se nezvyšuje a zůstává v nezměněné výši. 
(VO) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Náklady na jeden výtisk činily 9 Kč. 
toto číslo vyšlo 15. prosince 2000. 

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, 
Po - 8.00 
ú t 
St - 8.00 
čt - 8.00 
Pá 15.00, 
So 16.00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ 

18.30 

18.30 

18.30 

Svátost křtu se zpravidla uděluje 
v sobotu odpoledne a v neděli dopo
ledne, na přán í 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, 
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 Fakultn í 
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 do 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. přijímáním. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v lichém kalendářním 

týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 

FARNÍ KNIHOVNA 
Každé úterý od 17.00 do 18.30. 
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