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VESTNIK 1/2001 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

V tomto měsíci - 28. února -
vstoupíme do čtyřicetidenn í postní 
doby. Je to doba pokání a vnitřní 
obnovy. Texty Písma svatého, které 
budeme číst, nás budou neustále 
vybízet k očišťování a obnově své 
duše. Už na Popeleční středu usly
šíme výzvu Boží: „Obraťte se ke 

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ 
Koná-li se zpytování svědomí 

před svátostí pokání, je vhodné, aby 
se každý nejprve ptal sám sebe: 

1. Přistupuji ke svátosti pokání 
s upřímnou touhou po očištění, po 
obrácení, po obnově života a hlub
ším přátelství s Bohem, nebo ji 
spíše pokládám za břemeno, které 
by mělo být na člověka vkládáno 
tak zřídka, jak jen lze? 

2. Zapomněl jsem nebo úmysl
ně zatajil v minulých zpovědích 
některé těžké hříchy? 

3. Vykonal jsem uložené poká
ní? Nahradil jsem učiněné bezprá
ví nebo způsobenou škodu? Sna
žil jsem se uskutečnit předsevzetí 
o nápravě života podle evangelia? 

VE SVĚTLE BOŽÍCH SLOV PRO
ZKOUMEJ KAŽDÝ SVŮJ ŽIVOT! 

I. Pán říká: „Miluj Pána, svého Bo
ha, celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí." (Mt 22,37) 

1. Směřuji svým srdcem k Bohu, 
abych ho miloval nade všechno věr
ným plněn ím jeho příkazů, tak jako 
syn otce, či jsem se spíše staral 
ó věci pozemské? 

2. Mám pevnou víru v Boha, který 
k nám promluvil ve svém Synu? 
Držím se pevně nauky církve? Staral 
jsem se o svůj křesťanský život po
sloucháním slova Božího, účastí na 
náboženském poučování, vzdalová
ním se všeho, co by mé víře uškodi
lo? Bylo na mně poznat v soukromí 
i na veřejnosti, že jsem křesťan? 

3. Modlil jsem se ráno a večer? Je 
má modlitba opravdovou rozmluvou 
mysli i srdce s Bohem, nebo jen 

LOGO FARNOSTI\ 
(dokončení na str. 2) 

V listopadovém Věstníku minulé
ho roku jsme farníkům nabídli příle
žitost jedinečné služby, vymyslet 
logo společenství kostela Panny 
Marie Královny míru v Praze
Lhotce, které i v daleké bu
doucnosti ponese autorský 
punc a bude optickým pojít
kem všech našich aktivit. Prv
ní vlaštovka slétla do redakce 
z vánočního stromku Zdeňky 

Pavlasové, autorky mnoha ob
rázků a grafických zarážek ve far
ním Věstníku už od jeho narození 
v roce 1995. O logu, zejména jeho 
textové části , chce ještě trochu pře
mýšlet. Prozatímní návrh uveřejňu-

M.~ 

jeme jako inspiraci pro další šikovné 
hlavy a ruce ... 

mně celým svým srdcem, v postu, 
nářku a pláči! Obraťte se k Hospodi
nu, svému Bohu, neboť on je dobro
tivý a milosrdný a plný lásky, slituje 
se .. . " 

A ve chvíli poznačení čela pope
lem nám kněz připomíná slova 
I. knihy Bible: „Pamatuj, že jsi prach 
a v prach se obrátíš." A přece - na
proti všem těmto napomenutím -
často zapomínáme, že bez Boha 
nic nejsme. „Bez Boha zůstane 

z velikosti člověka jedině ta hrstka 
prachu na misce položené na kraji 
oltáře . " (J. Leclerq) 

Bůh chce, abychom se zbavili 
hříchů, abychom se odpoutali od 
pozemských věcí a obrátili se k ně
mu, a tak se vrátili k zdroji života, 
radosti a pokoje. 

Pokoj a svátost smíření. 
Jan 20,21-23: „Ježíš jim řekl: 

Pokoj vám! ... Přijměte Ducha sva
tého, komu odpustíte hříchy, tomu 
jsou odpuštěny ... " 

První, co vzkříšený Kristus dává 
svým učedníkům, když jim popřeje 
pokoj, je právě tato svátost! Pokoj 
a tato svátost spolu souvisí. My ne
můžeme žít bez smíření s Bohem, 
jinak je v nás neklid, nepokoj. 

V pátek 30. března bude v naší 
farnosti zpovědní den. Od 13.30 do 
20.00 hodin budou stále k dispozici 
tři kněží k přijetí této svátosti. Ale 
buďme si vědomi, že nelze zpověď 
omezit jen na mechanické vyznání, 
ani na rozhřešení. Je nutný vztah 
k Bohu a vnitřní obrácení. 

Obrácení srdce k Bohu - návrat -
vyžaduje od nás připravenost žít 
tak, jak to Bůh od nás očekává. 
„Nesloužit dvěma pánům." Ježíš od 
nás očekává zkroušené srdce, tou
žící po rozhřešení a vyznávající 
svoje hříchy, pády a slabosti, ale ta
ké od nás očekává srdce pohotové, 
které se těch hříchů a slabostí chce 
zbavit. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



-
ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ 
(dokončení ze str. 1) 

vnějším obřadem? Obětoval jsem 
Bohu své práce, radosti i bolesti? 
Utíkám se k němu v pokušeních? 

4. Mám úctu a lásku ke jménu 
Božímu? 

5. Zachovávám den Páně i církev
ní svátky tím, že se zbožně, činně 
a pozorně účastním liturgických 
shromáždění, zvláště mše svaté? 

6. Nemám snad jiné „bohy", totiž 
věci, o něž se více starám a jimž ví
ce důvěřuji než Bohu, třeba bohat
ství, pověry, spiritismus a jiné ne
vhodné způsoby magie? 

li. Pán říká: „ To je mé přikázání: 
milujte se navzájem, jak jsem já 
miloval vás."(Jan 15,12) 

1. Mám opravdovou lásku k své
mu bližnímu, či zneužívám svých 
bratrů k svému prospěchu, nebo tím, 
že jim činím, co nechci, aby oni činili 
mně? Dal jsem jim těžké pohoršení 
zlými slovy a činy? 

2. Zamysli se, zda jsi ve své rodi
ně trpělivostí a pravou láskou přispí
val k dobru a radosti druhých: ať už 
jako dítě poslušností k rodičům, pro
kazováním cti a pomoci v jejich po
třebách duchovních i hmotných; či 

jako rodiče snahou o křesťanskou 
výchovu dětí, dobrým příkladem a ot
covskou autoritou; anebo jako man
želé vzájemnou věrností v srdci 
i v rozhovoru s druhými! 

3. Dělím se o svůj majetek s těmi, 
kdo jsou chudší než já? Pokud jsem 
schopen, hájím utiskované, pomá
hám ubohým, přispívám nuzným, či 
naopak pohrdám svým bližním, pře
devším chudými, starými, méně na
danými, cizinci nebo lidmi jiné rasy? 

4. Jsem si vědom misijního poslá
ní, které jsem přijal při biřmování? 
Účastnil jsem se apoštolské a chari
tativní činnosti církve a života ve far
nosti? 

5. Pečuji o dobro a prospěch spo
lečnosti, ve které žiji, či se starám 
pouze o sebe? Přispívám podle 
svých sil ke spravedlnosti, počestnos
ti mravů, svornosti a lásce? Plnil jsem 
své povinnosti občanské, platil daně? 

6. Jsem při své práci či ve svém 
povolání spravedlivý, čestný, praco
vitý? Konám svou službu společnosti 
s láskou? Dávám spravedlivou mzdu 
svým zaměstnancům? Dodržuji sliby 
a úmluvy? 

7. Poslouchám zákonnou autoritu 
a vzdávám ji povinnou úctu? 

8. Jestliže jsem ustanoven v něja
kém úřadě či vykonávám autoritu, 
vykonávám ji ke svému prospěchu, 
či k dobru druhých v duchu služby? 

9. Zachovávám pravdu a věrnost, 
či jsem uškodil druhým nepravdou, 
pomluvou? 

1 O. Uškodil jsem druhým na zdra
ví nebo životě, na jejich cti , dobré po
věsti či majetku? Způsobil nějakou 
škodu? Radil jsem nebo prováděl 

přerušení těhotenství? Nenáviděl 
jsem druhé? Odděloval jsem se od 

nich hádkami, nepřátelstvím, nadáv
kami, hněvem? 

11 . Ukradl jsem cizí věci, bezpráv
ně a nezřízeně jsem po nich toužil, 
způsobil škodu? Nahradil jsem, co 
jsem zavinil? 

12. Jestliže jsem utrpěl bezpráví, 
byl jsem ochoten ke smíru, k odpuš
tění z lásky ke Kristu, či jsem v sobě 
uchovával zášť a touhu po pomstě? 

Ill. Kristus Pán říká: „ Kdo za
chovává moje přikázání, ten mě 
miluje." (Jan 14,21) 

1. Jaký je základní směr mého ži
vota? Jsem živen nadějí na život 

věčný? Staral jsem se o postup v du
chovním životě modlitbou, čtením 
a rozjímáním Božího slova, účastí na 
svátostech a sebezáporem? 

2. Jak jsem užíval věcí pozem
ských, svých sil a darů, které jsem od 
Boha přijal jako „hřivny evangelia"? 
Užívám všech těchto darů k tomu, a
bych se den ze dne stával lepším? 
Byl jsem lenivý a neochotný? 

3. Snášel jsem trpělivě bolesti 
a obtíže života? Jakým způsobem 
jsem uskutečňoval na svém těle 

umrtvování, abych „doplnil, co ještě 
chybí k utrpení Páně"? Zachovával 
jsem postní předpisy? 

4. Udržoval jsem své smysly a své 
tělo ve stydlivosti a čistotě jako 
chrám Ducha svatého; a byl jsem si 
vědom, že je povoláno ke vzkříšení 
a slávě a že je jako znamení Boží lá
sky k lidem, jež září zvláště ve svá
tosti manželství? Poskvrnil jsem své 
tělo cizoložstvím, smilstvem, nesty
datostí, nečistými slovy a myšlenka
mi, touhami či skutky? Podléhal jsem 
svým žádostivostem? Zabýval jsem 
se četbou, rozhovory, navštěvoval 
představení a zábavy, jež jsou neslu
čitelné s křesťanskou i lidskou důs
tojností? Svedl jsem druhé ke hříchu 
svým neslušným jednáním? Zacho
vával jsem mravní zákony při užívání 
manželství? 

5. Snažil jsem se vždy jednat 
v pravé svobodě dětí Božích, podle 
zákona Ducha, anebo je ve mně vá
šeň , jejímž jsem otrokem? 

SETKÁNÍ MAMINEK 
POKRAČUJÍ I V NOVÉM ROCE 

První setkání maminek v novém 
roce bylo plné vzpomínek na zážit
ky z Vánoc. Byly to zážitky duchov
ní, úsměvné, alespoň ze zpětného 
pohledu - Bětuška louskala skleně
né kouličky ze stromečku louskáč
kem na ořechy, šlo jí to dobře , zůs
taly pouze koule většího průměru 
- ale i smutné. Johanka si nechala 
při bohoslužbě zimní černý klobou
ček na lavici, někde se zatoulal, 
takže šla domů v mrazu bez čepice. 
Možná máte někdo doma omylem 
dva, podívejte se, prosím. Radova
ly jsme se z malého Martínka, který 
se o Vánocích narodil. 

Jak už to k začátku roku patří, ta
ké jsme uvažovaly nad tím, jak dál, 

co nám schází, co bychom mohly 
zlepšit. Na nic převratného jsme ne
přišly, spíš jsme si znovu pojmeno
valy, proč jsou tato setkání pro nás 
důležitá a přínosná. Středem naše
ho setkání je Pán Ježíš v eucharistii, 
následné společenství nám pomá
há se vzájemně seznamovat, po
znávat, povzbuzovat se a oboha
covat se na své cestě k Bohu, žít 
živými vztahy. Pro děti je setkání 
také přínosem, nejenom díky kate
chezi, ale i tím, že mohou být v kos
tele i mimo bohoslužby. 

Opět připomínáme, že nejde 
o uzavřené společenství, vítáme 
každou maminku, která si najde čas 
a přijde. Jana ŠILHAVÁ 



HOSPODAŘENÍ ZA UPLYNULÝ ROK 
Na sbírkách se vybralo 

345 930 Kč, dary od fyzických osob 
činily 146 000 Kč, od právnických 
osob 15 000 Kč, úroky z vkladů 
87,80 Kč, ostatní příjmy 3 995,50 Kč. 
Z předminulého roku byl zůstatek 
88 127,70 Kč. 

Příjmy celkem tedy činily 

599141 Kč. 
Výdaje za minulý rok byly 

581 560,70 Kč. 
Z toho nejvíce činily opravy a re

žijní výdaje - 468 870,30 Kč. Pokud 
jde o opravy, tak víte, že se nám po
dařilo vymalovat celý kostel a obě 
kaple, pořídit nové osvětlení koste
la, položit novou krytinu do kostel
ních lavic, zbudovat zpovědní míst
nost, nainstalovat topení do kaple 
Božského Srdce Páně, u truhláře 
bylo vyrobeno šest variabilních sto-

lů pro výuku dětí náboženství v této 
kapli, byla provedena generální 
oprava varhanních píšťal. 

Z režijních výdajů nejvíce činí 

elektřina na Královci - 71 000 Kč, 
dále plyn na vytápění kostela -
41 000 Kč a elektřina v něm 25 000 Kč. 

Bohoslužebné výdaje - hostie, 
svíce, liturgické knihy, nová kropen
ka apod. - činily 31 677 Kč. 

Sbírky a dary, které jsme odesla
li na určitý účel či darovali předsta
vují částku 61 650 Kč. 

Počínaje uplynulým rokem mu
síme 1 O % ze sbírek - vyjma těch, 
které jsou vyhlášeny Arcibiskup
stvím - odvádět do Svépomocné
ho fondu Arcibiskupství. Což za 
uplynulý rok činí 33 228 Kč. 

Letos v lednu byla ustanovena 
EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI. 

Kromě P. Bedřicha Vymětalíka 

jsou jejími členy: J. Štětina, ing. 
K. Štamberg a ing. Věra Tauch
manová. Tito zástupci farnosti 
budou nahlížet do hospodaření, 
budou informováni o výši sbírek 
a darů a budou spolu s farářem 
rozhodovat o tom, na co budou 
našetřené prostředky farnosti 
použity. 

Na jaře nás čeká malování kaple 
v Thomayerově nemocnici, které 
budeme hradit spolu s Církví adven
tistů sedmého dne. Ta ji také užívá. 

P. Bedřich všem dárcům moc 
děkuje a ujišťuje je, že každý mě
síc slouží mši svatou „za všech
ny dárce a dobrodince našeho 
kostela". 

(BV) 

Nová tradice v naší farnosti? 
K VÁNOČNÍMU SETKÁNÍ 

Na Hod Boží vánoční se v naší ka
pli sv. Václava, hned po hlavní mši 
svaté, poprvé sešli farníci k přátelské
mu posezení, aby místo přešlapování 
před kostelem, si v teple u prostřené
ho stolu mohli popovídat a poznat se 
i z té neformální stránky běžného se
tkávání. Jak se to z počátku nesmě
lým, ale o to pak překvapenějším far
níkům líbilo? 

* * * Pozvání na farní posezení jsme při-
jali s radostí. Pěkně upravený a ozdo
bený stůl s dobrotami, vlídně pobízejí
cí hostitelky, voňavé cukroví a chutné 
jednohubky, to všechno bylo moc prí
ma. Hlavně to ale byla příležitost po
tkat se s těmi, se kterými se v kostele 
jen vídáme, jelikož se zrovna neúčast
níme stejných farních akcí čí kroužků. 
Možná, že jsme tentokrát v atmosféře 
dobré vůle společně víc pili čaj a vá
nočně se na sebe usmívali. Příště bu
deme mít odvahu začít si povídat 
a vzájemně se trochu víc poznat. 

Halka KORCOVÁ 

* * * 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

P. Bedřichu Vymětalíkovi za nápad 
a všem, kdo se podíleli na přípravě, za 
skvělou organizaci. A v neposlední řa
dě i těm, kdo se zúčastnili, a přímo 
z nich vyzařoval „pokoj lidí dobré vůle". 

P.S. Možná taky patříte k těm, kte
rým se zdá, že mají tak málo času . 
A při tom stačí najít jen docela malou 

chvíli a někomu ji věnovat. Jako v tom 
evangeliu o chudé vdově, co z toho 
mála, co má, dá do chrámové poklad
nice „jen" dvě dobré mince ... 

(JŠ) 

* * * 
Děkuji všem ženám, které napekly 

perníčky na vánoční výzdobu. Děkuji 
všem, kteří se podíleli na malování 
perníčků. Děkuji mladým, kteří věno
vali svůj čas dětem, při vyrábění dár
ků. Děkuji paní Vyhnálkové, paní Hof-- - ~ STESTI 

„Nespoléhejme se na to, že na
še štěstí potrvá. Právě tehdy, 
když se nám daří, jak si přejeme, 
měli bychom se vlastně nejvíc 
obávat. 

Moře, když je nejklidnější, při
pravuje se k bouři. Nepřítel, který 
se chystá zaútočit, připravuje se 
za všeobecného klidu, nepozoro
vaně ve skrytu. Jak je nebezpeč
né nebát se, když se nám daří 
dobře, o svou duši! 

Moc štěstí není nikterak silná: 
nespojuje v sobě pokoj s dlouhým 
trváním. Čím je větší, tím bývá krat
ší. A pokud i pokoj trvá, nezna
mená to, že by nám štěstí zůstalo 
věrné, najednou uprchne a zmizí. 
Takové je spolehnutí na štěstí! 

rajtrové a paní Šiškové za realizaci 
pohoštění na Hod Boží vánoční 
i všem, kteří mi pomáhali. 

(MŠ) 

Ke druhému obdobnému set
kání - tentokrát masopustnímu -
v neděli 4. února po mši svaté 
v 10.00 hodin, opět v kapli sv. Vác
lava, srdečně zve P. Bedřich s far
ní radou. To už může být pevný 
základ další farní tradice ... 

V SOBĚ 
Co lze ztratit, nezasluhuje, aby

chom to počítali mezi dobra. 
Naděje, které někdo buduje na 
vratkém základě, nebudou mít 
dlouhé trvání. Člověk, který ;po-. 
hrdá vnějším štěstím a hledá · 
štěstí v sobě, přibližuje se vlast
ně nejvíce k štěstí samého Boha: 
oba si postačují, oba jsou šťastni 
bez cizí pomoci. 

Všechno štěstí, kolik ho máš, 
je v tobě samém, ba ty jsi sám tím 
štěstím. I kdybys snad vlastnil 
velké množství zlata, nic bys ne
měl: všechno bohatství nosíš 
sám v sobě. Natolik jsi bohatý 
a natolik jsi šťastný, nakolik jsi 
ctnostný!" 

Gabriel HEVENESI 



BOŽENKA ŠÁRKOVÁ 
Členka farní rady paní Boženka 

Šárková, roz. Dynybylová, v těchto 
dnech slaví 40. narozeniny. Vyrůs
tala v Praze 6 na Hanspau/ce, vy
studovala grafickou průmyslovku 
v Hellichově ulici na Malé Straně 
a pracovala ve Výzkumném ústavu 
polygrafickém poblíž Národního di
vadla. Ačkoliv se nikdy neučila pro
fesionálně hrát na kytaru, už dvacet 
Jet na ni hraje ve Ztracené kapele, 
kterou zná i naše farnost. Se svým 
manželem Jiřím, inženýrem-stati
kem, se seznámila v původně týn
ském chrámovém sboru, který poz
ději zpíval u Panny Marie Sněžné 
na Novém Městě pražském. Svatbu 
měli Šárkovi v roce 1982 u sv. Vác
lava v Dejvicích, ale přes své mládí 
jsou jako obyvatelé Hodkoviček už 
dlouholetými příslušníky naší far
nosti. Od roku 1990 oba patří ke 
Sdružení salesiánských spolupra
covníků. (Ing. J. Šárka byl v deva
desátých letech členem české pro
vinciální rady a posléze tři roky 
provinciálním koordinátorem Sdru
žení, tedy nejvyšším představitelem 
salesiánských spolupracovníků 

v České republice.) Šárkovi mají pět 
dětí: Lucii (nar. 1987), Kristýnu 
(1988), Dominiku (1990), Jakuba 
(1994) a Hedviku (1999), všechny 
pokřtěné u Panny Marie Královny 
míru. Rozhovor pro Věstník jsme 
začali otázkou, co má B. Šárková 
na starosti ve farní radě. 

Ve farní radě mám na starosti 
děti. A trochu fušuju i do mládeže. 
Protože je těžké stanovit, kde končí 
děti a začíná mládež. 

Ještě, než vznikla farní rada, 
jsem toužila, aby se děti mohly 
v kostele scházet i jinak než na ná
boženství. Teď už druhý rok je ve 
středu mezi hodiny náboženství 
vsunut volný čas, kdy děti mohou 
hrát různé hry, zpívat apod. 

Co pro vás znamená farnost? 
Mnozí stále ještě máme dojem, 

že farnost jsou lidé chodíci do kos
tela. Já si spíš myslím, že farnost je 
oblast, která ke kostelu patří. A že 
k farnosti vlastně patří všichni lidé, 

kteří na jejím území 
žijí. Takže bychom 
měli do svého okolí 
vysílat nějaké signály. 
Kostel by se měl , jak 
se dnes říká , ve svém 
okolí zviditelnit. 

Proč jste se vlast
ně vy a váš manžel 
stali salesiánskými 
spolupracovníky? 

Don Bosko nám 
byl sympatický od té 
doby, kdy jsme se 
o něm něco dověděli. 
A sympatičtí nám byli 
i salesiáni. Pokud jde 
o spolupracovníky, 
Don Bosko si záhy 
uvědomil, že bude 
potřebovat nejen lidi 
zasvěcené, ale i lidi 
ze světa. 

Prvního salesiána, 
otce Josefa Dolistu, 
jsme poznali poměr
ně pozdě, teprve před 
patnácti lety. Při své cestě do sale
siánské rodiny jsme však už za to
tality potkali neuvěřitelně mnoho 
dobrých lidí, kteří nám pomáhali 
s přípravou. 

Patříme k prvním spolupracovní
kům, kteří slib už neskládali tajně 
někde po bytech, ale po tzv. same
tové revoluci veřejně . Ještě jsme se 
ale po soboteckém kostele ze zvyku 
trochu s obavou rozhlíželi, kdo tam 
vlastně při tom je. Bylo to totiž hned 
v lednu 1990. 

Salesiánům jsem za moc vděčná. 

U nás ve farnosti vás však lidé 
znají především jako člověka, 
který se podílí na přípravě mší 
pro děti. Jak se připravují? 

Dětské mše připravuje skupinka, 
kterou tvoří otec Vymětalík, Maruš
ka Marešová a já. Než odjel s man
želkou na dva roky do Německa, 

patřil k ní ještě Petr Křížek. 

Začalo to tím, že jsme koupili 
zpěvníčky a začali zpívat při kytaře . 
Petra Křížka napadlo, že by se dět
ské mše mohly dělat tak, jak se to 

dělá v Německu. Jedna z prvních, 
jež připravoval, byla loni na Květ
nou neděli. Všem se moc líbila. 

Petr čerpal z německých podkla
dů a laťku nasadil strašně vysoko. 
Když jsem zjistila, že pojede na del
ší dobu do zahraničí, říkala jsem si, 
že to je strašný průšvih, protože 
u nás nic takového nebylo k dispo
zici. V Katechetickém věstníku sice 
vyšly nějaké náměty na mše pro ro
diče s dětmi , ale většinou byly za
měřené na světce, takže se na ne
děli použít nedaly. Ale v době, kdy 
Petr odjel, začali v Katechetickém 
věstníku uveřejňovat náměty také 
na nedělní mše, rovněž z nějakých 
německých materiálů, a to bylo 
přesně to, co jsme potřebovali. 

Otištěný námět se nám obvykle 
po vzájemné poradě podaří ještě 
o něco obohatit. Když se o tom ba
víme ve třech, nápady se jen hrnou. 

čtenáři Věstníku, kteří byli o dru
hé lednové neděli na mši svaté 
v 1 O hodin, kdy se četlo evangelium 
o svatbě v Káni Galilejské, si jistě 
vzpomenou na čtyři demižony před 



oltářem. Katechetický věstník v té
to souvislosti radil ukázat dětem 
dalekohled, který sice člověka 
pozorovateli přiblíží, ale který mu 
neumožňuje vidět, co pozorovaný 
potřebuje. Děti se měly naučit být 
k potřebám bližních pozorné obdob
ně jako Panna Maria, které v Káni 
Galilejské neuniklo, že svatebča

nům došlo víno. O demižonech 
v Katechetickém věstníku, ačkoliv 
vychází v Brně, nebylo nic. Jejich 
použití napadlo jako správného Mo
raváka otce Bedřicha. Pak jsme ale 
museli vymyslet, jak je názorně vy
užít. Nakonec jsme jeden demižon 
označili jako samotu, druhý jako 
nedostatek, třetí slovem nemoc 
a čtvrtý jako nešikovnost. Pak jsme 
vymýšleli, jak demižony naplnit. 
Děti, které budou pozorné a budou 
si všímat, co kdo kolem potřebuje, 
je naplní špejlemi se symboly roz
manitých druhů pomoci. 

Otec Vymětalík prošmejdil sklep, 
zbylé víno buď dopil, anebo přelil 
někam jinam, a tři ze čtyř vystave
ných demižonů dodal. 

A ještě k obrázkům, které děti 

nosí v obětním průvodu: Bylo mi 
líto, že když jich v průvodu chodí 
tolik, na mnohé nezbývalo nic, co 
by k oltáři přinesly. Začali jsme jim 
tedy s předstihem dávat rozmnože
né obrázky, jež by pak doma vybar
vily, anebo k nimž by něco mohly 
přimalovat. Hledala jsem někoho, 
kdo by obrázky kreslil. Na jednom 
z úterních setkání maminek jsem 
se zeptala, jestli některá z nich 
neumí kresl it. Maruška Marešová 
se přiznala, že trochu ano. Tak se 
do pracovní skupinky pro přípravu 
dětských mší dostala ona. 

Při dětských mších u nás hraje 
Ztracená kapela? 

Kapela tu hrála, jen když dětské 
mše začínaly. Ale ukázalo se, že to 
je časově moc náročné, protože 
z kapely do naší skvělé farnosti pa
třím jen já. Pak jsem tu začala hrát 
s Terezkou Křížkovou. Když Křížko
vi odešli na dva roky do zahraničí, 
zoufale jsem sháněla někoho, kdo by 
byl schopen ji nahradit. Zrovna to 
tak vyšlo, že Honza Toepfer, který 
sem přišel na civilní službu, hraje 
na kytaru. A pak se začaly přidávat 
schopné místní mladé hlasy. 

Vraťme se však ještě ke Ztrace
né kapele, která je spojena s vel
kou částí vašeho života. Kdo ji 
dnes tvoří? 

Šéfkou je Jana Svobodová-Bře
zovská, autorka některých písniček 
ze zpěvníčku, ze kterého při dět

ských mších zpíváváme. Hrají s ná
mi její švagr Pavel Svoboda, který 
si s bratrem postavil jeden ze dvou 
sousedících domků v Hostivicích, 
a dejvický Moravan Jan Štěpančík. 

S Janou jsem se seznámila na 
faře v Tanvaldu. S mým bratrem 
jsme některé její písničky nacvičili 
na dvě kytary a předvedli jí je. Moc 
se jí to líbilo. 

Kapela vznikla v roce 1981, letos 
bude mít výročí. Můj bratr hraní 
v kapele po převratu nechal. 

Než se k nám přidal Honza Ště
pančík, s Janou jsme pak zase za
čaly hrát samotné. Jako kapela 
jsme znovu začínali na dětských 

mších u františkánů. Před tím jsme 
tam hrály jen s Janou, když jsme 
vymýšlely první kazetu. 

Proč se věnujete písničkám 
pro děti? 

Přestože Pavel Svoboda je ještě 
svobodný, Ztracená kapela už „má" 
celkem deset dětí. Takže nám vlast
ně nic jiného nezbývá. Pavel, náš 
basista, s oblibou tvrdívá, že dětské 
písničky nám jsou intelektuálně bliž
ší. Písničkám pro děti se soustavně 
věnujeme již asi osm let. 

Hrajete jenom písničky pro děti? 
Ne. Naší slabůstkou jsou koledy. 

Všichni je máme moc rádi. Je to 
však takový „nepraktický" repertoár. 
Hrát a zpívat je lze jenom krátce. 
Letos to vlastně bylo pouze 14 dnů. 

Kde hráváte? 
K svátku Mláďátek betlémských 

jsme měli spolu s dětmi z naší far
nosti koncert tady na Lhotce. Před 
tím jsme účinkovali na vánoční be
sídce pražského arcibiskupství, 
v krásně upravené bývalé konírně 
Arcibiskupského paláce, a také při 
věčných slibech sester boromejek. 
Rovněž jsme hráli při různých man
želských setkáních, anebo jsme 
měli koncerty přímo pro děti. Letos 
29. září bychom měli hrát na Celos
tátním misijním kongresu dětí. 

Proč si říkáte Ztracená kapela? 
Když se nám za bolševika něco 

nepovedlo - stačilo třeba jen uklouz
nout na náledí -, ulevovali jsme si: 
„Zatracený komunisti!" Říkat to na
hlas tehdy bylo o ústa, a tak se 
mezi námi místo toho vžila zkratka 
"ZK". Každý věděl, o co jde. Zkratka 
se pak stala i označením kapely. 
Když jsme jednou měli vystupovat 
veřejně, přemýšleli jsme, jak zkrat
ku rozvinout. Zatracený komunisti 
pro tento účel nepřicházeli v úvahu 
a nelíbily se nám ani jiné nápady, 
jako Zubní kartáček, Zbloudilá krá
va nebo Zběsilý kravál. Nakonec 
jsme přišli na Ztracenou kapelu. 

Zmínila jste se, že u františ
kánů jste původně hrály jen 
s Janou Svobodovou, když jste 
vymýšlely první kazetu. Má Ztra
cená kapela víc nahrávek? 

Nahráli jsme tři kazety. Všechny 
se jmenují Zpíváme si písničku. 
První má podtitul Chválíme Pána 
s nejmenšími, druhá Chválíme 
Pána s dětmi a třetí Děti, pojcfie 
ke mně. Ke všem vyšel zpěvník 

s obrázky, které si děti mohou vy
barvovat. 

S písničkami pro děti to vzniklo 
nenápadně. Mou kamarádku Janu 
Svobodovou maminky, které nezna
ly dobře noty, prosily, aby jim na ka
zetu nahrála nějaké dětské písnič
ky, které vyšly v Brně. Jana mě 
požadala o spolupráci. Pak jsme se 
do toho začaly ponořovat a „projekt" 
vylepšovat. Také nás napadlo, že 
by ke kazetě mohl být i zpěvníček. 
První kazeta byla sice nahraná dost 
amatérsky, ale dala se poslouchat. 
A hlavně - byla tak úspěšná, že 
jsme obnovili kapelu a další dvě 
kazety natočili už profesionálně. 

A třetí vyšla i jako cédéčko. 
Před několika dny jsme začali 

pracovat na čtvrté kazetě. Rádi by
chom udělali kazetu s písničkami, 
které by se daly využít při liturgii. 
Z písniček, které jsme až dosud 
měli, se zase tak mnoho ke mši 
nehodí. To je ale problém, protože 
dobrých textů pro děti je strašně 
málo. Ale na čtvrté kazetě už bude 
písniček použitelných při bohosluž
bách, víc. 

(dokončení v příštím čísle) 
Jiří SŮVA 



ZÁJEM O FARNÍ AKADEMIE 
Profesor PhDr. M. VERNER, DrSc., o nálezech v pyramidových polích 
• O občanské společnosti a zlepšení mravu poslanec JUDr. Cyril 
SVOBODA • Proč jsme nejnezbožnější národ v Evropě? - prozradí 
MUDr. Petr PŘÍHODA, prof. lékařské etiky UK • O výlučm>sti Krista 
a toleranci evangelický farář Sváťa KARÁSEK s kytarou • Pokání ve 
Starém zákoně z úst vyšehradského kanovníka Mons. V. VYHLÍDKY • 

Plný kostel posluchačů při po
sledních přednáškách naší Farní 
akademie je nejlepším oceněním 
výběru správné osobnosti a jejího 
hodnotného a zajímavého vystou
pení, navozujícího spoustu otázek 
farníků , které zase mohou obohatit 
přednášejícího. 

Před Vánocemi si pro nás udělal 
čas profesor PhDr. Miroslav Verner, 
DrSc., ředitel českého egyptologic
kého ústavu Univerzity Karlovy 
v Praze, s detašovaným pracoviš
těm v Káhiře. Hovořil o významných 
objevech našich archeologů, kteří 

v Abúsíru mají vyhrazenou k práci 
prominentně velkou plochu 2 000 
metrů čtverečních. Především pro 
hodnotné nálezy už v minulých le
tech, které ale stále pokračují. Ně

které pan profesor doprovodil obra
zem při projekci diapozitivů . Mnohé 
vykopávky, nádherné královské so
chy, nejkrásnější z růžového vápen
ce, a další historické artefakty jsou 
uloženy vesměs v egyptském ná
rodním muzeu v Káhiře. Rámcově 
se přispěním našich archeologů po
dařilo nálezy na pyramidových po-
1 ích průkazně posunout počátek 
egyptské kultury ze čtvrtého tisícile
tí před Kristem, jak bylo před tím 
vědecky dokazováno, na tisíciletí 
jedenácté! Informace z první ruky 
dostali farníci také o nejčerstvějším 
objevu jednoho ze šachtových hro
bů z 27. století před Kr., který v po
sledních týdnech vzrušil světovou 
veřejnost. Účastníci Farní akade
mie se už těší na příští přednášku , 
kterou jim profesor Verner slíbil. 

Z jiného soudku a neméně zají
mavá byla letošní první přednáška 
bývalého ministra spravedlnosti , 
místopředsedy strany KDU-ČSL, 
poslance a našeho farníka JUDr. 
Cyrila Svobody o občanské společ

nosti. Nabídl pár praktických recep
tů, jak má prostý občan usilovat 
o obecné blaho. Především musí 
být sám nositelem dobrých mravů 
a pak je může a musí vyžadovat na 
politicích a zastupitelích, jimž dal ve 

volbách svůj hlas. Jak ale trvat na 
slušném chování elity, když o svátku 
sv. Václava se většina národa rozje
de na chaty a chalupy a o oslavě 
českého knížete, našeho zemského 
patrona, s nímž je spojena důstoj
nost české státnosti a národního 
sebevědomí, nemá ani ponětí?! 

Nelze čekat se založenýma ruka
ma a zlepšení mravů nechat až 
příští generaci. „Mezi suverénním 
státem a jednotlivcem vždy bude 
konflikt. Proto je potřeba začít už 
teď a vyzvat k utváření nového spo
lečenství," řekl C. Svoboda. „Ob
čanská společnost má sílu a má ji 
prosazovat." 

Neseme odpovědnost za to, aby 
se znovu nenastolila totalita. 

Zvednout by se měli křesťané, 
protože víra je důležitým společen
ským atributem. Vede k potřebné 
harmonii, Desatero osvobozuje. 
Pokud ho budou lidé zachovávat, 
ostatní se začnou cítit lépe, svobod
něji. Vnitřní závazek slušného cho
vání má být na prvním místě. „Sluš
nost si sice nemůžu vynutit, ale 
vždycky si o ni můžu říct!" 

Vystoupení Cyrila Svobody, 
s praktickými zkušenostmi a osob
ním vyznáním svědčícím při každé 
sentenci o jeho vnitřních kvalitách 
byla pro posluchače velkým po
vzbuzením. Také tento přednášející 
slíbil, že se po krátkém čase znovu 
do Farní akademie vrátí. 

Paličské téma připravuje na ne
děli 18. února v 16.30 hod. další host, 
MUDr. Petr Příhoda, profesor l ékař
ské etiky na Karlově univerzitě -
Proč jsme nejnezbožnější národ 
v Evropě? A již je také slíbena účast 
evangelického faráře Sváti Karáska 
na neděli 4. března - přijede s kyta
rou a bude uvažovat o výlučnosti 
Krista a toleranci - a Mons. Vladi
míra Vyhlídky, někdejšího vyše
hradského kanovníka, na neděli 

18. března. Zamyšlení nad pokáním 
ve Starém zákoně bude v postním 
období velmi aktuální. 

(ZP) 

KRÁTCE 

• DO FARNÍ RADY NASTOUPILI 
za Petra Křížka, studujícího v Ně
mecku, a Janu Mindlovou, která 
se přestěhovala podle volebního 
řádu další kandidáti s nejv~tším 
počtem hlasů - Evžen SARKA 
a Jarmila KLINGEROVÁ. 

• NA DVA INVALIDNÍ VOZÍKY snad 
vyjde 14 500 korun, které se v úče
lové kostelní sbírce sešly v košíku. 
Peníze byly předány ředitelce 
Sociálních služeb MC Prahy 12 
PaedDr. M. Mandíkové, CSc., kte
rá je promění v nezbytné kom
penzační pomůcky pro imobilní 
občany. 

• SKUPINA PRO POMOC POTŘEB
NÝM a těch , kteří pomoc potřebují 
nebo nabízejí, bude mít v letošním 
roce pravidelné schůzky vždy prv
ní pátek v měsíci, po mši svaté od 
15.45 hodin(místo dosavadního 
druhého úterý v měsíci). 

• POZVÁNÍ NA ČAJ pro všechny 
příznivce a osamělé, kteří nechtějí 
být sami, se i letos koná v kapli 
sv. Václava každé druhé úterý 
v měsíci (nejbližší setkání 13. úno
ra) od 15.00 hodin. 

• ČTENÍ PÍSMA SVATÉHO u nové
ho ambonu s mikrofonem Oe sna
ha o jeho vhodnější úpravu) je stá
le Achillovou patou mešního 
obřadu. Náš jáhen František, který 
si vzal laiky a formu jejich dikce na 
starost, čeká na další dobrovolní
ky. Tuto kvalitní službu ocení pře
devším starší farníci, kterým často 
část čteného textu sl uchově uniká. 

• NA NÁŠ FARNÍ PLES, který se 
vloni tolik vydařil, jsme nezapom
něli. Potíže jsou však s obstaráním 
prostorného sálu. Rekonstrukce 
kulturního zařízení na Novodvor
ské se totiž odsouvá do nedohled
na. Osvědčený plesový výbor 
s J. Štětinou intenzivně hledá jiné 
místo. Dobrý tip je na cestě , ale 
o tom se včas farníci dozvědí. 

• ŽIJÍ TU S NÁMI - tak se bude 
jmenovat malá společenská kroni
ka Věstníku , v níž chceme před
stavovat farníky, abychom se lépe 
poznávali. Máte-li někoho „na 
mušce", jubilanta, vstřícného sou
seda, přátele s pohnutým životem, 
kteří potřebují jakoukoliv pomoc, 
napište o něm svými slovy nebo 
nechte v sakristii kontaktní adresu. 

• ZIMNÍ CHALOUPKY v Královci 
pro mládež od 9 do 15 let, zejmé
na tu, které se líbí sníh a lyžování, 
se letos uskuteční ve dnech 
10.- 17. února. 



JAK JSME ŠLI NA HOKEJ 
Asi každé dítě má nějaké jiné 

zájmy kromě školy. Někdo hraje na 
hudební nástroj, jiný kreslí a někdo 
sportuje. Jak se mezi sebou víc 
a víc známe, ukázalo se, že jeden 
z nás, Honza Šubrt, hraje závodně 
lední hokej za oddíl Kobra Praha. 

Jednou ve středu, když jsme se 
zase viděli v kostele, jsme se doho
dli, že mu půjdeme fandit. Sraz 
jsme si dali v sobotu 13. ledna k ve
čeru. Přišlo 7 dětí a 2 dospělí. Jeli 
jsme na zápas Kobra - Kladno. Je 
to naštěstí kousek od kostela. Hrálo 
se třikrát 15 minut. Mezi první a dru-

DĚTSKÝ KARNEVAL 
sv. Františka z Assisi 
KDY ? V sobotu 24. února 2001 
v 16.00 hodin. 
KDE ? V základní škole Jitřní 185, 
Praha 4-Hodkovičky (autobusem 
121 na zastávku Na Lysinách). 
ORGANIZAČNÍ: Vstup v masce 
(není však podmínkou), vstupen
ky za 20 Kč se prodávají v kapli 
sv. Václava vždy v neděli po mši 
sv. v 10.00 a ve středu v době vý
uky náboženství (kromě 14. úno
ra). Pokud máte doma nějakou 
hračku, která by se hodila jako 
dárek do tomboly, přineste ji pro
sím do kaple v době prodeje 
vstupenek. 
PROGRAM: Soutěže, hry, dárko
vá tombola, občerstvení za mírné 

hou třetinou byla přestávka. Ze za
čátku jsme se trochu ostýchali, ale 
pak jsme pořádně řvali: Kobra, do 
toho! To jsme pořád opakovali 
a nejvíc bylo slyšet Veroniku. 

Na stadionu byla zima, tak jsme 
měli štěstí, že nás pak nebolelo 
z toho v krku. Kobra prohrála 1: 2, 
ale my jsme povzbuzovali docela 
dost. Příště budeme muset přidat. 
Honza hraje bezva. Po zápase 
jsme se autama rozvezli domů. By
lo to skvělé a doufáme, že nás příš
tě pojede víc. 

Kristýna, Markéta a další kres/íl Jan ŠUBRT 

VÁNOČNÍ KONCERT 
Vloni ve čtvrtek 28. prosince 

bylo v kostele od 16.30 velmi ruš
no. Právě začínal vánoční koncert, 
na kterém hrály děti z naší farnosti 
a Ztracená kapela. 

Nejdříve vystupovaly děti, které 
jsem uváděla já s Klárou Stehlíko
vou. Sourozenci Jeníček a Mařen
ka Šárkovi nám hráli koledy, Dítě 
se nám narodilo. Helča Šimková 
zahrála na klavír Štěstí , zdraví 
a Dominika Šárková Rychle bratři. 
Klára a Terezka Stehlíkovy se 
předvedly jako krásné sesterské 
duo na klavír a housle s koledou 
Jak jsi krásné neviňátko. Tyto kole
dy byly pouze instrumentální. Ale 
aby nezůstalo jen u nástrojů. 

Opravdu profesionálně nám 
zazpívala Lída Štětinová 
s doprovodem civiláčka Je
n íčka vánoční píseň Pár bí
lých pozdravů. Dominika 
Šťastná (sladký Brouček) ta
ké krásně zpívá. Mohli jsme 
se o tom přesvědčit, když se 
kostelem rozeznělo Quem 
vidistis pastores od Františ
ka Xavera Brixiho. 

Do koncertu se zapojili i ti 
nejmenší. Ztracená kapela 
spolu se sborečkem dětí za
zpívala koledu Jezulátko 
a píseň Otče můj (sólo měla 
Terezka Šilhavá). Asi po 
dvou koledách děti odešly 
s civiláčkem Jeníčkem do 
kaple sv. Václava a kreslily 

dárky, z nichž měly pod stromeč
kem největší radost. Některé děti 
sice chtěly zůstat u rodičů, ale 
Jeníček se o všechny krásně 
postaral. 

Ztracená kapela hrála a zpívala, 
děti se vrátily a koncert se chýlil ke 
konci. To nás otec Bedřich pozval 
na podobný koncert zase za rok. 
Stane se to další tradicí farnosti? 
A proč právě 28. prosince? Aby
chom každý rok zavzpomínali na 
to, co se před 2000 lety stalo v Be
tlémě. Jak nevinné děti a jejich 
rodiče trpěli pro záchranu Krista. 
Ano, Herodes nechal zabít všech
ny hochy do dvou let v Betlémě 
a celém okolí, protože se bál, aby 
ho malý Ježíšek nesesadil z trůnu. 
Když totiž Herodes poznal, že ho 
mudrci oklamali, rozlítil se a dal pří
kaz k tomu vraždění. Tehdy se 
splnilo, co je řečeno ústy proroka 
Jeremiáše: „Hlas v Ráma je slyšet, 
pláč a velký nářek, Ráchel oplaká
vá své děti a nedá se utěšit, proto
že jich není„ ." (Matouš 2, 1-18) 

Bylo to tehdy kruté, ale všechny 
děti , které byly zabity, jsou teď 
v ráji s naším Pánem a my jim mu
síme být ohromně vděčni, protože 
ony ho vlastně zachránily. 

Z celého koncertu na mě nejvíce 
zapůsobilo „melodrama" o jednom 
z betlémských mláďátek, které 
přednesl P. Béďa a na kytaru ho 
doprovodil civilkář Jeníček. 

Lucka ŠÁRKOVÁ 



PLÁNUJEME DUCHOVNÍ OBNOVY 
Možná se vám bude zdát brzy 

myslet na začátku února na dobu 
postní. Nemusíte myslet intenzivně, 
pouze si můžete poznamenat a re
zervovat si čas. 

Protože mnohé plody ukázaly, 
že šlo o dílo Boží a ne lidské, poku
síme se opět uspořádat duchovní 
obnovu pro maminky, které jsou 
na náboženskou výchovu svých 
dětí samy. Je plánována na sobotu 
17. 3 . Pokud je mezi vámi tatínek, 

který je na náboženskou výchovu 
svých dětí sám a nebude se bát 
přesily žen, je samozřejmě zván 
také. 

Duchovní obnova pro manžel
ské páry, tentokrát bez obnovy 
manželského slibu, se bude konat 
o týden později, v sobotu 24. 3. 
Svou účast opět přislíbil P. J. Šplí
chal. Podrobnosti budou včas 

oznámeny. 
(JŠ) 

POZOR NA SOUDNÍ SPORY 
Novela, která platí od 1. ledna 2001 

Od 1. ledna letošního roku, v souladu s připravovanou celkovou 
reformou českého soudnictví, nabývá účinnost novela Občanského 
soudního řádu - předpisu, kterým se budou soudy a soudci napříště 
řídit při rozhodování ve věcech civilních. Tato skutečnost určitě stojí 
za pozornost, protože dnes mají účastníci do jisté míry spor ve svých 
rukou. A při nedostatku procesní aktivity mohou svůj soudní spor pro
hrát i ti, kteří o svém „vítězství" ani na vteřinu nepochybovali. 

Novela se netýká řízení trestních. Zato podstatně zasahuje zejména do 
sporů občansko-právních, tj. sporů majetkových (např. náhrady škody, vlast
nických, sousedských, sporů ze smluv apod.), také sporů nemajetkových 
(třeba ochrany osobnosti) a dále sporů pracovních a obchodních. 

Z oblasti rodinného práva se týká např. rozvodu manželství a sporů o vý
živné zletilých dětí. Ostatních věcí rodinného práva a osobního stavu (např. 
úpravy poměrů nezletilých dětí, osvojení), se týká v menší míře, a to proto, 
že se nejedná o sporné procesy, ale předně jde o zájmy nezletilých dětí. Spo
lupráce účastníků se soudem je však i v těchto případech žádoucí. Novela se 
ve značné míře dotýká i výkonu rozhodnutí (exekuce). 

Cílem této novely je maximálně zrychlit soudní řízení a dosáhnout jeho 
větší účinnosti tak, aby se odbouralo jeho zbytečné prodlužování. K dosaže
ní tohoto cíle je zapotřebí i větší součinnosti, aktivity a spolupráce se soudem 
ze strany účastníků řízení, tj. žalobce (navrhovatele) a žalovaného (odpůrce) . 
Netýká se jen toho, že svou procesní aktivitou mohou strany urychlit nebo na
opak svou pasivitou zpomalit celý soudní proces. Spoluprací se soudem se 
lze vyhnout případným sankcím, např. uložení pořádkové pokuty nebo před
vedení k soudu. 

Nyní je nezbytné, aby se účastník o svůj spor staral nejen tehdy, je-li 
žalobcem, ale i tehdy, žaluje-li někdo jeho. 

Je třeba si uvědomit, že spor má dvě strany, které před soudem vedou boj 
o právo právními prostředky. Výsledek sporu není nikdy zcela nepochybný. Pro 
objektivní rozhodnutí je třeba, aby soud měl informace o rozhodujících skuteč
nostech a důkazní prostředky od obou stran. Z těchto důvodů je třeba reago
vat na předvolání či výzvy soudu a vyzvedávat si soudní zásilky. Tak účastník 
neriskuje, že spor může soud rozhodnout v jeho neprospěch i bez jeho účasti. 
Komunikovat se soudem je možné vždy písemně, nebo ústně do protokolu 
(zpravidla při jednání), výjimečně telegraficky či faxem, eventuálně telefonicky 
v případě omluvy na jednání v neočekávaných a náhlých případech. 

*** 
Upozorňujeme na bezplatné právní poradenství posky!ované ve spo

lupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Tatiany ANTALOVE každé druhé 
a čtvrté pondělí v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin v hlavní (historické) 
budově Nuselské radnice, 2. patro, zasedací síň č. dveří 204. 

(VD) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník . Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Internet: www.lhotecka.farnost.cz 
Náklady na jeden výtisk činily 9 Kč. Toto číslo vyšlo 2. února 2001. 

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, 
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. 

POZVÁNÍ NA ČAJ 
Pro všechny příznivce a osamělé 

každé druhé úterý v měsíci od 15.00 
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. 



Příští farní posezení 
na Boží hod velikonoční 

OSTYCH NENÍ 
NA l\IIÍSTĚ 

Další posezení po nedělní mši 
~até o desáté, na které si už začí
náme zvykat (před prázdninami se 
ještě jednou setkáme), se koná 
15. dubna, na Boží hod velikonoč
ní. Za hezkého počasí poprvé ven
ku, jinak znovu v kapli sv. Václava 
zavoní káva, bude se rozlévat čaj 
a nápoje a na stolech se objeví 
talíře s rozmanitými chuťovka
mi. To štědrá srdce a laskavé ruce 
připravují pro všechny návštěvní
ky kostela. Ostych tedy rozhodně 
není na místě. Naopak nezájem 
zamrzí. Znáte to všichni z vlastní 
zkušenosti. Pečete, vaříte, lopotí
te se, abyste se hostům zavděčili, 
žijete představou radostného set
kání a pozvaní nepřijdou. Snad se 
ty naše neúnavné hostitelky, které 
nechtějí být ani jmenovány (levice 
neví, co dělá pravice), už tako
vého zklamání nedočkají a my si 
nevšední příležitost neformálních 
osobních kontaktů a vzájemného 
poznávání nenecháme ujít... 

I z kamení, 
které nám někdo 
nahrnul do cesty, 
lze postavit 
katedrálu ... 

v , 

VESTNIK 2/2001 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

NAŠE VELIKONOČNÍ RADOST 
Završujeme postní čas a bude

me prožívat velikonoční období. 
Ani v jednom období liturgického 

roku nechybí radost. Přece však -
pro velikonoční období - je radost 
typická. Kristovou smrtí a zmrtvých
vstáním jsme byli vykoupeni z hří
chu, z moci ďábla, z věčné smrti. 

Velká noc nám připomíná naše 
narození pro nadpřirozený život ve 
svátosti křtu, když jsme se stali Bo
žími dětmi, a současně je předobra
zem našeho vlastního vzkříšení. 

Naše velikonoční radost má být 
předzvěstí našeho věčného štěstí 
v nebi. Od pradávna platilo pro toto 
období, že se zrušily posty i jiná tě
lesná umrtvování, aby se zdůraz
nilo právě i vnější prožívání radosti 
těla a duše zároveň. 

8. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE 
Mše svatá v 8.00, v 10.00 -
pašije podle Lukáše a skladby 
J. Galluse a J. Třanovského. Ve
čer v 18.30. 

Svatý Augustin k tomu pěkně 

říká : Padesátidenní velikonoční ob
dobí vylučuje posty, protože jde 
o prožívání anticipace hostiny, která 
nás očekává v nebi. 

Ale toto pozvání ze strany liturgie 
by nemělo vůbec žádnou cenu, po
kud se v našem životě neuskuteční 
skutečné setkání s Pánem, pokud 
naplno neprožijeme, že jsme Boží 
děti. 

Opravdová radost nezávisí jen 
od materiálního blahobytu, od uspo
kojování potřeb, od nepřítomnosti 
těžkostí, od stavu našeho zdraví. .. 
Hluboká radost má svůj počátek 

v Kristu, v lásce, kterou nás Bůh 
miluje, a v tom, jak ji pěstujeme. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

13. dubna - VELKÝ PÁTEK 
Velkopáteční obřady v 15.00 
a 18.30. Při večerní mši pašije 
podle Jana a skladby G. P. Pa
lestriny a A. Michny z Otradovic. 

12. dubna-ZELENÝ ČTVRTEK 14. dubna - BÍLÁ SOBOTA 
Mše svatá na památku Večeře 
Páně v 16.00 a v 18.30. Při 
večerní mši zazní skladby 
J. S. Bacha a W. A. Mozarta 
a gregoriánský chorál. 

Velikonoční vigilie v 19.00 -
V. E. Horák Missa quinta (část), 
Regina Coeli od J. J . Piherta. 

15. dubna Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Mše sv. v 8.00, v 10.00 -

J. N. Škroup, Missa solemnis 
pro sóla, sbor, orchestr 

a varhany. Večerní mše 
sv. v 18.30. 

16. dubna - PONDĚLÍ 
V OKTÁVU VELIKO· 
NOČNÍM 

Mše sv. v 8.00 a 10.00 
hodin. 



BOŽENKA ŠÁRKOVÁ 

(dokončení z minulého čísla) 

Kde se dají kazety a zpěvníčky 
koupit? 

Ve vydavatelství Rosa v Praze 6-
Dejvicích, Kolejní ul. 4. To je zadní 
trakt semináře. Myslím, že se do
stanou i v prodejnách s nábožen
skou literaturou. Případným zájem
cům je mohu opatřit i já. 

Z toho, že jste se s manželem 
seznámili v chrámovém sboru, lze 
usuzovat, že ani jemu není hudba 
cizí. Hrajete někdy také spolu? 

(Velký smích.) Jirka se o to sna
žil. Dokonce si koupil dvanáctistrun
nou kytaru, ale zatím u mne ne
uspěl. Vždycky mu řeknu , že ji drží 
jako prase cvičku a on ztratí zbytky 
odvahy. Vnímám to jako svůj velký 
nedostatek, ale bohužel jsem to ješ
tě neustála. 

V úvodu tohoto rozhovoru jste 
řekla, že fušujete také do mládeže ... 

Měla jsem pocit, že soustavná ce
loroční práce s mládeží v naší far-

nosti nějak vázne. Že 
tu mladí ve věku od 
dvanácti třinácti let ne
mají žádné stálé spo
lečenství. Hodně se 
jich, když je jim kolem 
osmnácti let, rozprch
ne. Někteří začnou 

chodit do Kunratic, jiní 
k Salvátorovi. A když 
pak chceme něco pod
niknout s malými dět
mi, není nikdo, kdo by 
s tím pomohl. 

Táhnout zpátky ty, 
kteří už mají odstředi
vé tendence, poklá
dám za beznadějné. 
Proto jsme se loni 
v červnu vypravili 
i s otcem Bedřichem 
na víkend s dětmi nad 
12 let do Slivice. 
S manželem jsme při
pravili program. V zá
ří jsme pak s mladší
mi dětmi, které jsme 
nemohli vzít do Slivi

ce, jeli do Praskoles, odkud pochá
zel a kde je pohřben P. Vladimír 
Rudolf. To jsme však už měli pomoc
nice z větších dětí, které byly ve Sli
vici a které vymyslely program. Tak
že se už začíná pěkně rozjiždět to, 
že si děti pomáhají samy. 

Na Lhotce se starší děti, jak se 
domluvily, poprvé sešly v září 2000 
a od té doby se scházejí každý 
čtvrtek. Chodí tam i moje nejstarší 
dcera a velice se jí tam líbí. Nedáv
no jsem je „přepadla" a požádala je, 
jestli by mi nepomohly zorganizovat 
karneval pro děti. Loni jsme ho vy
mýšlely samy, jen s Janou Mindlo
vou, která se odstěhovala, a s mou 
švagrovou Maruškou Šárkovou. 
Bylo to strašně moc práce, tak jsem 
si řekla, jestli by to nemohli vymy
slet mladí. Trochu je to zaskočilo, 
ale velice ochotně začali přemýšlet 
co a jak. 

A vaše další plány s dětmi? 
Byla bych ráda, kdyby děti víc 

přispívaly do Věstn íku. Na farní 
radě jsem prosadila, že v něm pra-

videlně bude stránka pro děti, je
nomže teď ji - ouha - musím zaplnit. 
Samozřejmě se mi tam nechce 
dávat jen nějaké teoretické povídání. 

Když si otec Bedřich přál mít ná
stěnku, začala jsem ji dělat, ale se 
vším je tak strašně moc práce, že 
mám co dělat, abych to stihla. Pře
devším se přece musím postarat 
o pět mých vlastních dětí. 

Působíte jako člověk, který má 
nejen značné organizační schop
nosti, ale i zkušenosti ... 

Na počátku devadesátých let 
jsem s manželem v Rakousku 
absolvovala duchovní cvičení za
měřené na práci ve farnosti. Tam 
nám říkali něco, co je praktické, 
a skutečně to tak obvykle funguje. „ 
Totiž že když chce člověk začít 
něco dělat, třeba právě ve farnosti, 
je dobré si sehnat někoho, kdo je 
ochotný ke spolupráci a nadšený 
pro věc, a začít to dělat ve dvou. 
A hodně se modlit. A teprve potom 
začít hledat další lidi. Když totiž člo
věk řekne „Já chci dělat to či ono, 
pojd\e mi s tím pomoci!", většinou 
nikdo nepřijde. 

Když začínaly na Lhotce dětské 
mše, hledala jsem spoluhráče pro
střednictvím výzvy v našem Věstní
ku. Zůstala bez odezvy. Člověk si 
prostě musí někoho vyhlídnout, 
oslovit ho a poprosit, jestli by mu 
nepomohl. Oslovený podle mé zku
šenosti obvykle neodmítne. Lidé. 
kteří si takovou výzvu přečtou, si 
buď netroufnou přihlásit se, anebo 
si myslí, že se hlásí dobrovolníků 
hromada a řekne si: „Co bych se 
tam ještě já cpal." 

Jaké je to být maminkou pěti 
dětí? 

Úžasné. Mám dojem, že už jsem 
překonala takovou· tu krizi, se kte
rou se myslím setká každá mamin
ka. Práce v domácnosti velké rodiny 
je práce, která není nikde vidět. 
Všechno je okamžitě zmařené. 

Uvařené jídlo děti okamžitě snědí, 
vyprané prádlo okamžitě uma
žou, uklizený byt okamžitě zane
řádí. Není jednochudé to nějak 



zkousnout. Ale když se za sebou ještě další věci, které občas stihnu, 
ohlédnu... říkám si, že snad nejsem pápěrka. 

Určitě nejsem žena v domác
nosti, o níž by si někdo mohl myslet, 
že nemá co dělat. Připadám si jako 
docela schopná manažerka. Man
žel má co dělat, aby nás uživil. Ale 
to, aby děti chodily do školy, kde 
se budou dobře cítit a která jim co 
nejvíc dá, aby se naučily hrát na 
nějaký nástroj a pravidelně cvičily, 
aby doma všechno fungovalo - to 
všechno je na mně. Když se přičtou 

Děti bych nevyměnila za nic. 
A jsem jim vděčná, že mi trpí mé 
„zálety" od rodiny a že mi pomáhají 
nejen doma, ale i při různých mých 
aktivitách. 

Než se narodila Hedvička, měla 

jsem dojem, že naše rodina začíná 
být nějak unavená životem. Večer 
jsme byli zvyklí modlit se společně 
s dětmi, ale i to už nějak začalo 
ochabovat. Tak jsem si říkala: 

„Pane Bože, tohle by něco chtělo. 
Něco s tím udělej. Já beru všech
no." Za dva měsíce jsem zjistila, že 
čekám miminko. Moc jsem se tomu 
smála. Netušila jsem, že to takhle 
dopadne. Děti samozřejmě mimin
ko vždycky chtěly, ale já jsem jim 
říkala, že čtyři děti mi už stačí. Teď 
byly samozřejmě moc blažené. 
I když jsme původně plánovali jen 
čtyři děti, to páté se Pánu Bohu moc 
povedlo. 

Jiří SŮVA 

JAK DÁL S KRÁLOVCEM? 
Milí farníci, 
pod tímto titulkem vyšel koncem 

roku 1999 ve Věstníku 8/99 příspě
vek, jehož cílem bylo informovat 
Vás o tom, že s Královcem není vše 
zcela v pořádku a že se farní rada 
daným problémem zabývá. Dalším 
cílem zmíněného příspěvku bylo ta
ké všechny na Královec upozornit, 
na to, že „tu je" a že je k dispozici 
pro využívání. Sešel se rok s rokem 
a farní rada konstatovala, že se 
s Královcem vlastně nic nezměnilo. 
Fixní náklady se ročně pohybují ko
lem 130 000 Kč a díky inflaci zřejmě 
dále porostou. Míra využívání Krá
lovce se také nezlepšila, naše far
nost Královec využívá sporadicky, 
ojediněle, vlastně pouze pro potře
by zimních a letních „chaloupek". 
Zmíněný příspěvek ve Věstníku 

také obsahoval katalog otázek či 

s Královcem souvisejících problé
mů a výzvu, abyste vyjádřil i své ná
zory či stanoviska. Ani zde se však 
až na ojedinělou výjimku faktický 
zájem neprojevil. 

Farní rada se opět Královcem 
zabývala a došla po poměrně po
drobné diskusi k názoru, že pouze 
pro účely „chaloupek" nadále držet 
Královec není ani ekonomicky efek
tivní a ani odpovědné. Akce typu 
„chaloupek" se - byť s vyšším úsi
lím - dají zajistit i jiným způsobem, 
svědčí o tom zkušenosti jiných far
ností. Zvýšení zájmu o Královec ve 
farnosti zřejmě očekávat nelze, na 
rozdíl od doby, kdy byl pořízen, se 
doprava nejen prodražila, ale veřej
ná doprava se také zhoršila a Králo
vec je dnes z Prahy bez vlastního 
auta velmi obtížně dostupný. To je 
asi jedna z příčin nevyužívání Krá
lovce, a sotva lze očekávat, že tato 

příčina odpadne. Pak také s při

hlédnutím k dalším faktorům nelze 
očekávat, že se míra využití Králov
ce naší farností natolik zvýší, aby 
měl Královec pro naši farnost pozi
tivní význam. 

Ekonomické problémy Královce 
by se zřejmě dále prohlubovaly, 
protože zejména v horském pro
středí jsou opravy a údržba budovy 
nákladnější než například zde 
v Praze. Farní rada zvažovala i pro
nájem Královce, považuje ho však 
za příliš riskantní krok, protože při 
vzdálenosti mezi Prahou a Králov
cem bychom faktickou kontrolu 
ztrati li a mohlo by pak snadno do
cházet buď k nežádoucímu způso
bu využívání objektu nebo k jeho 
chátrání nebo i k obojímu. Byť by se 
pronájem dal ošetřit pečlivě formu
lovanou smlouvou, rizika jsou z po
hledu farní rady příliš vysoká a je
jich naplnění se chceme vyhnout. 

Po zvážení všech pro a proti tedy 
farní rada dospěla k názoru, že je 

správné Královec prodat. Farní rada 
je přesvědčena, že je součástí její 
odpovědnosti v této věci učinit i toto 
rozhodnutí, protože zejména s ohle
dem na dlouhodobé nevyužívání 
Královce naší farností fakticky od
padá důvod pro hlasování či anke
tu, které by spíše vyjadřovaly emo
cionální než racionální pohled na 
věc. Zatím nelze odhadnout, kdy 
a za jakou cenu bude Královec pro
dán, neboť nalézt vhodného kupce, 
který nabídne přijatelnou cenu, ne
bude v současné situaci na trhu 
s nemovitostmi jednoduché. Proto 
také farní rada o budoucím výnosu 
z prodeje Královce rozhodla nead
resně tak, že dojde k jeho reinvesti
ci a že nebude použit na financová
ní běžných provozních potřeb 

farnosti. Věříme, že i ve věci Králov
ce se farní rada setká s pochope
ním vás, farníků . 

Jménem farní rady 
Jakub HRADEC 

U sv, Terezie v Praze· Kobylisích 
Chrámový sbor našeho koste

la spolu s farářem P. Bedřichem 
Vymětalíkem, navštívil farnost sv. 
Terezie od Dítěte Ježíše v Praze
Kobylisích a za řízení L. Pospíši
la zazpíval při nedělní bohosluž
bě 25. února v 10.30 Missu brevis 
Z. Fibicha. Farní kostel je v areá
lu Salesiánského ústavu na Ko
byliském náměstí a nedávno byl 
zcela rekonstruován. Po mši sv. 
provedl duchovní správce far
nosti P. Emil Matušů členy chrá
mového sboru nově zařízenými 
Interiéry a vysvětlil zejména sym
boliku uplatněnou v prostředí 

kostela. Výzdoba hlavní stěny 
presbytáře je stylizována do rubí· 
nové hvězdné galaxie s vyjádře
ním všeobjímajícího gesta Boha 
Otce, doplněné roztroušenými 
zářícími i vyhaslými hvězdami. 
Po prohlídce kostela s moderně 
řešenými vitrážemi jsme pokra
čovali procházkou ústavem, při 

níž jsme s údivem i potěšením 
konstatovali jak bohatou nabídku 
zájmové činnost poskytují praž
ští salesiáni místní chlapecké 
mládeži. 

(EL) 



pro maminky 
V sobotu 17. března 2001 se kona
la duchovní obnova pro maminky, 
které jsou na výchovu dětí k víře sa
my. Tentokrát nám k dialogu s Pá
nem pomáhalo bibliodrama. Téma 
bylo Ježíšova cesta do Jeruzaléma 
(Lukáš 19,28-48). Všechny jsme 
dostaly text, který obsahoval i vy
braná místa k zastavení či zamyšle
ní, která byla vždy něčím symboli
zována: 

- místo vycházení a vcházení 
(dveře) 

- místo přivazování a odvazo-
vání {provaz) 

- místo radosti a chvály {květiny) 
- místo mlčení a křiku {kamení) 
- pláč nad Jeruzalémem 

{suchý list) 
- místo Božího navštívení 

{svíčka) 
- místo obchodníků v chrámě 

(peníze) 
- doupě lupičů {převrácené židle) 
- dům modlitby (před svato-

stánkem) 

V sobotu 24. března jsme prožili 
duchovní obnovu pro manžele. Při
šel mezi nás - tak jako před rokem 
- P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal SDB, 
aby hovořil o tématu odpuštění. Do
polednem s krátkými přednáškami, 
proloženými vždy časem pro medi
taci v kapli či kostele, nás prováděli 
manželé Šilhavých. Následovala 
adorace před Nejsvětější svátostí. 
Po obědě byl čas svátosti smíření 
nebo duchovního rozhovoru. 

Tématem bylo odpuštěn í. 
Myšlenky, které nám P. Josef pře

dal, zazněly v kontextu dobře vysvě
tlených významů a šly tak hlouběji. 
Nemohu napsat v několika větách 
obsah přednášek, ale snad jen ně
která z témat, která mě zaujala: 

Urážka a neodpuštění - není to 
jen narušení vztahu dvou osob, ale 
poraněné společenství a degradace 
řádu - a jak je právě toto důležité . 
Urážka a vášeň, nesvoboda vášně, 
odpuštění a osvobození. A jak od-

- místo vyučování (bible) 
- plán na vraždu {kříž) 
- viset Ježíši na rtech (ikonka). 
Na samotnou cestu byla vyhra

zena přibližně hodina. Pak jsme se 
sešly a pokusily jsme si předat své 
zážitky. 

Moc mne překvapilo, jak diamet
rálně odlišné byly naše prožitky. Až 
později jsem si uvědomila, že jejich 
škála je stejně různorodá, jako jsou 
různorodá prostředí, z nichž přichá
zíme (od harmonických, přes ne
funkční až k neúplným rodinám, kde 
se věk dětí pohyboval od letos na
rozených až po dospělé) a ostatně 
stejně různé jsme byly i my samy. 
Některé z nás se chtěly o své poci
ty podělit s ostatními, jiné si je chtě
ly ještě utřídit samy v sobě. 

Jen jeden příklad . Pláč nad Jeru
zalémem, který na naší cestě sym
bolizovalo suché listí, připomínal 
někomu pocit sounáležitosti stromu 
a listu a obavu o odloučení. Něko
mu se nad krásně vybarvenými listy 

pouštím? Nezlehčuji při odpuštění 
vinu - (to nevad0? Nezraňuji při 
odpouštění? Doznání jako úkon 
spravedlnosti a most mezi urážkou 
a odpuštěním. Odpuštění nespočí
vá v zapomenutí, přehl ížení, zleh
čování urážky. Odpuštěn í je tvůrčí 
a aktivní čin. Jak odpouštíme my, 
jak odpouští Bůh? Boží odpuštění 
neznamená pokoření člověka ze 
strany Boha, ale děje s v úctě k ně
mu. Bůh respektuje naši svobodu 

~ 

vybavila spíš obava před samoli
bostí a spokojeností se sebou sa
mým. A pro jiné slova „Kéž bys ten
to den i ty poznalo, co vede 
k pokoji!" zněla nadějí a povzbuze
ním, že nikdy není pozdě. 

V poledne jsme společně po
obědvali (i s P. Antonínem) a poví
dali si u kávy a dobrot. Pak jsme se 
ještě rozešli a kdo chtěl , připravoval 
se ke svátosti smíření či duchovní
mu rozhovoru. Přitom jsme poně
kud zapomněli na čas, což někteří 
pocítili, když přicházeli na růženec 
a kostel byl ještě zavřený. Dodateč
ně se omlouváme. Den duchovní ob
novy končil společnou mší svatou. 

Na závěr bych chtěla poděkovat 
Janě Šilhavé, Marii Šárkové 
a P. Antonínovi za realizaci celého 
dne, a to nejen po stránce duchov
ní, ale i ryze materiální (oběd i do
broty ke kávě ... ) a všem mamin
kám, které přišly. 

Marie CIBULKOVÁ 

a může nám odpustit jen do té míry, 
do laké o ně stojíme. 

Ze si na nás našel čas, děkujeme 
P. RNDr. Mgr. Josefu Šplíchalovi 
SDB, který působí na katedře syste
matické a ekumenické teologie Jiho
české univerzity. Děkujeme manže
lům Šilhavým a P. Bedřichovi za 
uskutečnění toho nádherného dne 
a všem, kteří se postarali o výlet pro 
děti , oběd , kávu a občerstvení. 

Pavel KOREC 

FARNI AKADEMIE 
V neděli 18. března pokračovala farní akademie úvahou Mons. Vla

dimíra Vyhlídky na téma Zamyšlení nad pokáním ve Starém zákoně. 
I v akademickém slovníku spisovné češtiny, vydaném ještě před 
listopadem, je výklad v křesťanském duchu: kát se - litovat hříchů 
a činit pokání; pokání - litování poklesků s předsevzetím polepšit se. 
Pokání nebylo a není zahanbující, právě naopak. Příští farní akade
mie se koná opět v neděli 22. dubna v 16.30 a Mons. Oto Mádr před
nese úvahu Spor o sněm katolické církve u nás. 



PANÍ LUDMILA CRHOVÁ MÁ LETOS 92 
Sedává na levé straně před oltá

řem, s kašmírovým šátkem na hlavě, 
a letos bude mít 92 let. "Jsem už sta
řena," říká bodře paní Ludmila Crho
vá, ale její veselé a vnímavé oči, 
dveře do pohodové duše, prozrazují 
něco jiného. Na nedělní mši svatou 
chodí asi naše nejstarší farnice 
pěšky. Z Novodvorské, kde bydlí 
u svého syna, je to zejména za špat
ného počasí hezký kousek cesty. 

Narodila se v Syřenově na Se
milsku roku 1909. „Měli jsme dvě 
kravičky, ty jsem chodila pást a ma
mince jsem pomáhala na políčku, 
a co bylo potřeba." Později praco
vala v oddělení konfekce lomnické
ho Technolenu, kde převážně šila 
stanové dílce a plachty na obilí. 
Když se dostavila nemoc, musela 
zůstat doma. Pak se s manželem 
přestěhovali do Valdic. 

Ani s Crhovými se život nemazlil. 
Při vzpomínce na svoji dceru, která 
po těžké nemoci odešla ve 42 le
tech, se paní Ludmila nemůže ubrá
nit slzám. Naštěstí je tu ještě hodný 
syn. „U něho je mi dobře. Hezky se 
o mě všichni se snachou a vnučkou 
starají. Mám svůj pokojíček, tam se 
můžu modlit před křížem a Pannou 
Marií." 

Další pouti 
farnost.i 

Kromě pouti do Itálie připravu
je farní rada na letošní rok ještě 
další poutní a poznávací zájezdy. 
Už ve středu 8. května se na svá
tek P. Marie Prostřednice všech 
milostí vydáme do poutního mís
ta Hejnice na Liberecku. 

V neděli 1. července je na pro
gramu návštěva poutního místa 
Skoky (Žlutice), společně s Acker
mann Gemeinde. 

Zájezd do Kluschen Hagis 
a Erfurtu ve dnech 14.-17. září 
připadá na výroční mariánskou 
pouť erfurtského biskupství. 

Podrobný program těchto 
poutí a ceny budou včas ozná
meny. 

Jarní sluníčko dává novou sílu 
a naději. „Ale už to není, jak to bej
valo. Měla jsem zahrádku, kterou 
bych dnes nestíhala. Ráda jsem 
pěstovala květiny, nejraději lilie, ty 
jsem nosívala do kostelíčka." 

Ten byl vzdálen v zimě oklikou 
asi hodinu. „Hezky to pod nohama 
chřupalo, když jsme chodili na rorá
ty. Ajak ráda jsem mívala májové ... " 

Když byly svátky, zvláště svato
dušní, Crhovi ve Valdicích zavřeli 
a návštěvu mladých na Novodvor
ské pravidelně spojovali se lhotec
kým kostelem. "Tak to už bude zase 
zima," říkával P. Vladimír Rudolf na 
uvítanou známých poutníků. 

Dnes má tedy paní Crhová do
mov na Lhotce už trvalý. Zvykla si na 
dobré sousedky, také v kostele, těší
vá se na paní Jiřinku a všem chce 
být moc užitečná - „aspoň" úsmě
vem, duchovní posilou a modlitbou. 
„Ať vám Panna Marie žehná„ ." 

(ZP) 

Pokud i Vy cítíte potřebu sdělit 
něco zajímavého o svých zná
mých, s nimiž se setkáváte v na
šem kostele, rádi Vaše řádky 
otiskneme v této rubrice, kterou 
právě otevíráme. Budeme vděčni 
i za tip, či námět, který zanecháte 
pro redakci Věstníku v sakristii. 

POUTNÍ ZÁJEZD DO ITÁLIE 
Ve dnech 6.-10. června se usku

teční poutní a poznávací zájezd 
naší farnosti do Itálie. Odjezd je ve 
středu ve 14.15 od kostela a návrat 
v neděli okolo 22.00 hodin. Cena 
je 3 400 Kč a 175 000 italských lir 
na tři noclehy, stravu (třikrát snída
ně a večeře), dopravu pohodlným 
autobusem, v němž je možno zakou
pit za naše koruny občerstvení, prů
jezdní poplatky, doprovod po trase 
a zdravotní pojištění pro případ 
nemoci nebo úrazu. Nezahrnuje jen 
vyžádané vstupy. Nyní k programu: 

Ještě ve středu je první zastávka 
na předměstí Lince-Postlingbergu 
v poutním kostelíku P. Marie Sedmi
bolestné, kam vede nejstrmější elekt
rická dráha světa z konce 19. století. 
Po noční jízdě Itálií čeká poutníky pě
ší procházka po Benátkách, městě 
postaveném na 117 ostrovech - ne
minou významné kostely, stavební 
památky a samozřejmě ani jedno 
z nejkrásnějších náměstí sv. Marka. 
Chioggia je malebné rybářské měs
tečko na druhé straně benátské lagu
ny, s nabídkou koupání. Dále vede 
cesta podle toku řeky Branta, vroube
né letními sídly benátských dóžat 
a nejbohatších rodin. Tady čeká od
počinek s noclehem a večeří. 

V pátek, po snídani, pokračuje pro
gram průjezdem vulkanické pahorka
tiny se zajímavými městečky Arqua di 
Petrarca - zde zemřel veliký rene
zanční básník a diplomat, jehož sar-

kofág je uložen na náměstí před kos
telem, Vincenza - dílo posledního 
velkého architekta renezance Andrea 
Palladi, Verona - město proslavené 
především dramatem mladých milen
ců Romea a Julie, římský amfiteátr 
Arena, dům Capuletů se známým bal
kónem aj., Brescia - mj. blahobytné 
město zbrojířů, kteří až do 18. století 
zásobovali kvalitními zbraněmi celou 
Evropu, Bergamo - katedrála se 
seminářem, v němž byl profesorem 
Jan XXlll., kostel S. Maria Maggiore. 
Druhý nocleh s večeří. 

Po sobotní snídani Monza - zde 
byl anarchisty zavražděn italský král 
Umberto I., Villa Reale obklopená 
anglickým parkem, slavný závodní 
okruh Formule 1, Certosa di Pavia 
- pohřebiště rodu Visconti, vládců 
Milána, unikátní dílo lombardského 
stylu, Pavia - univerzita z 11. století, 
kterou navštěvovali např. Leonardo da 
Vinci a Francesco Petrarca, Piacenza 
- radnice li Gotico, mistrovské dílo 
lombardské gotiky, Cremona - město 
slavných houslařů Stradivariho, 
Amati, Guamieriho, velkolepá zvonice 
a další. Poslední večeře s noclehem. 

V neděli, po snídani, odjezd směr 
Benátky, Udine - od 1238 sídlo akvilej
ských patriarchů, renezanční stavby, 
arcibiskupský palác, katedrála, náhro
bek Odorica, cestovatele českého 
původu , který se dostal do Číny ještě 
před M. Polem. A pak už do Prahy. 

(KL) 



I 

Zase se slavil Světový den zdra
ví. Nemám rád tyto hurá akce. 
Vždyť vynechám-li v tento vý

znamný den svoji pravidelnou krabič
ku cigaret, oblíbený půllitr českého 
národního nápoje, co jsem vlastně 

pro své zdraví vykonal? Jen to, že mi 
následující den zachutná cigareta ješ
tě víc a do pivní pěny vnořím své rty 
s větší dychtivostí po předchozím su
chém dni. Ano, uctil jsem s veškerou 
dávkou sebezáporu zdravotní poža
davky vyhlášené akce, navíc jsem do 
svého programu mimořádně vsunul 
i vycházku do nedalekého parku, do
konce jsem si odřekl i gulášovou po
lévku, na níž si v naší jídelně tak rád 
pochutnávám, a houbovou omáčku 
s knedlíkem vyměnil za sousedovu 
tresku s bramborem, abych pro své 
zdraví vykonal opravdu co nejvíc. 

Celý náš život nemůže charakteri
zovat ani změnit jeden vyhlášený, ne
boli zasvěcený den v roce. Když jsme 
byli vysláni na svou pozemskou pouť, 
nevykročili jsme s prázdnýma ruka
ma. Byli jsme vybaveni určitou těles
nou zdatností, rozvijejícím se rozu
mem a většinou i přirozeným 

ochranným prostředím, než se zcela 
postavíme na vlastní nohy a plně se 
opřeme o svůj vlastní rozum. Ne 
všichni jsme tyto dary získali stejnou 
mírou. Z někoho vyrostl svalovec, z ji
ného neduživý tvoreček, ztrácející se 
ve stínu lépe vyvinutého jedince. Mají 
oba tito lidé, stojící každý na opač

ném konci řady, stejné životní šance? 
Zatímco první prochází výsluním 
rodiny a později i společenských saló
nů, druhý je odsouzen k útrpnosti, 
shovívavosti a starostem svých blíz
kých. 

Všimněme si, jak jejich životní drá
hy dál pokračují. Zjišťujeme, že ob
divovaný atlet nemusí být v dalším 
průběhu života více ušetřen útoků 

různých chorob než ostatní jedinci, 
a naopak politováníhodný drobeček 
může proplouvat životem bez větších 
zdravotních potíží. Ukazuje se, že 

KRÁTCE 

• FARNÍ PLES se bude konat na 
velmi zajímavém místě v měsíci 
květnu. Podrobnější informace 
s předstihem sdělíme. Stejně tak 
budete mít dost času k zakoupení 
vstupenek, jako obvykle v kapli sv. 
Václava. 

• LOGO FARNOSTI, k jehož tvorbě 
jsme před časem vyzvali všechny 
talentované výtvarníky, stále ještě 
nemá definitivní podobu. Zatím 
na jediném grafickém návrhu, 
který jsme dostali, jeho autorka 
Zdeňka Pavlasová dále pracuje. 
Pro všechny se nabízí příležitost 
dobré služby. · 

štíhlí lidé, pokud svou hmotnost 
v dospělosti enormně nezvýší, patří 
k nejodolnějším proti infekci i dalším 
chorobám. Novým objevem je, že 
i lidé se zvýšenou zásobou tuku mají 
proti infekci větší obranyschopnost. 
Tato ochranná vlastnost se přičítá 
právě tukové tkáni. Nejvíce ohrože
nou skupinou jsou štíhlí lidé, kteří 

v dospělosti značně přibrali na hmot
nosti, zvláště oblasti břicha . Ti jsou 

~ 

ZDRAVI 
jako 
~ 

HRIVNA 
zařazováni do rizikové skupiny meta
bolických nemocí, jako je cukrovka 
a dna, i chorob krevního oběhu 
s časnými sklerotickými projevy. 

Jsou tu i další známé zkušenosti. 
Proč čtyřicetiletého muže skolil infarkt 
a jeho osmdesátiletý soused s chutí 
dál v plné svěžesti obdělává svou 
zahrádku? Vysvětlení je nasnadě. 

Kromě vlivu zevního prostředí, které 
významně působí na kvalitu a také na 
délku našeho života, je tu genetický 
vklad, který jsme na cestu životem do 
vínku obdrželi, který nám předurčuje 
možnou délku našeho žití i jeho zdra
votní úroveň. Takže by se zdálo, že je 
zcela lhostejné, budeme-li žít tak 
nebo onak, kouřit či nekouřit, žít stříd
mě, nebo se opijet. Ne, genetický 
vklad je ta hřivna, kterou jsme získali 
do života, abychom ji zhodnotili. Jsme 
za ni zodpovědní a jednou u cíle 
cesty budeme skládat účty, jak jsme 
s tímto darem naložili. 

Namítnete mi, jak mohu s tímto ge
netickým vkladem manipulovat, jak 
jeho působení mohu ovlivnit? Starý, 
moudrý lékař radil svým ohroženým 
pacientům: chcete-li být zdravý, vhoď
te klíče svého auta do kanálu a zač
něte chodit pěšky! Chcete být dlouho 
živ? Nekupujte multivitamínové table
ty a neutrácejte peníze za pochybné 
prostředky k zvýšení životní energie! 
A přijímejte s pokorou a radostí i to, 
co se vám nelíbí a je vám nepřijemné! 
I bolestivý dar vám bude u cíle života 
započten příznivě do celoživotní bi
lance. 

MUDr. Jindřich ŠIMURDA 

NAŠE MALÉ DĚTI 
TAKÉ ŽIJÍ S BOHEM 

Na několika setkáních maminek 
jsme sdílely své odposlechnuté 
„perličky" našich dětí. Chtěly by
chom se s vámi o některé podělit, 
abyste také žasli nad tím, že už tak 
malé děti s Pánem Bohem ve svém 
životě počítají. 

„Koho máš nejradši?" - „Pán
bucha." 

„Mami, Pán Ježíš s kloboukem." 
- při pohledu na obrázek Pána 
Ježíše se svatozáří. 

„Buď vůle tvá v nebi, tak i na ze
mi, tak i nahoře ." 

„Pán Bůh mě hlídá, Pán Bůh mě 
má. Pán Ježíš je můj . Hlavně, že je 
Pán Bůh u mě." 

„Maria, Matičko moje, Kájinky, já 
chci býti dítko tvoje, Kájinka, vezmi 
si mne pod ochranu, Kájinku, ať se 
k tobě do nebe dostanu." 

Prokop (1 a půl roku) chodí po 
pokoji s ozvučnými dřívky, hraje 
a zpívá: „Aleluja housana." 

Terezka „jezdí" v banánové kra
bici: „ Připoutat , startuju, s pomocí 
Boží," - na závě r: „Bohu díky." Tak 
to pěkně odkoukala od tatínka. 

Nad dětským misálkem: „Pan fa
rář říká : Modleme se Boží beránku." 

„Vyznávám se, že nekonám, 
co mám konat, a nevím, co mám 

konat, je to má vina, má veliká 
vina." 

„Až budu velká, tak se zeptám 
Pána Boha, a třeba ze mne bude 
paní doktorka." 

„Mami, jaký máš dar od Pána 
Boha, jako já umím krásně kreslit?" 

„Pane Bože, děkuji ti, že se mi 
dneska zase bude zdát hezký sen, 
jak mě hladí Panna Maria." - „A tobě 
už se to někdy zdálo?" - „Ne, ale 
bude se mi to zdát." 

Rodina se společně modlí růže
nec: „Kterého jsi v ch rámě ztratila." 

„Pane Bože, prosíme tě za 
uzdravení Lidušky, no a taky za 
uzdravení naší maminky, když už 
jsme v tom uzdravování." 

Mohly bychom dlouho pokra
čovat. Snažíme se děti přivádět 

k Bohu a ty střípky nám ukazují, že 
i malé děti se mohou naučit Boha 
milovat. Děkujeme, že nám v tom 
pomáháte příklade·m i láskyplným 
přijetím v našem chrámě. Až bude
me o Velikonocích zpívat známou 
píseň, možná mezi námi zase bude 
nějaké děvče zpívat: „Svatý kříži , 

tebe ctíme, hruško Pána Ježíše, 
v soudný den tě uvidíme, na nebe
sích svítit se!" 

(JŠ) 



-PRVNI SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Když někoho milujeme, toužíme 

být stále s ním. A bol í nás, když ho 
musíme opustit. Pán Ježíš chtěl i 
po svém odchodu zůstat stále s ná
mi. Tak nás miloval a miluje. A našel 
způsob: svátost oltářní! 

První setkání dětí z naší farnosti 
s Ježíšem ve svátosti oltářní bude 
letos v neděli 22. dubna při mši sva
té v 10.00 hodin. Je to - jak už je na 
Lhotce tradicí - první neděle po Ve
likonocích. První svaté přijímání je 
vždy velká chvíle pro farnost, krás-

Nová hra: 
Na šílené krávy 

Hráči se rozdělí na dvě družstva. 
Jedno družstvo představuje šílené 
krávy, druhé družstvo představuje 
hygieniky. 
Obě družstva se postaví proti 

sobě, každý tváří v tvář. Krávy bučí, 

koulí očima a dělají všechno mož
né, prostě jako šílené krávy. 
Hygienici se ale nesmí usmát, musí 
se ale na ně dívat, protože se sna
ží uzdravit je. Usměje-li se některý 
z nich, znamená to, že ho šílená 
kráva nakazila. Nakazí-li krávy více 
než polovinu hygieniků za tři minu
ty, vítězí šílené krávy. Pokud ne, 
zvítězili hygienici nad touto nemocí 
a všechny krávy se uzdravily. 
Potom si družstva vymění role. 

Poznámka na konec. Když 
jsem tuto hru hrál s dětmi (bylo to 
ale pět minut), šílené krávy vyhrály 
na 100 %. 

Přej i pěknou hru. 
Váš otec Anťa 

ná chvíle, dojímavá. Ale je to také 
chvíle, kdy si máme vzpomenout na 
své první přijímání a přistoupit ke 
stolu Páně podobně jako ti naši nej-

menší: s čistou duší a toužebným 
očekáván ím, co ve mně příchod Je
žíše způsobí. .. 

P. BEDŘICH 

Jestlipak se pozná někdo na této historické- fotografii hostiny po prvním 
svatém příjímání v našem kostele, v roce 1941? Pokud ano, rádi o jeho 
dojmech příště ve Věstníku napíšeme. Také po 60 letech čeká na děti pohoš
tění a u všeho bude profesionální fotograf, který tentokrát pro větší pořádek 
sám zajistí zájemcům pohotové záběry. 

Pavouk a kříž 
Proč nesvítí slunce, když je den? 

Proč si přikrylo tvář tmou? 
To proto, že lidé postavili kříž. Proto 

se ptáci schovávají v listí a slunci zha-
sly zlaté oči. • 

Na kříži visí Kristus. 
Kdo mu obváže rány, které bolí, kdo

pak je ochladí, když ani Panna Maria na 
ně nedosáhne. 

Všude je tma. A nejsou v ní hvězdy. 
Nekane rosa, nevane vítr, schoval se 
i vánek. 

Po břevně kříže šplhá pavouček. Už 
je tak vysoko, jak žádný nevyroste, už 
je u nohou Spasitele. Nikdo ho nevidí, 
nikdo o něm neví, ale on souká tenký 
obvaz a přikrývá Boží rány. Bolí to mé-

ně, Pane na kříži? Už je u Spasitelo
vých rozpřažených rukou. Chladí to, 
Pane na kříži? Už šplhá nahoru k hlavě, 
skloněné pod těžkou korunou z trnů, 
aby obvázal zraněné čelo ... 

V očích Božího Syna se zatřpytily 
slzy. 

A jedna z nich skanula na pavoučka, 
rozstříkla se mu na kulatých zádech 
a nakreslila mu na nich lehounký křížek, 
který netíží. 

Zůstal mu tam, i když zase slunce 
otevřelo oči a odkrylo si tvář, zůstal tam 
pavoukům, kteří si předou sítě v šípko
vém keři nebo v kapradí, dodnes. 

Říká se jim křižáci. 

KAR.NEVAL 
Vzpomínáte si ještě, co se dělo 

20. února? Samozřejmě, konal se 
náš farní karneval svatého Františ
ka z Assisi. Sešla se nás strašná 
spousta. Nejdřív jsme se podívali 
na pohádku Darovaná radost, kte
rou pro nás nacvičila Jana Šilhavá 
s dětmi z náboženství. Následující 
scénka o sv. Františkovi se také po
vedla. Ale hlavně jsme v ní poznali, 
kdo to vlastně sv. František byl a jak 
dospěl k tomu, že v životě jsou 
mnohem důležitější věci než peníze 

a hospody. Po obou scénkách děti 
soutěžily, hrála jim k tomu hudba 
a bylo veselo. Odměnou za splněné 
úkoly byly dárečky a pak se ve ved
lejší tělocvičně tančilo. Loučili jsme 
se společnou modlitbou. Zase jsme 
poznali spoustu nových lidí. Chtěla 
bych poděkovat všem, kteří nějak 
pomohli s organizací a pochválit 
děti (nebo rodiče?), že měly moc 
hezké masky. 

Lucka ŠÁRKOVÁ 



Dopis krajana ze San Diega v Kalifornii 

NÁMĚT SNĚMOVNÍMU KROUŽKU ~\LA~ .... ,;;.; &4_ 
My tady t~ď máme takovou zají

mavou akci v kostele. Jednou týdně 
se scházejí lidé z kostela, kteří byd
lí blízko sebe a povídají si na dané 
téma - většinou čtení z příští nedě
le. Je to více o tom, co prožíváme 
a jak vnímáme víru, než hluboké 
teologické studie nebo rozebírání 
písma. Trvá to šest týdnů a je do 
toho zapojeno asi 300 lidí z naší 
farnosti. Každá skupinka má asi 
10-12 účastníků. Je to jen pro 
dospělé, Každý má takovou malou 

knížku, v níž ~ 7 

jsou různé 
otázky, které 
mají napomoci 
debatě. Nikdy 
jsme nic takového 
nezažili, ale je to docela zajímavé. 
Člověk více pozná své sousedy 
a spoluvěřící a hlavně se mluví na 
téma, kteremu se lidé většinou 
v běžném životě (na ulici, v krámě, 
před školou, atd.) vyhýbají. 

POZOR NA SOUDNÍ SPORY 
(pokračování výkladu novely platící od 1. ledna 2001) 

Hlavní procesní povinností žalobce (navrhovatele) ve sporu je uvést 
vč a s všechny rozhodující skutečností, z nichž vyvozuje své právo vůči žalo
vanému (odpůrci) a v č a s označit všechny důkazní prostředky, kterým.i lze 
tyto skutečnosti prokázat. Včas je míněno přímo v žalobě, nejpozději však před 
vydáním soudního rozhodnutí. Soud může určit lhůtu k dodatečnému uvedení 
chybějících skutečností a důkazů s tím, že k později uvedeným skutečnostem 
a důkazním prostředkům již riebude přihlíženo . Určenou lhůtu je nutné dodržet, 
pokud z nějakého důvodu ji dodržet nelze, je třeba požádat soud o její prodlou
žení. Pozdě uvedené důkazy a skutečnosti soud prvního stupně již nebude 
akceptovat. Rovněž tak odvolací soud, protože tento je vyhrazen pouze k revi
zi závěrů soudu prvního stupně. 

V žalobě se nemusí uvádět právní kvalifikace, tato náleží soudu. V žalobním 
návrhu je však třeba přesně, určitě a srozumitelně vyjádřit žalobní návrh -
petit žaloby. Musí být formulován tak, aby jej bylo možné převzít do soudního 
rozhodnutí. 

Žalovaný by měl vždy na žalobu reagovat, a to bez ohledu na to, zda je 
k tomu vyzván soudem. Ve vyjádření by měl uvést všechny důležité skuteč
nosti a navrhnout důkazy k jejich prokázání. V případě, že k předložení vyjád
ření soud uložil žalovanému lhůtu, je třeba ji dodržet a respektovat nařízený 
termín ústního jednání. Pokud se žalovaný bez omluvy nedostaví, riskuje, 
že může být rozhodnuto v jeho nepřítomnosti. 

Jednání u soudu je zásadně veřejné, ve výjimečných případech (ohrožení 
utajovaných skutečností, mravnosti, důležitého zájmu účastníků apod.) může 
být veřejnost vyloučena. 

K jednání jsou účastníci obeslání alespoň deset dnů předem. Jednání řídí 
předseda senátu. Nejdříve přednáší žalobce svoji žalobu, potom se k žalobě 
vyjadřuje žalovaný. V průběhu jednání je možné doplnit jak žalobu, tak vyjádře
ní žalovaného. 

Na jednání se dále provádějí důkazy všeho druhu a na závěr se účastníci 
vyjadřují k jednotlivým důkazům i ke skutkové a právní stránce věci. Soudní 
spor mezi žalobcem a žalovaným rozhodne soud rozsudkem, který se vyhlašu
je vždy veřejně, obvykle na závěr jednání. Ve složitých případech soud může 
vyhlášení rozsudku odročit na dobu nejdéle 1 O dnů, přičemž účastníci musí být 
k jeho vyhlášení přizváni. Po vyhlášení rozsudku se předseda senátu dotáže 
účastníků, zda se vzdávají práva odvolání. Účastníci si však mohou ponechat 
čas na rozmyšlení, protože odvolání mohou podat do 15 dnů od písemného 
doručení rozsudku. Pokud se účastníci vzdají práva odvolání, měl by jim soud 
rozsudek vyhotovit a předat hned na místě, čímž se významně urychlí nabytí 
právní moci o vykonatelnosti rozsudku. (dokončení příště) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Internet: www.lhotecka.farnost.cz 
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Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4- Lhotka 
Telefon: 02/471 07 59 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
Ne - 8.00, 10.00, 18.30 
Po - 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, 
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 měsíc i v 10.00 hodin (v dubnu 2001 
až v neděli 22. 4.). 

POZVÁNÍ NA ČAJ 
Pro všechny příznivce a osamělé 

každé druhé úterý v měsíci od 15.00 
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. 



OTCI BEDŘICHOVI , 
K NAROZENINAM 

Milému otci Bedřichovi , který se 
v těchto dnech dožil 42. naro
zenin, jménem naší farnosti 
srdečně blahopřejeme a vypro
šujeme hodně zdraví, síly, vy
trvalosti, neúnavnosti, svěžesti, 
trpělivosti, zkrátka všechny ty 
fyzické a duševní dary potřebné 
k tornu, aby i nadále zbožně vedl 
naši farnost k oltáři a nebeské
mu ovčinci. Za to se všichni mo
dlíme k našemu Otci a patronce 
farnosti Panně Marii Královně 
míru. Kéž mu Bůh dopřeje, jako 
malou zálohu věčné odměny, 
i trochu radosti a spokojenosti 
za vykonanou práci na našem 
farním úhoru. 

Farní rada 

v , 

VESTNIK 3/2001 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

O Letnicích Bůh seslal Ducha svatého 

Letnice patřily ke třem největším 
židovským svátkům . Počátek tohoto 
svátku sahá k dávno minulým slav
nostem díkuvzdání Bohu za úrodu 
po skončení žní. Později se k tomu 
připojila vzpomínka na předání De
satera na hoře Sinaj. Tento svátek 
slavili Židé padesátý den po Velké 
noci. A právě o Letnicích Bůh seslal 
Ducha svatého. Tak se měla podle 
Božího plánu radost ze sběru mate
riální úrody změnit v Novém zákoně 
na svátek radosti z přijetí Ducha 
svatého, jeho darů a ovoce. 

Duch svatý se zjevil ve větru 

a ohni. Oheň vystupuje v Písmu 
svatém jako živel, který všechno 
proniká láskou, očišťuje a dává svě
tlo. Prudký vítr znamená novou sílu, 
s jakou Boží láska vstupuje do duší 
a do církve. 

Seslání Ducha svatého o svátku 
Letnic nebylo epizodou v dějinách 
církve, nebylo izolovanou jednorá
zovou událostí v životě prvních 
křesťanů. Je to něco, co se děje 

stále. Duch svatý sestupuje do du
ší, které ho prosí a otvírají se mu. 

Dobře víme, že v našem nitru je 
hodně nedostatků, ran, nemocných 
míst. I malých odchylek, které je 
třeba napravit. Musíme chtít žít 
v hlubokém společenství s Duchem 
svatým. A nejúčinnější je obrátit se 
na naši Matku Marii, jejíž socha tak 
dominuje našemu kostelu . Protože 
Marie nejlépe ze všech stvoření 

dokázala odpovídat na podněty 

Ducha svatého. „Apoštolové se 
svorně a vytrvale modlili spolu 
s ženami, s Ježíšovou Matkou 
Marií." (Sk 1,14) 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

I když jsme 
nohama na zemi, 
bud'me svým 
srdcem v nebi. .. 

NÁŠ OLTÁŘ - ZDROJ MEDITACE 
Když jsem se zamýšlel nad ná

vrhem farního loga, první, co mě na
padlo, bylo pokusit se nějak ztvárnit 
siluetu Panny Marie. Ale když jsem si 
sochu vyfotil, zjistil jsem, že nemá vý
raznou siluetu. Tak jsem od této myš
lenky upustil. 

Zkoušel jsem ztvárnit iniciálu Pan
ny Marie, jak ji známe z mnoha koste
lů, v našem kostele bývala také. (Jis
tě ji znáte, je to velké písmeno 
M, zdobené tak, že obsahuje všechna 
písmena slova Maria.) Jak jsem si dě
lal skici této iniciály, jedna se nápad
ně podobala našemu hlavnímu oltáři. 
Se svou ženou jsme pak společně 
dotáhli tuto myšlenku přes řadu ob
měn až tomuto návrhu. 

Líbí se nám na něm, že je v něm 

obsažena řada myšlenek: 1. Panna 
Maria dominuje našemu kostelu - je jí 
zasvěcen - oltář dominuje našemu 
kostelu architektonicky. 2. Přijmeme-li 
myšlenku, že v oltáři je skryta iniciála 
M (Maria), pak svatostánek je upro
střed - v Mariině srdci, jako je v jejím 
srdci Ježíš. 3. Zároveň má svatostá
nek tvar královské koruny - Marii uči
nil královnou právě Kristus, který se 
z ní narodil. Logo zároveň splňuje výt
varné požadavky jako jednoduchost, 
čitelnost i v malém provedení, mož
nost černobílého zpracování (originál 
je modré M a zlatá koruna). 

Přijdle někdy do kostela dřív a ztiš
te se před oltářem. Možná vás napad
nou ještě další myšlenky k rozjímání. 

Jan ŠILHAVÝ 



# v o 

92 TAKE ANNE PAVLU 
Nejen paní Ludmila Crhová, o níž 

jsme psali v minulém čísle Věstníku , 
ale také paní Anna Pavlů se letos do
žívá požehnaných 92 let. Sedává 
v zadní lavici na pravé straně, se sil
nými brýlemi, cestou do kostela se 
opírá o hůlku, ale hlavně o své nej
bližší, dceru Marii a zetě Václava Eli
ášovy. 

Naší farnicí je teprve od roku 1995. 
Narodila se v Hodkách, v kraji Karo
liny Světlé pod Ještědem. Její man
žel byl inženýr vodohospodář, a tak 
často spolu měnili bydliště, podle 
toho, kde firma stavěla . Vzpomíná na 
zdymadlo ve Střekově, stavbu Ště
chovické přehrady a těsně před vál
kou i budování pohraničních opevně
ní v Orlických horách. Po válce se 
manželé vrátili do svého rodného kra
je do Liberce a Ing. Jaroslav Pavlů si 
založil vlastní firmu. Brzy však, stejně 
jako mnoho jiných podnikatelů, o ní 

přišel při znárodnění. Ještě řadu let 
pak musel státu platit různé poplatky. 
Nebylo to vždy lehké. Vychovali spo
lu dvě dcery. Starší Marie Eliášová 
vystudovala farmacii a mnozí farníci ji 
jistě znají i z lékárny v Thomayerově 
nemocnici nebo v IKEMu. Mladší dce
ra je dětskou lékařkou v Liberci. 

Do svého důchodového věku pra
covala paní Pavlů v liberecké Textila
ně, potom se věnovala vnoučatům. 
Po úmrtí manžela se přestěhovala 
k dceři do Prahy-Lhotky. Pokud to 
zdraví dovolí, přiváží ji zeť Václav 
a dcera Marie na nedělní mši svatou. 
Její hlavní zájem je teď upoután 
k 22 pravnoučatům (!), kteří ji oslovu
jí babi-pra. Ráda ještě vzpomíná na 
P. Vladimíra Rudolfa, jehož kázáním 
pozorně naslouchala, dokud jí sluch 
lépe sloužil. 

(Red) 

Poutní mariánská píseň 
o 

na cestu do SKOKU 
Po zdařilé pouti do Hejnic se už 

můžeme těšit na další farní putová
ní, tentokrát v neděli 1. července 
do SKOKŮ u Žlutic. Abychom se 
dopředu dobře připravili, uveřejňu
jeme poutní Mariánskou píseň, 
která navíc vhodně zapadá do 
květnových adorací Matky Boží. 

1. Maria, ty pomáháš jak Matka 
jemně, 

zpíváme před tvým obrazem 
radostně 

Ave, ave. 
2. Plni naděje jdem k místu milosti 

se zbožným úmyslem prosit Marii 
Ave, ave. 

3. Tisíckrát utlačeni v čase minulém 
ctíme tě, Pomocnice, 

i dnešním dnem 
Ave, ave. 

4. Ještě nebyl na zemi nářek slyšen, 
který by nebyl Marii vyslyšen. 
Ave, ave. 

5. Proto chceme hledět plni důvěry 
v každé nouzi my poutníci k Marii. 
Ave, ave. 

6. V tom údolí stojí ten kostel 
Skockém 

tobě v díky nám v důvěře 
postaven. 

Ave, ave. 
7. Zde Maria pomáhá, obraz 

zvěstuje, 
dítě radosti plné nám ukazuje. 
Ave, ave. 

8. ó Matko Maria pomoz nám 
ve vší čas, 

tys v každém utrpení naděje nás. 
Ave, ave. 

9. Pros u Boha o milost, slitování. 
tak ukaž nám v nouzi cestu 

ke smíření. 
Ave, ave. 

1 O. Tvé Nanebevzetí je s Bohem 
setkání, 

veď nás z blízka i z dáli k tomu 
shledání. 

Ave, ave. 

Velikonoční triduum poprvé s dětmi 
V postní době vyrůstal v našem koste

le bílý chrám. Stavěly ho naše děti. Za 
každou cihlou, kterou v neděli nesly 
v obětním průvodu, se vždy skrýval kou
sek dětského snažení: pomoc mamince, 
modlitbička, přečtený příběh z bible. Děti 
se připravovaly na Velikonoce. 

Letos jsme měl i - my rodiče - vzácnou 
možnost slavit Velikonoční svátky s našimi 
dětmi skutečně spolu. Každý den veliko
nočního tridua byla připravena krásná bo
hoslužba pro děti. Na posledním dubnovém 
setkání maminek jsme si povídali o tom, co 
pro nás letošní Velikonoce znamenaly. Pro 
některé to byly po letech Velikonoce, které 
slavila v kostele celá rodina pohromadě. 

Čím významnější a krásnější, tím ob
vykle též delší jsou bohoslužby. Takže 
usoužení rodiče stojí před rozhodnutím, 
zda riskovat v kostele přítomnost svého 
velice unaveného a velice zlobivého po
tomka, nebo se rozdělit a slavit právě 
v tyto nejslavnostnější dny každý sám. 
Dětská bohoslužba nám umožnila prožívat 
liturgii bez úzkosti a beze strachu, že prá· 
vě v tak svatý den moje malé dítě v koste· 
le tak strašně vyrušuje. Prostě na dětskou 
bohoslužbu jde každý dospělý na své 
vlastní riziko a s houfem dětí musí počítat. 

Pro dospělého člověka může být po
hled na menší a malé děti (a to i při jej ich 
bohosl užbě) dost zdrcující. Děti se pova-

!ují, strkají se, šeptají si a brečí. Ty nej
menší lezou, kam nemají. Občas to vypa
dá, že děti nějak zvlášť nezajímá, o co se 
pan farář snaží. 

Milé sestry a bratři, není to pravda. My 
rodiče totiž víme, že naše děti přesto dob
ře sledují, co se děje a uměj í o tom moc 
pěkně povídat. Umějí říct, čeho si všimly, 
co se jim líbilo nejvíc, ptají se. 

Naše vděčnost směřuje zejména 
k těm, kteří bohoslužby pro děti při
pravili a uvedli v život. Vám ostatním ale 
chci poděkovat za trpělivost a velko
dušnost. 

Halka KORCOVÁ 



Jen tak namátkou otevírám no
votou vonící Misál na každý den 
liturgického roku a čtu jedinou kur

zívkovou informaci na straně 1918, 
snad abych ji nepřehlédl: Navěky 

chci zpívat o Hospodinových milos
tech - aleluja. Moc se mi to posel
ství hodí, protože jsme se po půl

noci vrátili z našeho druhého 

farního plesu a mám hodně důvodů 
k vyjádření vděčnosti prakticky za 
všechno a všem. Ale hezky popo
řádku ... 

Od okamžiku vstupu do bývalé 

konírny Arcibiskupského paláce na 
Hradčanském náměstí - mimocho
dem poprvé v životě - na nás dý
chla rodinná a přítulná pohoda. Ve 
dveřích všechny přívětivě vítal vyfe

šákovaný otec Bedřich , manželé 
Šárkovi dolepovali ústřední poutač 
se žalmem 34,6 Kdo na něho 

budou hledět, rozzáří se ... (ten hrál 

později svoji programovou roli) 
a pak roznášeli na všechny čistě 
prostřené stoly s pohodlnými čalou
něnými židlemi vkusně upravené 
živé květy. Záhy poté sem „dorazily" 
pečlivě vypracované noční spoje 

pražské dopravy se všemi návaz
nostmi a dokonce i dobou jízdy 
v jednotlivých úsecích. Losy do 
tomboly prodávaly lepé dámy. Pro

tože se vždy rádi zapojíme do do
bré hry a poslední dobou máme do
cela štěstí - na loňském plese jsme 

nepohrdli hodinkami, z vánoční 

tomboly na Šumavě jsme se div ne
vrátili s pytlem brambor či palivo
vého dříví, nakonec nás zachránil 
dárkový balíček s kosmetikou -
koupili jsme těch losů symbolicky 
sedm. Ale to už čtyřlístek hudeb

níků pod vedením Antonína Jan
kovského naznačil jak libou hudbou 

do ouška, v hlavním městě skoro na 
vymření, nás bude po celý pozdní 
večer a noc oblažovat. Za bezchyb
nou režií společenského setkání stál 

v pozadí usměvaný šéf plesového 
výboru, mladík s typickým motýlkem, 
člen farní rady Jaroslav Štětina . 

Slavnostního zahájení plesu se 

ujal zkušený rétorik, důstojný a vě-

Jak jsme plesali ... 
rohodný Václav Eliáš. Připomenul 

obtíže spojené s přípravou plesu, 

skromně poznamenal , že ne vše
chno je tak, jak bychom si přáli , ale 
„opět máme příležitost v krásném 

prostředí, a věřím , že i v milé spo
lečnosti se radovat, že jsme milo
vané děti Boží. Naše společenské 

setkání je ve velikonoční době a ta 
má poselství RADUJTE SE. Je to 
s hudbou, zpěvem , tancem. V sa

motné Bibli jsme napočítali 101 
míst, kde se hovoří o hudbě, tanci, 
hudebních nástrojích - typické jsou 
citery, harfy, cimbály, pozouny, lout
ny, píšťaly. Ale i o v íně se tam najde 
93 zmínek." Tady si Václav odskočil 
spokojeným pohledem na stoly se 
džbánky červeného a bílého a do

volil si v závěru svého přivítání 

a popřání příjemné zábavy jménem 
farní rady zarecitovat od Františka 
Hrubína Jiskřičku vína. 

... a jdeme, stále žíznivější, 
světe, z tvých těžkých vín. 
Až dopijeme víno zdejší 
s bláznovstvím, s rmutem vin, 

jiskřička pro nás ještě zbude. 
Jen dojít, dojít tam, 
kde poděluje svoje chudé 
Pán vinohradu sám! 

Otec Bedřich, už známý moud

rými myšlenkami a nápaditými pří

běhy vkládanými do jeho krátkých, 
ale výstižných promluv, ani tento

krát nezklamal. Vzpomněl na zvlášt

ní okno v Invalidovně ze 17. století 
v Paříži, jejíž kopule se klene nad 
mramorovým náhrobkem francouz

ského císaře Napoleona Bona
parte. Jeho sklo z pohledu místa 
odpočinku slavného vojevůdce je 
stále prozářené , ať jsou mraky, 

padá sníh, je-li sychravo nebo prší, 
okno se vždy jeví tak, jakoby jím 
pronikalo jasné slunce. „Přeji vám, 

abyste si na své srdce dokázali 
zbudovat podobné sklo, které zaže
ne všechny mraky, strasti, bolesti, 
tísně a propustí jen ten sluneční 

jas ... ," řekl a navázal tak na letošní 

plesové logo. 
Konečně se dočkal i milovníci 

tance. Na parketu se starší ročníky 

blýskly klasikou , mladí byli doma při 

rokenrolu. Každému se dostalo po
dle jeho gusta. Došlo i na taneční 
soutěž, neplánovanou, ale zdařilou 

recitaci našeho farníka inženýra 
Norberta Kříže , CSc„ pracovníka 
ministerstva školství a velkého znal
ce díla Jaroslava Seiferta, který si 
vybral na míru večera šitou jeho bá

seň Před branami ráje. A posléze 

tombola - zlatý hřeb programu. 
Nebudu vás už déle napínat. 

První ze 62 cen, onen každodenní 
Misál, kterým jsem před chvíli po
prvé listoval, čekal na mě. Protože 
na náhody moc nevěřím, asi to tak 
mělo být. Často při sepisování Věst

níku, kdy bývám sám, marně hle
dám nápovědu. Teď ji snad mám 
napořád. Díky Bohu. 

Když jsme pak s manželkou 

a naší milou a veselou sousedkou 
paní Dudovou před půlnocí sestu
povali nad rozsvícenou Prahou 
a pod zářivými hvězdami zámec
kými schody, měli jsme o čem mlu

vit a z čeho plesat. Jen ten půlnoční 
plesový chorál Aby nás Pán Bůh 
miloval jsme - ještě na cestě -

mohli podpořit toliko duchovním 
spojením. 

Všechno tedy bylo fajn. Mě však 
nejvíc hřejí upřímné pohledy gratu

lantů, teplý stisk rukou a potlesk pří
tomných, kteří tak dávali najevo, že 
mi ten Misál fakticky přejí ... 

Zdeněk PEJČOCH 

Pozvánka pro všechny na 

hudebně recitační pásmo 

POPELKA 
NAZARETSKÁ 

autory jsou 

Václav Renč a Vít Petrů 

v neděli 27. května 2001 v 19.15 

po mši svaté v našem kostele 



LIDÉ, KTEŘÍ UZAVÍRAJÍ ÚMLUVU S PANNOU MARIÍ 

Obraz Matky Boží s Ježíškem z kaplič
ky Panny Marie Třikrát podivuhodné 
v Schonstattu je blízký stoupencům 
Schonstattského hnutí na celém světě. 

Jedním z nejsilnějších duchovních 
zážitků mého života byla mše svatá, 
kterou v brněnské katedrále sv. 
Petra a Pavla někdy v polovině de
vadesátých let koncelebrovalo ně
kolik desítek kněží z celého světa. 
Ze všech, bez ohledu na to, jestli to 
byli běloši, černoši nebo třeba Indo
vé, vyzařovala radost, jakou měli 
z toho, že se sešli u oltáře na Petro
vě. Usmívali se jeden na druhého 
i na ostatní věřící a zpívané části 
bohoslužby nadšeně prozpěvovali. 
Svou velkou radost z eucharistie 
přenesli na mne i na ostatní 
lidi kolem. Tenkrát jsem se poprvé 
setkal se Sch6nstattským hnutím. 
Teď je jeden sch6nstattský kněz už 
od loňska mezi námi - P. ANTONÍN 
SOKOL. Máme tedy příležitost 

dovědět se o hnutí víc. 

Co je to vlastně Schonstattské 
hnutí? 

Je to mariánské hnutí zaměřené 
zejména na apoštolát. Velkou po
zornost věnuje pedagogice. Jde mu 
o to, aby náboženství nebylo na člo
věka jen jaksi nalepené, ale aby 
z něho opravdu vyrůstalo. 

Prostřednictvím Úmluvy lásky se 
člověk - a nemusí to být jen kněz -
Panně Marii zaváže, že se bude 

snažit žít život modlitby, pracovat na 
sobě, přinášet oběti, zkrátka žít 
správným křesťanským životem. Od 
Matky Boží očekává, že mu pomů
že přetvářet jeho srdce, aby byl 
apoštolsky plodný, a že mu bude 
udílet milosti, které má pro nás od 
Boha. Tento přístup je inspirován 
starozákonní smlouvou mezi Bo
hem a izraelským národem. 

Proč se Schonstattskému hnutí 
říká Schonstattské? 

Nazývá se podle Sch6nstattu, 
tedy podle místa, kde vzniklo. Sh6n
statt je čtvrt Vallendaru u Koblenze, 
v kraji, kde se Mosela vlévá do Rýna. 

Hnutí má řadu složek.„ 

Sch6nstattské hnutí se skládá 
z asi 25 autonomních společností, 

jež soustřeďují lidi podle stavu, způ
sobu života apod. Jeho šest hlav
ních sekulárních institutů jsou 
Sch6nstatt-Patres, Institut diecéz
ních kněží, Mariini bratři, Mariiny 
sestry, Sch6nstattské ženy a Institut 
rodin. 

Mnoho lidí je s hnutím spojeno 
volnějším způsobem. Nejrozšíře

nější je poutní hnutí, jehož účastní
ci sice pro svůj život využívají 
sch6nstattskou spiritualitu, ale víc 
se neangažují. 

Co je to sekulární institut? 
Sekulární institut je volnější for

ma společenství než řád nebo kon
gregace. Zatímco členové řádu žijí 
v klášteře, členové sekulárního in
stitutu žijí mezi lidmi. U p říslušníků 

Schonstatt-Patres se ještě jakž takž 
pozná, že patří k nějakému institu
tu, ale u Sch6nstattských žen už ne. 
Jeden papež sekulární institut 
označil za laboratoř církve. Přísluš
nost k němu znamená snahu o žití 
evangelijních rad ve světském pro
středí. 

Jaký je rozdíl mezi Schonstatt
-Patres a Institutem diecézních 
kněží? 

Členové Institutu diecézních 
kněží působí normálně ve farnos
tech, zatímco Schonstatt-Patres 
jsou kněží působící přímo v hnutí. 
Jsou k dispozici lidem, kteří chtějí jít 
dále v duchovním životě abych tak 
řekl schčnstattskou cestou. Dávají 

exercicie, lidem poskytují duchovní 
doprovod, působí na táborech pro 
děti a mládež, píší knihy apod. 

Ke kterému institutu patříte vy? 
K Schonstatt-Patres. 

Jak to, že jste tedy v naší far
nosti? 

Jsem tu na tzv. kaplanském 
praktiku, abych si jako kněz „osa
hal" kněžskou službu a prakticky 
poznal pastoraci ve farnosti. 

Při mších, které sloužíte, se 
modlíváte za své představené 

Michaela a Heinricha. Kdo to je? 

Michael je generální představený 

Sch6nstatt-Patres Michael Mar
mann a Heinrich je Heinrich Walter, 
provinční představený pro Němec
ko, Rakousko, Českou republiku, 
Velkou Británii a Indii. 

Mají Němci v Schonstattském 
hnutí dominantní postavení? 

Ne. Mě například k Sch6nstatt
Patres přijímal tehdejší generální 
představený Chilan Francisco Ja
vier Errázuriz Ossa. Dnes je jako 
arcibiskup Santiaga de Chile kardi
nálem. 

Do kdy budete u nás na Lhotce? 

Do června 2002. 

Co budete dělat potom? 

Zatím není jasné, jestl i náš dům 
zůstane v Praze, kde jsme doposud 
jen v pronajatém objektu. Možná, 
že se přestěhujeme do Brna nebo 
do Hradce Králové. Ale vzhledem 
k nedostatku kněží v České republi
ce zřejmě budu i po odchodu ze 
Lhotky pracovat pro hnutí jen na půl 
úvazku. Na půl bych měl být k dis
pozici pro diecézi. V Schčnstatt

ském hnutí mám mít na starosti 
chlapce. 

Jak jste se vlastně k hnutí do
stal? 

V Pardubicích jsem v schonstatt
ské rodině vyrůstal. Úmluvu lásky 
naše rodina uzavřela, když jsem byl 
ještě malý. Rodiče Schčnstattské 

hnutí poznali prostřednictvím paní Ji
řiny Kolářové, dnes už důchodkyně. 
Byla to profesorka matematiky, která 
za totality nemohla učit. Přestože ta
tínek je tajně vysvěcený řeckokato
lický kněz, když jsem byl malý, chodil 



jsem k ní na náboženství. O hnutí 
jsem se od ní moc nedověděl, ale 
naučila mě lásce k Panně Marii. 

Kdy jste byl přijat mezi Schčn
statt-Patres? 

V roce 1990, rok po tom, kdy 
jsem začal studovat teologii. 

Jak vás Schčnstattské hnutí 
ovlivnilo? 

Dřív jsem byl zaměřený velice 
konzervativně anebo, jak se dnes 
někdy říká, až fundamentalisticky. 
Mému novicmistrovi se podařilo do
vést mě k větší otevřenosti. 

Na SchOnstattském hnutí se mi 
kromě toho, že se snaží dát člověku 
pocit domova, nejvíc líbí, jak je ote
vřené ke svobodě. V něm prostě 
nejde o to, že člověk musí něco 
dělat a za každou cenu se o to sna
žit. Hnutí mu vytváří podmínky, aby 
k tomu či onomu duchovně dozrával. 

Jak dlouho už hnutí existuje? 
Za den vzniku je pokládán 

18. říjen 1914, kdy jeho zakladatel 
P. Josef Kentenich (1885-1968), 
učitel němčiny a latiny, později spiri
tuál pallottinské školy, zveřejnil 

zásady pro výchovu nového člově
ka v nové době. Tehdy vychovatelé 
budoucích kněží od svých svěřenců 
vyžadovali zejména dodržování 
rozmanitých příkazů a nařízení, 

často až nesmyslných, disciplíny za 
každou cenu. Učitelé si udržovali od 
svých svěřenců veliký odstup. Otec 
Kentenich, i když se ten termín za
čal používat až později, pochopil 
znamení doby. A na základě svých 
zkušeností těžce nemocného člově
ka, jemuž lékaři dávali naději jen na 
dva nebo na tři roky života, s Pan
nou Marií chtěl dosáhnout toho, aby 
Matka Boží sama chlapce vychová
vala ve svobodné pevné kněžské 
charaktery. 

Schčnstattské hnutí v něčem 
zřejmě předešlo Druhý vatikán
ský koncil. Nemělo v církvi pro
blémy? 

Mělo. Dokonce už byl připraven 
návrh na jeho zrušení. A P. Kente
nich byl po druhé světové válce 14 
let ve „vyhnanství" v Milwaukee 
v USA. 

Neměl se svými názory potíže 
také s nacisty? 

Byl v koncentračním táboře 

Dachau. Tam byli vězněni nejen 

Zakladatel hnutí P. Josef Kentenich 

kněží, ale i živitelé rodin. Otec Ken
tenich si vždycky všimal, co lidé 
potřebují, a tak v Dachau vznikla 
myšlenka založit společenství 

rodin. A také společenství Marii
ných bratří. V koncentračním táboře 
rovněž sepsal stanovy pro Mariiny 
sestry. Z konspiračních důvodů to 
učinil v podobě veršů. 

Jak je Schčnstattské hnutí rozší
řené? 

Dnes už působí téměř po celém 
světě. K jeho rozšíření pradoxně 
hodně přispěla hlavně druhá světo
vá válka. 

V Německu to bylo svého času 
jedno z nejrozšířenějších katolic
kých hnutí; většina německých kně
ží jezdila na exercicie k P. Kente
nichovi. 

Hodně se rozšířilo v Latinské 
Americe. Když jsem tam byl ještě 
jako bohoslovec v Brazílii , Argenti
ně, Paraguayi a v Chile, žasnul 
jsem, kolik miliónů lidí se tam 
k Schéinstattskému hnutí hlásí. 

A jak je tomu v Čechách a na 
Moravě? 

Prvním schéinstattským knězem 
u nás byl před druhou světovou vál
kou Petr Štěpánek, farář v Novém 
Městě nad Metují. První kněžská sku
pina u nás vznikla v roce 1939. V le
tech nesvobody řada lidí žila schéin
stattskou spiritualitou, aniž by byli 
členy nějaké formální struktury. Dnes 
je v České republice asi šest set pří
slušníků Schéinstattského hnutí. 

Jiří SŮVA 

Za správného cestovatelského po
časí, s mraky na obloze a šetrným 
sloupcem rtuti na teploměru, se auto
bus plný poutníků z naší farnosti vydal 
v sobotu 5. května, za doprovodu otce 
Bedřicha, na pouť smíření do Hejnic. 
V tomto městě Frýdlantského výběžku, 
pod severními svahy Jizerských hor, 
stojí chrám Navštívení Panny Marie, 
který s přírodní scenérií věrně připomí
ná rakouské poutní místo Mariazell. 

K místu se váže legenda o chudém 
síťařovi, jemuž v roce 1211 těžce ocho
řela žena a dítě. Když jednou usnul pod 
stromem u řeky, zdálo se mu, že se má 
vypravit do blízké Žitavy a koupit tam 
sošku Panny Marie, kterou umístí do 
dutého kmene lípy. Síťař s velkou důvě
rou všechno vykonal a po vroucí mod
litbě k Matce Boží následovalo uzdra
vování jeho nejdražších. Zpráva se 
rychle roznesla a ještě téhož roku byla 
u památné lípy postavena pNní dřevě
ná kaplička, do níž přicházeli poutníci 
z Čech, Lužice, Slezska i Polska. V pat
náctém století zde byl zbudován gotic
ký kostel, ale jak šla historie a s ní ži
votní proměny, hejnická svatyně byla 
na čas uzavřena, přebudována, zboře
na a tepNe v 18. století dostává chrám 
dnešní podobu. Bez proměny zůstává 
jen originální milostná soška Madony 
z osmdesátých let 14. století, která je 
z lipového dřeva, měří přesně 39 cm 
a bývá nazývána Mater formosa (Spa
nilá matka). Není bez zajímavosti, že 
tato relikvie přežila bez jediného poru
šení i velký požár libereckého zámku, 
kam byla za reformace přenesena její 
majitelkou z Hejnic. 

Při mši svaté, kterou celebroval lito
měřický biskup Mans. Josef Koukl, 
jsme si Pannu Marii, v levé ruce držící 
malého Ježíška a v pravé jablko a nám 
poutníkům žehnající, mohli dobře pro
hlédnout. Koncelebranty byli církevní 
autority z Německa, Polska a nás sa
mozřejmě těšilo, že mezi českými kně
žími u Božího stolu nechyběl ani náš o
tec Bedřich. Slavnostní atmosféru 
důstojného mešního obřadu dotvářel 
dětský pěvecký sbor Řetízek, který kro
mě mariánských písní přednesl i Ba
chovu jímavou Ježíši zůstaň mým příte
lem. Však soudružnost a bratrství 
neznající hranic byly jediným slovníkem 
čtení ve všech jazycích a také obsa
hem biskupské promluvy. Monsignore 
Koukl zmínil, jak těžké je někdy milovat 
a odpouštět těm, kteří žijí tak blízko. 
Přitom stačí jediné gesto, úsměv, 
upřímné podání ruky, tak jak nám ji jed
nou stiskne náš Otec. Smíříme-li se 
s druhými, a to i mezi národy, smiřuje
me se s Bohem. O tom také byla hejnic
ká pouť, s přítomností souhlasících ce
lebrit libereckého zastupitelstva. 

(dokončení na str. 8) 
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CHVÁLIT BOHA, ALE JAK? 
Jedna kniha z Písma svatého se zabývá jen tímto tématem. Je to 

kniha Žalmů. Přečtěme si pár úryvků z této knihy: 
ž 33,2-3: Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s har

fou o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu 
polnic. 

ž 81 ,2-5: Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! Prozpě
vujte žalmy, bijte v buben, hrejte na líbeznou citaru a harfu, při novoluní 
zatrubte na polnice, při úplňku v den našeho svátku. Takové je nařízení 
v Izraeli a řád Jákobova Boha. 

ž 149,3-4: ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při 
bubnu a při citaře. Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví 
spásou. 

ž 150,3-6: Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, 
chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho 
zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály dunivými! Všechno, co má dech, ať 
chválí Hospodina! Haleluja. 

Že by to naši mladí vzali doslo
va? To by jim ale ještě chyběla ta 
polnice, taneční rej a ještě ty dunivé 
cimbály, protože kytara je obdobný 
nástroj citery. To už v kostele nevy
držím. No Pán Bůh s námi a všech
no zlé pryč! 

Ne, nyní legrace stranou a zamys
leme se nad touto skutečností , která 
se děje jednou za měsíc v našem 
kostele, protože má nejen příznivce , 

ale i odpůrce. Možná bych nyní ne
chal citovou oblast stranou, protože 
každý má právo, aby se mu něco lí
bilo a něco ne. To je správné. Jsme 
přece různí. Při společném setkání je 
ale třeba , aby všichni lidé byli k sobě 
navzájem tolerantní, aby jedna sku
pina nepřeválcovala druhou. 

NEZVYKLÁ HUDBA PRO KOSTEL 
Když se to tak vezme, není to nic 

neobyčejného, když takovou hudbu 
v kostele slyšíme. Já jsem jí byl na
příklad odchován. Bylo to tak okolo 
roku 1975, co to u nás začalo . Jak
mile totiž někdo začne říkat, že kos
telní muzika je jen kancionálová, 
mohu ho snadno vyvést z omylu. 
Liturgická hudba se stále obměňu
je. Nezapomeňme, že dřívějš í hud
ba byla chorální, a co se týče strun
ných nástrojů a bubnů, o nich 
hovoří už žalmy. Bylo by ale možná 
zajímavé, kdybychom mohl i být 
na mši svaté sloužené apoštoly. To 
bychom asi mohli slyšet nějaké ty 
hebrejské či řecké písně tehdejšího 
východu. Když začaly varhany 

pronikat do kostela, říkalo se o nich, 
že je to nástroj ďábelský. A hra na 
varhany byla silně odsuzována. 
Neopakují se dnes děj iny? 

JE TO PŘÍLIŠ ČASTO, NEMOHU 
KVŮLI TOMU CHODIT NA MŠI 
SVATOU 

Trochu se rozhlédněme. Jen 
v Praze 4 máme v neděli 24 mší 
svatých, z nichž jsou 4 okolo 18.-20. 
hodiny. V naší farnosti , pokud ně
komu dělá problémy jezdit auto
busem, máme v neděli dvě mše 
dopoledne (případně v sobotu od
poledne s nedělní platností). 

Zde je tedy za měsíc přib ližně 50 
mší (s domovem důchodců a ne
mocnicí). Z toho je jedna pro mlá
dež a jedna pro děti. To jsou pouhá 
2 procenta! Jaký je pastorační 

akcent naší farnosti? 

JE TO NUTNÉ? 
Chceme, aby mládež zdomácně

la ve vztahu s Bohem před Nejsvě
tější svátostí oltářní a při mši? Nebo 
raději aťtam nechodí, protože se vy
mykají našemu způsobu chválení 
Boha? Nebo jim chceme násilím 
vnutit něco , co ani Bůh nepřikázal? 

Proč se např. v Africe nezpívá 
také z kancionálu za pomocí var
han, nýbrž tam jejich p ísně dopro
vázejí bubny? Pro ně by to bylo 
cizí. Radostná zvěst Kristova by ne
našla dobrou půdu . Mladá genera
ce má jiná vnímání. Pro ni je cizí to, 
v čem se pohybuje generace starší. 

Když se přestěhujeme do jiného 
bytu, proč časem změníme nábytek 
za jiný, koberec modrý za béžový, 
okna přetřeme z šedé na bílou atd.? 
Protože nemůžeme bydlet v pro
středí, které nám nevyhovuje. Mladí 
lidé také chtějí přinést svůj nábytek 
do církve a udělat si v ní svůj kou
tek, aby se v ní mohli cítit dobře. 

POMÁHÁ TO OSLAVĚ BOŽÍ? 
Při beatových mších mohu pozo

rovat na tvářích lidí, kteří jsou pří

tomni - a jsou to převážně mladí 
- radost a nadšení. Při čtení radost
né zvěsti to není takový výraz na 
tvářích : „No, jak se tedy budeme ra
dovat, když musíme." Z lidí září 

opravdová radost. To není jen vůle 
se radovat. To je radost sama. 

Po celý měsíc se mě ptají, kdy 
bude příští beatová mše. Těší se na 
ni. Při těchto mších je kostel plný 
mladých lidí. 

CHCEME MLÁDEŽ VYCHOVÁVAT 
Výchova a formace je vždy potře

ba, a to i ve starším věku. Nesmí to 
být de-formace. Jeden významný 
pedagog řekl, že k tomu, abych mo
hl něco říci negativně (zkritizovat), 
musím před tím desetkrát tolik půso
bit na toho člověka pozitivně (podpo
řit ho, pochválit, uznat jeho snahu). 

Znám jednu farnost, kde toto ne
bylo. Staří nechápali mladé a stále je 
odsuzovali. Mladým nezbylo nic jiné
ho, než se stáhnout do ústraní a jít 
do jiné farnosti. To bylo potom divení, 
že je rozdvojená, mládež prý je uza
vřená, nic nepomůže, o nic se neza
jímá a chce jen zábavu. To ti starší si 
neuvědomili, že mladé takto vycho
vali . Mladým nic jiného nezbývalo. 
Oni hledali pochopení, kterého se jim 
nedostalo, a tak se raději stáhli. 

Jiná farnost: Jedna stará paní 
má něco přes 80 let. Kdykoliv přijde 
na mši, pozdraví mladé, pohovoří 
s nimi, usměje se na ně. Má je ráda. 
Potom cokoliv řekne, mladí rádi 
udělají. Krásný vztah. 

MŮŽE TO PŘISPĚT BUDOUC
NOSTI CÍRKVE V NAŠÍ ZEMI? 

často se modlíme za kněžská 
povolání. Je to velice potřeba. Stej-



ně tak je třeba vytvořit prostor k to
mu, aby se mladí mohli rozhodnout 
pro tuto cestu. Mnoho teorie mnoho 
škodí. Konkrétně u mě hrála tato 
zkušenost jednu z důležitých rolí, 
proč jsem se rozhodl pro kněžskou 
cestu . I když si rád poslechnu dobře 
zazpívaný chorál, rád si zahraji de
chovku (dříve jsem v dechovce 
hrál}, přesto nejraději mám písně ty
pu, jaké jsou v Hosaně. Na mších, 
kde se hrály tyto písně, se nejvíce 
soustředila mládež, se kterou jsem 
vyrůstal. Společně jsme hráli a zpí
vali, radovali se, prožívali strasti. 
Samozřejmě, že jsem nechodil jen 
na tuto mši svatou a jenom kvůli 
této hudbě. Při této mši jsem ale 
zažíval větší radost a ochotu dát 
svůj život pro ostatní mladé lidi, aby 
mohli zažívat to, co jsem já dostal. 
V této mši svaté jsem zažíval, že 
liturgie není něco starého, nýbrž je 
to prostor pro můj život. Bůh mě 
chce takového, jaký jsem i s tím, co 
se mi líbí. Mše svatá není něco 

CO PRO MĚ ZNAMENAJÍ 
ROCKOVÉ MŠE? 

Je to pro mě jednoznačné zpří
jemnění, mše získá na přitažlivosti 
a kráse. Lidí také přijde víc než 
obvykle, protože jsou zvědaví, co 
se bude dít. Písně mají trochu tvrd
ší úpravu, což se mi velice líbí. 
Mnohé z nich jsou upraveny tak, že 
nikdo nemůže usnout ani podřimo
vat a přitom není rušen od vnitřního 
rozjímání. V tom vidím další klad. 
Ve skupině Dvoje stopy hrají mladí 
lidé, kteří se na vás po celou dobu 
mše usmívají, zde bych vyzdvihl 
především Broučka , který vždy 
ztratí pro každého příjemné slovo 
a tím umocní váš emocionální záži
tek. Jestli se to někomu líbí nebo 
ne, je jeho věc. Měl by si ale uvědo
mit, jaké máme štěstí, protože hod
ně farností v Praze si o něčem po
dobném může nechat jenom zdát. 

Martin GRIČ 

NEZKLAMALI NÁS 
Když mi vnučka řekla, že na 

dnešní mši bude hrát beatová kape
la, tak mě hned napadlo, že je to 
něco pro mladé a zcela jistě do kos
tela nevhodné. Zvažovala jsem, 
zda-li mám do kostela vůbec jít, ale 

ponurého, ale je to radostná oslava, 
do které se mohu také zapojit. 

JE MOŽNÁ GENERAČNÍ SHODA? 
Bylo krásné při každém setkání 

Svatého otce s mládeží pozorovat, 
jak vždy s ní omládne. On má mlá
dež rád a je s ní. On ji chápe a mla
dí rádi za ním jdou. On je rád vy
slechne a přijme do svého srdce. 
Má k nim ale také naléhavé posel
ství. Skrze to, že on se o ně zajímá, 
chápe je a je s nimi, oni ho mají rá
di a s očekáváním mu naslouchají. 

Měli bychom si vzít z něho příklad . 
Být s mladými, oslovit je, povzbudit 
je, vyslechnout je a pochopit je. Pak 
pro nás nebude jejich hudba vřísko
tem, ale bude to něco jejich, z čeho 
se budou radovat, nehledě na tom, 
zda se mi to líbí či nikoliv. To pak po
vede k větší toleranci a vzájemné 
lásce, kterou nás učil Pán Ježíš. 

Kde je opravdová láska, tam pře
bývá Bůh. 

Váš otec ANŤA 

vnučka se moc těšila, a tak jsem jí 
nechtěla zkazit radost. Rozhodla 
jsem se, že půjdu, protože oslavo
vání Krista je možné třeba i tímto 
způsobem. Vcházela jsem do kos
tela se smíšenými pocity. Sedly 
jsme si, zrovna začali hrát. Po 
chvíli jsem se přistihla, jak sama do 
rytmu podupávám nohou. Bylo 
to zvláštní slyšet takovou hudbu 
v kostele. Musím přiznat, že jsem 
byla velmi mile překvapena. Byl to 
moc krásný zážitek. A určitě ne jen . 
pro mladé. Za měsíc hrála tato 
kapela znovu, ale tentokrát jsem se 
už těšila a dokonce byla i zvědavá, 
co nového zahrají. Nezklamali nás. 
Děkujeme. 

Marta FIANOVÁ 

SPORTUJEME 
Pro děti od deseti let, které mají 

zájem o míčové hry a stolní tenis, 
skvělá nabídka. Chodíme každou 
sobotu od 1 O.OD do 12.00 hodin na 
hřiště V Zátiší do Hodkoviček. Sraz 
máme vždy v 9.30 u našeho koste
la. Volejbalový míč a pingpongová 
pálka není podmínkou, ale vlastní 
pálka se doporučuje. 

KRÁTCE 

KYTIČKA PRO MAMINKU, právě 
na Den matek, to bylo nejsvětlejší 
místo dětské mše svaté v neděli 13. 
května. Plné nápadů, rytmického 
zpěvu s kytarou, který se starším 
už docela zažil, a nádherných pod
nětů k rozvíjení lásky, největšího 
Božího přikázání. Měla by se roz
hořet především v rodině, a proto 
skupinky rodičů se svými ratolestmi 
před oltářem dostaly symbolické 
papírové kroužky znázorňující uza
vřený kruh rodiče - děti a v nich za
pálené svíce, připomínající živou 
přítomnost Krista. Srdíčko s podně
ty, jak v kruhu rodiny ten oheň Boží 
přítomnosti živit, dostaly děti jako 
domácí cvičení. A protože středem 
velké lásky je maminka, živý karafi
át, dárek od oltáře , si každá oprav
du zasloužila. Díky všem kdo pro
gram vymysleli , díky Ztracené 
kapele a otci Bedřichovi! A síla pří
mluv? Jedno dítko Pána Boha 
zaprosilo, aby se našim hokejistům 
ve finále dařilo. Stručná odpověď 
- třetí zlatá v pořadí! 

FARNÍ SLAVNOST, která vloni po
prvé nabídla příležitost sejít se mís
to v kostele odpoledne u táboráku, 
se bude letos konat v neděli 24. 
června , na svátek Narození svatého 
Jana Křtitele. Další se včas dozvíte. 

POŘÍZENÍ POČÍTAČE, který by už 
na několik roků splňoval všechny 
parametry moderního pomocníka 
farnosti, využitelného příležitostně 
i farníky, bylo jedním z aktuálních 
bodů dubnového i květnového jed
nání farní rady. Ta je přesvědčena 
o tom, že každý z nás bude jistě 
ochoten přispět nějakou korunou, 
podle svých možností, při kostel
ních sbírkách. 

KONCERT NORSKÉHO SMÍŠE
NÉHO SBORU CANTATE DOMI
NO se v našem kostele uskuteční 
v neděli 3. června v 11 hodin. Po 
dobu jedné hodiny sbor zazpívá 
skladby J. S. Bacha, E. Griega, 
F. Mendelsona a dalších autorů. 

POZVÁNÍ NA ČAJ 
Pozvání na čaj pro dříve naroze
né a pro všechny, kteří nechtějí 
být sami, má už pevné termíny: 
5. června, 1 O. července, 14. srp
na, 18. září a 9. října. Setkání 
v našem kostele Panny Marie 
Královny míru se koná pravidel
ně v 15.00 v kapli sv. Václava 
a vždy je spojeno s užitečným 
a zajímavým programem. Další 
termíny čajů koncem roku včas 
sdělíme. (Prch) 



(dokončení ze str. 5) 

nDávej znepřáteleným státům odva
hu ke smíru, aťv národech vládne spra
vedlnost pro všechny ... " Pane Bože, vy
slyš nás. 

Když pak biskup před proměňová
ním obcházel jednotlivé koncelebranty 
a z plné dlaně jim štědře rozdával hos
tie, věrohodnost dobrých úmyslů spo
lečného setkání byla dotvrzena. 

Pečlivý organizátor poutního zájez
du Václav Eliáš, mimochodem velmi do
brý znalec zdejšího kraje, vybral do pro
gramu - po obědě v lázních Libverda 
- také návštěvu jednoho z nejvýznam
nějších památkových celků v České re-

publice, středověkého hradu a rene
sančního zámku v nedalekém Frýdlan
tu. Jsou zde k vidění sbírky porcelánu 
a skla, nábytku a zámeckého zařízení, 
bohatá expozice zbraní od husitských 
válek až po 19. století a vedle obrazár
ny s díly barokních mistrů také ojedinělý 
soubor dýmek. 

K večeru jsme nastoupili do autobusu 
a tam, stejně jako ráno, jsme se s otcem 
Bedřichem pomodlili Slavný růženec, 

s poděkováním za ochranu, kterou jsme 
si při odjezdu z lhoteckého kostela vy
prošovali, a za všechny naše poutní pro
žitky. Nebe sice bylo skryto za mraky, ale 
my viděli po celou dobu slunce. 

(ZP) 

FARNÍ AKADEMIE 
V neděli 22. dubna pokračovala Farní akademie přednáškou Mons. ThDr. Oto 
Mádra s názvem Spor o sněm katolické církve u nás. Připomněli jsme si, že sněmy 
známe od počátku církve. Prvním vlastně byla volba apoštola Matěje náhradou za 
Jidáše (Sk 1,26) a potom volba 7 jáhnů, kteří se měli starat o vdovy (Sk 6,2). Poz
ději se řešily na sněmech různé názory. Ty se ostatně vždy vyskytovaly. Ze jsou 
v církvi konzervativci a liberálové, s tím už musíme počítat. Kdyby to chtěl Bůh ji
nak, nebyl by pro něj problém to zařídit, ale do takového světa nás postavil a musí
me se s tím umět vyrovnat. Nebojme se jiných názorů. Připravovaný sněm se usku
teční v roce 2003 a my máme už teď příležitost se zapojit do sněmovních diskusních 
kroužků. V naší farnosti se schází poslední středu v měsíci a noví účastníci jsou 
vítáni. Příští Farní akademie se koná v neděli 27. května v 16.30 na téma Pro
následování církve po únoru 1948. Přednášet bude Václav Vaško. {EL) 

JAK SI STĚŽOVAT 
u veřejného ochránce práv 

Veřejný ochránce práv chrání lidi před úřady a institucemi, pokud jedna
jí protiprávně, nebo naopak problémy neřeší vůbec. Stížnosti se mohou 
týkat ministerstev a jiných správních úřadů s působností na celém území 
státu a úřadů jim podléhajících, dále České národní banky, pokud působí 
jako správní úřad, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, okresních 
úřadů a měst při výkonu státní správy, ale ne tam, kde obce rozhodují jako 
samospráva. Lidé si mohou stěžovat na policii s výjimkou vyšetřování, 
armádu a Hradní stráž, vězeňskou službu, trest odnětí svobody, ochrannou 
a ústavní výchovu a ochranné léčení, na zdravotní pojišťovny, soudy při 
výkonu státní správy (prodlevy v řízení a nečinnost). 

Ochránce není všemocný. Zákon mu umožňuje nezávislá šetření, ale 
nemůže rušit či měnit rozhodnutí úřadů . Při pochybení může úřad či insti
tuci vyzvat k nápravě. Nemůže vstupovat do soudních sporů , není odvola
cí instancí a ani nemůže ovlivňovat výkon soudní moci. Pravomoc ochrán
ce se nevztahuje na parlament, prezidenta a vlád, Nejvyšší kontrolní úřad, 
zpravodajské služby, vyšetřovatele a státní zastupitelství. 

Stížnost (podnět) ochránci lze podat písemně nebo ústně do protokolu 
a měla by obsahovat: 

vylíčení podstatných okolností případu (včetně jednání s jinými úřady či 
institucemi a kopií dokumentů), doklad o neúspěšné žádosti o nápravu 
a také jméno, příjmení a adresu stěžovatele. Podrobnější informace najde
te na internetové stránce: www.ochrance.cz 

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 25. května 2001. 

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 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

Ne - 8.00, 10.00, 18.30 
Po - 8.00 
út 18.30 
St - 8.00 
Čl - 8.00 
Pá 15.00, 18.30 
So 16.00 

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ 
Svátost křtu se zpravidla uděluje 

v sobotu odpoledne a v neděli dopo
ledne, na přání 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. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 44 47 24 56 

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. 



K ZAPAMATOVÁNÍ 
Nejkrásnější na světě 

nejsou věci, 
které vlastníme, 

ale okamžiky, 
které smíme prožít. 

v , 

VESTNIK 4/2001 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Před námi je čas prázdnin a dovolených 

Je před námi čas prázdnin a do
volených. A když odcházíme z Prahy 
za oddechem, přírodou, za krásou 
hor či moře, je zajímavé pozorovat, 
zda tyto skutečnosti dokáží na nás 
zapůsobit, vzbudit v nás obdiv, při
mět k zamyšlení. Zda dokážeme 
ještě žasnout. 

Neschopnost žasnout znamená, 
že v nás něco zestárlo. Že už v nás 
nežije dítě. Řekové byli jedním znej
vzdělanějších národů světa. A říká 
se, že svou velikost dosáhli i tím, že 
byli schopni žasnout, že byli schop
ni obdivu a úžasu. Pro řeckou filo
zofii byl obdiv pramenem myšlení. 
Platón: „Obdiv je postoj moudrosti 
milujícího muže. Není jiného začát
ku filozofie než obdiv." Aristoteles: 

„Údiv přivedl lidi k filozování. A vede 
je k němu i dnes." 

Léto má hodně projevů krásy 
a štěstí. Ale zamysleme se aspoň 
nad jedním - nad koncem letního 
dne. Když večer slunce mizí za 
vrcholky hor, lesa nebo mizí v moři. 
Okamžik, který asi každého chytí 
za srdce. 

Západ slunce - to je začátek 
přechodu ze dne do noci. Sotva kdy 
zažije člověk putování slunce a ply
nutí času tak jako v létě . Možná, že 
tu můžeme slyšet poselství: nepro
marnit život běháním bez oddechu. 
Západ slunce zve k údivu, k na
slouchání vnitřnímu hlasu. Zaznívají 
v nás věci, které přes den tak lehce 
zaniknou v neustálé činnosti. 

BOŽÍ SLOVO SE NIKDY NEZTRATÍ 

Večerní smrákání je i v Písmu 
svatém okamžikem, kdy si klestí 
cestu něco nové, dlouho vytouže
né. Navečer se odvážil utlačovaný 
Izrael k východu z Egypta. V tuto 
dobu přinášeli nemocné k Ježíšovi 
- Lk 4,40. V tomto okamžiku ho 
můžeme vidět při lámání chleba 
v Emauzích. 

V neděli 8. července tomu bude 

právě rok, kdy nás po dlouhé těžké 
nemoci v Kněžském domově sv. 

Václava ve Staré Boleslavi opustil 

náš P. Vladimír Rudolf. Světsky 

bychom řekli navždy. Ale my víme, 

že nás jenom o chvíli předešel. 

Zejména starší farníci na svého 

duchovního otce stále nemohou 

zapomenout. Poslední chvíle jeho 

života mu ulehčovali svojí přítom

ností. Aby byl i v Domově spojen se 

lhoteckým kostelem, jemuž se 

docela rozdal, a se svými oveč

kami, rád si nechával přehrávat 

kazety ze mší svatých a vzpomínal 

na své promluvy, které dovedly 

oslovit pos luchače v celé repub

lice. Jeho poslední slova útěchy 

nad smutkem přítomných , kteří se 

s otcem Vladimírem pomalu loučili, 
zněla téměř prorocky: Boží slovo, to 

se nikdy neztratí. .. 
V tomto duchu znovu uveřejňu

jeme také jednu z jeho filozofických, 
ale srozumitelných úvah (ve Věst-

níku publikovaná v dubnu 1996), 

abychom si ho po roce zase lépe 

vybavili. 

MODLITBOU 
BOHU DĚKUJEME 

Křesťanská modlitba je velkou 
modlitbou díků . Uvědomujeme si 
všechnu práci, kterou Bůh pro nás 
vykonal. Nejde o to, změnit Boha, 
ale změnit sebe. Modlitba je vlastně 
působením Boha v nás, a proto vel
ká křesťanská modlitba je přede
vším poděkováním, je to uznání 
toho, co on odevždy v nás konal. Je 
to uznání toho, že Bůh je Bůh a že 

(dokončení na str. 2) 

Kéž si nejen západ slunce, ale 
všechny ty krásné obrazy léta ucho
váme ve svém srdci. Ony nám při
dají na síle žít, důvěřovat. Dají nám 
odvahu k novému. 

{B) 

LOGO LHOTECKÉ 
FARNOSTI 

Zdá se, že návrh na logo z dílny 

manželů Šilhavých, které jsme 

i s komentářem uveřejnili v minulém 

čísle Věstníku, nejlépe charakteri

zuje symbol lhotecké farnosti a také 

precizním zpracováním s možností 

barevných mutací i srozumitelností 

v menším formátu vyhovuje všem 

požadovaným potřebám . Přesto 

ještě pro zajímavost a pro pořádek 

otiskujeme na str. 2 a 3 zbývající 

náměty, které nám došly. Za všech
ny autorům děkujeme . 



MODLITBOU BOHU DĚKUJEME 
(dokončení ze str. 1) 

všechno máme od něho. A teď se 
znovu ptám vážně: máte Boha, kte
rému vzdáváte dík? Máte mu za 
co děkovat? Jsem vždy tak trochu 
pohoršen, když se ptám, na jaký 
úmysl mám sloužit mši svatou. Po
každé mi přinesou hotovou sérii 
katastrof: „Modlete se za XY, který 
ztrácí své povolání, modlete se za 
oběti železničního neštěstí, mod
lete se za nemocného, za manžele, 
kteří se rozvádějí. .. ", a to je to, za 
co mám vzdávat dík, vždy a všude? 

Křesťané jsou samá katastrofa, 
říkají nejraději Bohu jen to, co jde 
špatně a dávají mu radu, jak to 
zlepšit. Za co tedy poděkovat? Jest
liže Bůh k tobě nepromluvil, nemáš 
mu co říci. A přece máš za co děko
vat, za své povolání. Za to, že zavo
lal on první, za to, že si tě vybral, za 
to, že tě živí, že ti odpouští. Křesťan 
je ten, kdo věří, že je povolán, že je 
"obydlen", někdo, kdo se raduje ze 
svého povolání. Máš rád svůj život? 
Máš rád svou práci, miluješ svůj 
život? Nemáš pro Boha víc lásky 
a úcty, než ji máš pro jeho poslání, 
pro své povolání, které ti adresoval, 
pro jeho plán s tebou ... ? 

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

Mnoho křesťanů by nechtělo být 
takovým Bohem, jak si ho sami 
představují, byli by lepší než on. 
Kdybychom mohli vybrat z hlav 
smutné představy, které lidé mají 
o Bohu, mohli bychom v každém 
městě zřídit etnografické muzeum, 

Norské sborové pohlazení 

CANTATE DOMINO 
Sotva dozněla Missa brevis 

(KV 49) od dvanáctiletého Mozarta, 
v provedení našeho chrámového 
sboru při slavnostní svatodušní 
bohoslužbě v neděli 3. června, do 
kostela důstojně přicházel v zele
ných talárech, za zpěvu italského 
středověkého chorálu Alta Beata, 
norský sbor Cantate Domino. Ve 
třech pobytových dnech v Praze si 
jednadvacet zpěváků z protestant
ského chrámu v Elverumu, nachá
zejícího se sto kilometrů od Osla, 
našlo čas také pro Lhotku a našim 
farníkům připravilo nečekaně hlu-

boký zážitek. Vyrovnané a čisté 
hlasy předvedly skladby norských 
autorů , ale také Johanna Sebas
tiana Bacha, Bruckera a dalších 
klasiků. Po téměř hodinovém 
vystoupení milí hosté pozvolna od
cházeli se stejnou hudební vzpo
mínkou na italský středověk. 

Zástupce vedení farní rady 
Václav Eliáš norským sboristům 
poděkoval za jejich krásné vystou
pení, které bylo milým ekumenic
kým setkáním a přispělo k oslavě 
svatodušních svátků. 

(Z) 

ještě lepší než mají v Paříži: za
kázaná tabu, pitvorně se šklebící 
idoly, totemy ... Před Bohem se vět
šina lidí cítí vinnými. Mají strach. 
Představují si Boha jako bručouna, 
nespokojeného a věčně zamrače
ného. A to se snad neděje z něja
kých zvláštních příčin , ale z jedné 
naprosto hlavní příčiny : „Bůh stvořil 
člověka ke svému obrazu a člověk 
mu to pěkně vrátil." Nenapravitelně 
si představuje Boha podle svého 
obrazu, vznešeného, majestátního, 
trůnícího , pánovitého, obávaného. 
Ježto s ním nejsme příliš spokojeni, 
představujeme si, že ani on není 
příliš spokojen s námi. Jako my na 
něho příliš nemyslíme, předpoklá
dáme, že ani on na nás příliš nemy
slí. A jako my ho příliš nemilujeme, 
jsme nakloněni představě, že ani on 
nás nemá příliš rád. 

Celé zjevení je však v tom, že 
Bůh není jako ty. Bůh tě miluje, · 
i když ho nemiluješ. Bůh nepotře
buje, abych ho miloval proto, aby tě 
miloval. On Bůh tě nemiluje proto, 
že jsi toho hoden, ale miluje tě tak 
trpělivě , tak něžně, že konečně se 
staneš toho hodným. 

Nic není farizejštějšího, než chtít 
být hoden Boha a lásky Boží dřív, 
než pochopíš, že tě miluje, i když 
nejsi jeho lásky hoden. V tom je 
celé křesťanství. Dokud nepocho
píš, že tě Bůh miluje i nehodného, 
nepochopil jsi křesťanství. Pochop, 
že kdyby tě Bůh miloval jen tehdy, 
když jsi toho hoden, dlouho by tě 
nemiloval. Ale miluje tě i nehodné
ho, bude tě milovat vždycky. Chápe
te, jak je to dů ležité? Budete-li se 
chovat jako Bůh - tak jak si ho sami 
falešně představujete - budete mít 
v životě tak málo důvodů k modlitbě 
díků a chvály, a žádnou příležitost, 
nebo malou, realizovat přikázání 
lásky, budeš-li čekat, až tvoji bližní 
budou hodni lásky. 

Budeš-li čekat, až vedoucí kolek
tivu, nebo tvůj bratr, ten - tam vedle 
- bude správný „typ", abys ho mohl 
milovat, nebudeš ho milovat nikdy, 
neboť on zas čeká, že bude milo
ván, až se toho stane hoden. On 
však potřebuje být milován, aby se 
mohl polepšit. Bůh nečekal, až 
budeš jeho lásky hóden. Pochop 
tedy, že ani ty nemáš čekat, až 
druzí budou hodni tvé lásky. . 

Až jednou uvidíš, co dokáže 
nezištná láska u tvých přátel, snad 
poprvé v životě budeš klečet sku
tečně na kolenou a budeš se modlit 
s radostí. 

P. Vladimír RUDOLF 



Kdo v srdci ~ .. 
ZIJC, 

Celý můj život je spjat se lhotec
kým kostelem a také s působením 
otce Vladimíra Rudolfa tam. Vše za
čalo v roce 1956, když mě rodiče 
přinesli jako malé miminko ke křtu. 
V roce 1967 přišel na Lhotku otec 
Vladimír a o dva roky později jsem 
zde byla u prvního sv. přijímání. Za 
rok poté mně kardinál Tomášek 
(tehdy ještě biskup) udělil svátost 
biřmování. 

Blížily se Vánoce, otec Vladimír 
nám připravil krásného sv. Miku
láše - doslova se za něho převlékl) 
a všem dětem rozdával dárky. Na 
hodiny náboženství s ním jsem se 
vždycky těšila. Jeho myšlenky mě 
oslovovaly a snažila jsem se podle 
nich jednat a žít. Srpen 1968 přinesl 
zmrazení všech aktivit a otci Rudol
fovi nastaly zlé časy od režimu. Ale 
on se nikdy nevzdával. Šel cestou, 
kterou mu Bůh určil, a statečně nesl 
svůj kříž. Vždy říkal, že v životě 
spoléhal jedině na Boží pomoc 
a ochranu Panny Marie. To je jis
tota, která nikdy v žádné době 
neselže. 

Poznal také naši rodinu. Vždy 
jsme se těšili, když nás přišel na-

vštívit, potěšit a posílit ve víře. 

Cestu k výuce mládeže rovněž 
našel. čtení ze Starého zákona pro 
mladé byly vlastně rozhovory a úva
hy o zodpovědné přípravě na man
želství. Kaple sv. Václava bývala za 
„normalizace" plná mladých lidí. 
Vždy zdůrazňoval, že manželství je 
práce na celý život. Dobré manžel
ství se musí udělat. A vzpomínal na 
jedny staré manžele, kteří mu řekli: 
„My se teá máme rádi ještě víc, 
než když jsme se brali. " Ano, tak to 
má být. 

S akademickým sochařem Kar
lem Stádníkem začali pracovat na 
nové křížové cestě, která se stala 
v Praze vyhledávanou a známou 
i v zahraničí. S hlavní myšlenkou -
Bože, kde jsi? křížovou cestu zhléd
la a náš kostel navštívila také Matka 
Tereza z Kalkaty. 

Atmosféra svěcení křížové cesty 
a nových varhan kardinálem Tomáš
kem byla také nezapomenutelným 
duchovním zážitkem. Vždy jsem se 
těšila na půlnoční a velikonoční mši 
svatou a na všechny významné 
události ve Lhotce. Mladí lidé, kteří 
dnes vyrůstají ve svobodě všeho 
druhu, si už ani neumí představit, 
co pro nás slova otce Rudolfa tehdy 
znamenala. A jak jsou stále aktu
ální. Učil nás zodpovědnému pří
stupu k životu. Hledat vždy sílu 
a posilu ve víře, dodržovat hodnoty 
života, žít podle desatera, protože 
děti, které jsou k tomu od malička 
vedeny, mají šanci jednou samy 
založit kvalitní rodiny. Takové jsou 
budoucností národa. 

Čas běžel, seznámila jsem se 
s budoucím manželem a na Lhotku 
jsme začali chodit spolu. Zasnoubili 
jsme se a měli tam svatbu. Když se 
nám narodil syn Václav, otec Rudolf 
ho pokřtil. Malý Václav rostl a chodil 
na náboženství k otci Rudolfovi, 
který ho pak v roce 1990 s ostatními 
dětmi vedl k prvnímu sv. přijímání. 

Byla jsem tak šťastná. V rozhlase 
začali vysílat přenosy mší svatých 
z našeho kostela a já a moji přátelé 
se na ně vždy těšili. Otec Rudolf 
dokázal promluvami oslovit mnoho 

~ ~ neum1ra 
lidí věřících i nevěřících. Přistavěl 

novou kapli Božského Srdce Páně 
a stále byl plný plánů. Vždy vyslechl 
všechny mé radosti i bolesti a do
dával mi duchovní sílu. Když jsem 
ležela po operaci v nemocnici, ně
kolikrát za mnou přišel. Když jsem 
se pak po dlouhé době vrátila 
domů, těsně před Štědrým dnem, 
těšila jsem se, že půjdu s rodinou 
na půlnoční. Jakmile otec Rudolf 
šel k oltáři a uviděl mě, řekl: „ To 
jsou Vánoce, viá, Evičko?" Ano, 
byly to moje nejkrásnější Vánoce, 
protože jsem byla konečně zase na 
své Lhotce a slyšela první tóny 
vánoční mše Hej, mistře. Byla jsem 
zase doma. 

Když mě těžce onemocněla 

maminka, opět ji otec Vladimír 
u nás doma navštěvoval a zaopa
třoval a na Lhotce pak sloužil zá
dušní mši svatou s obřady. 

A dny šly dál a najednou nám 
vážně onemocněl sám otec Rudolf. 
S bolestí v srdci jsem sledovala 
jeho postupující nemoc. Při návště
vách ve Staré Boleslavi jsme se 
spolu radovali z každého našeho 
setkání. Celý život pomáhal lidem 
slovy i skutky. Ulehčoval tíhu na
šich křížů. Nakonec sám nesl těžký 
kříž ve své nemoci. Stále ho vidím 
a slyším mnohá jeho slova. Z jeho 
myšlenek čerpám a snažím se je 
v životě uplatňovat. Dokázal lidem 
dodávat víru a sílu a zcela se roz
dal. Jeho operované srdce stále 
překypovalo láskou. Bůh ho měl 
jistě rád, když ho k sobě povolal 
v roce velkého jubilea, aby nám 
mohl z nebe pomáhat. 

V týdnu, kdy se konaly mše 
svaté s přímluvami za zesnulého 
otce Rudolfa, měla jsem také mši 
svatou za svou zemřelou maminku. 
I to Bůh tak zařídil. Syn Václav od 
otce Rudolfa jednou dostal obrázek 
Ježíše Krista s Nejsvětějším Srd
cem a napsal mu na něj věnování 
„na cestu života". A tak naši rodinu 
otec Rudolf provází stále. Kdo 
v srdci žije, neumírá. 

Eva KOCMANOVÁ 



MODLITBY NA PRÁZDNINY 
PŘÍMLUVY 
PO DOBU DOVOLENÝCH 
Prosím tě 
za všechny, kdo mají konečně do

volenou, kdo jsou upracovaní 

a potřebují odpočinek: 

uchraň je od nehody a nebez

pečí, 
dej, ať znovu přijdou k sobě, 
ať prožijí krásné dny a spokojeně 

se vrátí domů; 
za všechny, kteří teď cestují a radují 

se z toho, že se dostali z navy

klého prostředí: 
ať z nich spadne všechno břímě, 

ať se zotaví a s mnoha novými 

dojmy nashromáždí i nové síly; 

za všechny, kteří nemohou jít na do

volenou, protože jsou příliš staří 

nebo příliš nemocní, nebo prostě 

nemají dost peněz: 

uchraň je od hořkosti , 

dej, ať oni i my poznáme, že život 

může být naplněný, i když přání 

zůstanou nesplněna; 

za všechny lidi, mladé i staré, kteří 

se otevřeli, aby objevovali krásu 

světa: 

aby se vrátili do všechních dnů 

bohatší a byli vděčni za všechno 

dobré a krásné, co na svých ces

tách směli prožít; 
za nás samotné, doma i na dovo

lené: 
abychom byli pohostinní a ochot

ni pomoci, aby se v našem spole

čenství cítil dobře každý, kdo 

k nám přijde, 
pomáhej nám, abychom smyslu

plně využívali čas, 
dej mi novou sílu, tělu i duchu, 

nervům, 

dej, ať se pak setkávám s lidmi 

s větší laskavostí a s větší pozor

ností. 
Poslal jsi nás na velikou cestu -

na cestu našeho života. Zůstávej 

při nás na našich cestách - po 

výšinách i hlubokými údolími. Dej 

ať nezemdlíme a přes všechny 

okliky dojdeme k cíli, k němuž 

všichni jdeme. 

MLUVÍŠ K NÁM 
šuměním stromů, 

zpěvem ptáků, slovem Písma. 

Dej, ať smysl a radost svého života 

najdeme v hledání tvé spásy -

ať tě nacházíme v přírodě a její 

kráse, 

v tvém slově, 
v tvém milosrdenství, 
v Ježíši Kristu. 

DĚKUJI TI ZA TVŮJ SVĚT, 
za stromy, květiny a trávu, 

za zdraví, za ruce, které jsi nám dal, 

abychom mohli zvedat věci, po

hybovat jimi, cítit je. 
Děkuji ti za nohy, 
jimiž můžeme hrát fotbal a běhat. 

Děkuji ti za rozum, 
který jsi nám dal, sbychom mohli 

myslet. 
Děkuji ti za oči, jimiž můžeme hle-

dět, 

za rty, jimiž můžeme líbat, 

za jazyk, jímž můžeme mluvit, 

za srdce, jímž můžeme jeden dru

hého milovat. 
Děkuji ti za všechny tyto dobré 

dary, které jsi mi dal. 

VESMÍR JE TVÁ SVATYNĚ 
Chvalte Pána světa, 

vesmír je jeho svatyně, 
dlouhá, široká, vysoká 
stamilióny světelných let. 
Chvalte ho, Pána hvězd 
a mezihvězdných dálek, 
chvalte ho, Pána mléčných drah 

a prostorů mezi nimi. 
Chvalte ho, Pána atomů 

a prázdných míst mezi nimi. 

Chvalte ho houslemi, flétnami 

a saxofony. 
chvalte ho klarinety a anglickými 

rohy, 
hornami a trumpetami, 
křídlovkami a pozouny, 
chvalte ho violami a celly, 
klavíry a varhanami, 
chvalte ho rytmem džezu 
a symfonickými orchestry, 

chvalte ho černošskými spirituály, 

Pátou symfonií Beethovena, 

kytarami a xylofony, 
chvalte ho gramofony a magneto-

fony, 
všechno, co dýchá. chval Pána, 

každá živá buňka. Aleluja. 

Ernest Cardenal podle žalmu 150 

MŮJ OTČE, MÁ MATKO, 
Bože hor a údolí, 
Bože krásné země, 
Bože svobody, 
Bože ticha, 
Bože zvířat, 
Bože lesů, 

Bože vod, 
Bože lásky, 
můj Otče, má Matko, 
neustále se budu 
k tobě modlit. 
Děkuji ti. 

MODLITBA 
SIOUXSKÝCH INDI.ÁNťJ 

Velký Duchu, jehož hlas slyším 

ve větru a jehož dech dává život 

celému světu, vyslyš mne. Před

stupuji před tvou tvář jako jedno 

z mnoha tvých dětí. Podívej se, 

jsem malý a slabý, potřebuji tvou 

sílu a tvou moudrost. 
Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči 

vždy vidí purpurový západ slunce. 

Ať si mé ruce váží věcí, které jsi 

stvořil , a mé uši ať slyší tvůj hlas. 

Učiň mne moudrým, abych mohl 

poznávat tvé věci, kterým jsi naučil 

můj lid, učení skryté v každém líst

ku a každé skále. 
Toužím po síle ne proto, abych 

měl převahu nad svými bratry, ale 

abych dokázal zvítězit nad svým 

nepřítelem - nad sebou samým. 

Učiň mne ochotným, abych s čis

týma rukama a upřímnýma očima 

přicházel k tobě , aby můj duch, až 

život zmizí jako zapadající slunce, 

mohl dospět k tobě a nemusel se 

stydět. 

PRÁZDNINOVÁ LITANIE 
Ochraň mne 
před nesmyslnými dny nudy, 

před dny bez modlitby a myšlenek 

na tebe, 
před tlacháním a špinavými řečmi, 

před skleslostí, prostředností, 

neovládáním se, 
před lhostejností. 
Prosím tě, 
otevři mi oči pro všechno dobré 

a krásné, 
ať má ústa nacházejí slova radosti, 

ať jsou mé ruce ochotné dávat a po

máhat, 
ať s bdělým duchem přijímám 

pravdu. 
Pomoz mi, abych svým životem 

zvěstoval tebe. 

Z knihy Alfonse Pereiry 
Myšlenky a modlitby 

vybral J. S. 



PODĚKOVÁNÍ 
Pánbůh si dnes v kanceláři od 

samého rána prozpěvuje svým 
krásným hlasem. 

Anděl íček tajemník, který dnes 
do kanceláře vešel už několikrát, na 
něj tázavě pohlédne. 

Konečně si dodá odvahy: „Co se 
děje?" 

„Dostal jsem děkovný lístek 
a hádej proč?" 

jí na housličky, veselé žabky, roz
pustilé luční koníky a žluté polní 
květy! Musejí být moc důležití, když 
jsi s nimi ztrácel svůj drahocenný 

čas. " 
„Hleďme, někdo si toho přece 

všiml," těší se andělíček. ,,Všechna 
ta práce tedy nebyla zbytečná!" 

Pánbůh má opravdu radost. 
„Cvrčci," opakuje si zjihle, „roz

pustilí lučn í koníci. 

Konečně jsme se dočkali . Když 
se nemusí do školy, je víc času 

na kamarády, na hry, odpočinek 
i výlety nebo na čtení knížek a psa
ní dopisů. Když budete mít chuť, 

zkuste i vy napsat dopis Bohu. 
Třeba o tom, co se vám líbí a co ne, 
za co mu chcete poděkovat a že ho 
máte rádi. Ukázky z knížek Děti 

píší Bohu a z Boží kanceláře vám 
mohou pomoci, jak na to. 

PŘEJEME VŠEM 
KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

Ani za to, že jsem stvořil vysoké 
hory, ani za nespočetné hvězdy, ani 
za hluboká moře . Dobře poslou
chej: 

„Tolik ti děkuji , Bože, můj Otče , 

za to, že jsi vymyslel cvrčky, co hra-

Je to tak, cesty k po
chopení mého srdce 
jsou někdy dost ne
zvyklé." 

STŘEDA PATŘÍ DĚTEM 
Už po několik let patří středa v naší farnosti dětem . 

'mi.ff tf; flĎ/, 
?-~~..k!f 
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Koná se výuka náboženství a v posledním roce bylo ješ

tě nabídnuto dětem v hodině volna si spolu popovídat, 

zahrát hry, zazpívat si. 
Řada dětí z naší farnosti však měla ve středu různé 

zájmové kroužky nebo sportovní aktivity. Nemohly se pak 

účastnit výuky náboženství a když, tak az v pozdních od

poledních hodinách. Někdy přímo večerních. To už se pak 

nedá - zvláště u menších dětí - udržet pozornost a ně

čemu je naučit. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. 

Proto moc prosím rodiče, až budou přihlašovat 

začátkem září své děti na různé zájmové a sportovní 

kroužky, aby se snažili středu udržet dětem volnou. 
P. Bedřich 

TŘÍLÍSTEK = BŮH VE TŘECH OSOBÁCH 
Poslední dětská mše svatá před prázdni

nami - v neděli 1 O. června - se nesla du
chem bezstarostných dnů v rozkvetlé pří

rodě, která na kluky a holky už za chvíli 

čekají . Protože se zároveň slavil svátek 
Nejsvětější Trojice, vzal si P. Anťa jako po

můcku k vysvětlení tohoto tajemství také třílístek, vlastně tři 

symbolická srdce - Otec, syn a Duch svatý- na jednom ston

ku . Děti si několik takových trojl ístků u oltáře vystříhaly z při

pravených předloh, aby si na toto poznání, až budou prochá

zet zelenými loukami, lépe rozpomněly. Zvláštní byly 

tentokrát i obětn í dary, které přinášely k Božímu stolu. Tábor

nický ešus, jako přímluvu za nehladovění, bílou mičudu, zpo

dobňující dny odpočinku při zdravém sportování, polínko 

dřeva, aby měly dobré kamarády a utužovaly si přátelství 

u táborových ohňů, a knížku, aby při tom nezapomínaly na 

četbu a Boží slovo. Děti byly natěšené a my starší už jen 

vzpomínali ... 
(ZP) 
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POUTNÍ SLAVNOST SKOKY 
Do poutního místa Skoky (dříve 

Maria Stock) se vypraví lhotecká 
farnost spolu s naším otcem Bedři
chem v neděli 1. července (auto
bus odjíždí v 7.00 od kostela). Spo
lu s poutníky z worzburské diecéze 
se sejdeme v 9.30 za obcí Polom 
a vedeni otcem biskupem Radkov
ským se procesím odebereme ke 
společné česko-německé mši svaté 
v poutním kostele Navštívení 
Panny Marie (začátek v 11.00). Po 

přestávce na oběd ve 14.00 připra
vili němečtí poutníci, ve spolupráci 
se žlutickou farností, hudební me
ditaci zakončenou svátostným po
žehnáním poutníků. Ukončení pout
ní slavnosti se předpokládá v 15.00, 
takže by se mohla stihnout ještě ná
vštěva nedalekého zámku Chýše 
(se síní K. Čapka), otevřeného do 
17 hodin. Návrat do Prahy se oče
kává kolem 19.30 hodin. 

NA POUTNÍ MÍSTA BÝVALÉ NDR 
Po listopadu 89 většina českých 

zahraničních poutí směřuje na vel
ká a známá poutní místa jižní a zá
padní Evropy. Přesto nechceme 
zapomenout, jakou posilou nám 
dříve bývala účast na Katolických 
dnech v NDR či poutích v Polsku, 
a naše bratry v Kristu opustit. Proto 
na 15. až 17.září 2001 připravu

jeme poutní zájezd do KIOschen 
Hagis a Erfurtu (kde byla pro české 
diecéze tajně svěcena i řada kněží, 
mezi nimi např. P. Halík). Naše ces
ta autobusem by vedla od lho
teckého kostela (odjezd v sobotu 
v 7.00) přes Chomutov-Chemnitz 
(dříve Karl-Marx-Stadt)-Gotha-Din-

gelstadt do malého lesního pout
ního místa KIOschen Hagis v pohoří 
Eichsfeld v Durynsku. Přenocovat 
bychom měli v Gotě, abychom ráno 
v 9 hodin byli včas na poutní mši sv. 
erfurtského biskupství, která se 
koná v mariánském dómě. Kato
lický den v Erfurtu je pravidelně 

třetí neděli v září (bylo to i za NDR) 
a my bychom se mohli zúčastnit 

celodenního programu. Po přeno

cování v Erfurtu je návrat do Prahy 
s krátkou zastávkou v Drážďanech . 
Příjezd na Lhotku v pondělí 17. září 
ve 21.00. Cena poutního zájezdu 
bude sdělena po potvrzení ubyto
vání. 

KAM PRO OBČANKY A PASY? 
Odbor občanských průkazů a cestovních dokumentů v Městské části 

Prahy 4 se přemístil z ulice Sdružení na Pankráci do Jílovské na sídlišti 
Novodvorská. Pro pasy a občanské průkazy proto musí chodit obyvatelé 
čtvrté pražské městské části na Novodvorskou (MČ Praha 12 má kance
láře jinde). 

Výhodou nově zrekonstruované budovy je především moderní, 
a proto rychlejští systém vyřizování žádostí a také lepší dopravní spojení. 
Do Jílovské se nejsnáze dostanete ze zastávky Sídliště Novodvorská, kam 
jednou autobusové linky 106, 170, 196 a 203 od metra Kačerov. Úřední 
hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 17.30 hodin, v úterý a ve čtvrtek 
od 8 do 12 hodin. 

Své žádosti můžete podat u některé z jedenácti přepážek, z nichž jedna 
je od ostatních oddělena pro účely diskrétnějších případů. U vchodu na
jdete stojan s formuláři, včetně vzorů pro jejich vyplnění. 

Pracovníci očekávají, že před turistickou sezónou se mohou u přepážek 
i přes všechnu snahu tvořit fronty. Středisko totiž vydá šest set pasů a osm 
set občanských průkazů. Na každého klienta se počítá s časem přibližně 
patnáct minut. Ještě před prázdninami začne v nových prostorách fungo
vat fotobox, takže bude možné pořídit snímky přímo na místě. 

(VD) 

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 29. června 2001. 

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 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 

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, 
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. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 44 47 24 56. 

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. 



SLAVNOSTNÍ NEDĚLE 
dne 9. září 

10.00 hodin mše svatá celeb
rovaná světícím biskupem praž
ským Jaroslavem ŠKARVADOU, 
bývalým sekretářem kardinála 
Josefa Berana v době jeho ne
dobrovolného exilu v Římě. 

16.30 - přednáška Václava 
VAŠKO o životě a díle kardinála 
Josefa Berana, která navazuje 
na týdenní výstavu v kapli Bož
ského Srdce Páně. 

v , 

VESTNIK 5/2001 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

Opět zacinkal školní zvonek 

Po letních bezstarostných dnech 
prázdnin opět zazněl hlas zvonku, 
který zve především školáky, ale 
i studenty, učitele a samozřejmě 
rodiče k zodpovědné práci. Uvědo
mujeme si, že odpovědnost za vý
chovu se stává stále těžší a nároč
nější. Je to z mnoha důvodů. 

Asi jedna z hlavních slabostí při 
výchově je, když chceme dětem 
namluvit, že život je bezproblémo
vý, když se snažíme všemožně jim 
ho ulehčit. Možná, že řada rodičů 
ve svém dětství strádala, trápila se 
pro nedostatek určitých věcí. A tak 
se snaží, aby jejich děti měly všech
no, aby byly spokojené. Takto milo
vat své děti znamená kazit je. Ne
jsou pak připravené na život, který 
je krásný, i když ne lehký. Na život, 
který často právě v námaze či trá
pení odráží svou cenu a krásu. 

Je fascinující dívat se na krajinu 
z vysoké hory, když jsme její vrchol 
dosáhli právě za cenu velké náma
hy a vypětí sil. 

Vždyť nejlepší Učitel - Ježíš 
Kristus - vůbec neskrýval před 
těmi, kteří se chtějí od něho učit, 
problémy, s nimiž se setkají, nesná
ze, které je čekají, když půjdou jeho 
cestou. Samozřejmě, že také nikdy 
neskrýval smysl tohoto úsilí a cíl 
cesty. 

Výstava o životě a díle 
kardinála JOSEFA BERANA 

Diana Loomansová napsala: 
„Kdybych měla znovu vychovávat 
své dítě, nemalovala bych mu 
všechno na růžovo, o to víc bych je 
však milovala, ... dohlížela bych, 
aby si nehrálo na vážného, ale váž
ně bralo věci, nepřistupovala bych 
k němu z pozice síly, ale budovala 
bych sílu v něm, nedržela bych 
ho v zajetí, ale v objetí, ... nejprve 
bych budovala jeho sebevědomí, 
až potom základy jeho domu, učila 
bych je ne lásce k moci, ale MOCI 
LÁSKY!" 

Kéž bychom v tomto duchu 
s pomocí Boží mohli začít nové 
zodpovědné období v naší farnosti 
pro dobro nás všech. Během září 
a října začne opět výuka nábožen
ství, mše svaté upravené pro děti, 
biblické hodiny, farní akademie, 
počítáme také s duchovní obnovou 
pro manžele. A trochu víc prosto
ru dáme letos výstavám v kapli 
Božského Srdce Páně, které nás 
mohou také silně oslovit. V září to 
bude výstava ke svatořečení kardi
nála Josefa Berana, termín výstavy 
moderních uměleckých děl s du
chovní tematikou belgického socha
ře a malíře Charlese Delporte bude 
ještě upřesněn a začátkem listopa
du budeme moci zhlédnout dřevěné 
Madony od Ladislava Boráka z Vel
kých Karlovic. V adventě, stejně 
jako vloni, bude kaple patřit P. Sta
nislavu Weiglovi a jeho obrazům . 

V naší kapli Božského Srdce 
Páně bude v týdnu od 9. do 16. září 
instalovaná na několika putovních 
panelech dokumentace o životě 

a díle 33. pražského arcibiskupa, 
kardinála Josefa Berana. Narodil se 
dva dny před koncem roku 1888 
v Plzni a zemřel 17. května 1969 
v Římě. Tam také absolvoval boho
slovecká studia a v roce 1911 byl 
vysvěcen na kněze. Po návratu do 
vlasti působil v duchovní správě 
v Chýši na Žluticku, na Prosecku 
a v Michli. Rok před koncem první 
světové války nastoupil jako profe
sor náboženství a pedagogiky na 
učitelském ústavu u sv. Anny v Pra
ze na Novém Městě a zde setrval 
až do roku 1929. Hned poté začal 
přednášet pastorální teologii na 
bohoslovecké fakultě Univerzity Kar
lovy, aby o tři roky později stanul 

jako rektor pražského bohoslovec
kého semináře a zároveň rektor 
seminárního kostela sv. Vojtěcha 

v Praze-Dejvicích. 
(dokončení na str. 2) 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



Jak to bylo na pouti ve Skokách u Žlutic 

ČLOVĚK SE POTŘEBUJE SETKÁVAT 
Na poutní mši svatou do kostela 

Navštívení Panny Marie ve Sko
kách u Žlutic jsme se vypravili v ne
děli 1. července. V autobuse se 
s naším otcem Bedřichem modlíme 
radostný růženec a posloucháme 
jeho promluvu k evangeliu Lk 9, 
51-62. Každý z nás by měl v sobě 
odložit starého chybujícího člověka 
a hledět do budoucnosti. Neohlížet 
se, ale budovat v sobě lepšího křes
ťana. Panna Maria je pro nás velké 
tajemství, na které nelze zapome
nout. Bůh překvapuje svět, protože 
se objevil tam, kde ho nikdo neče
kal. Ve chlévě, z něhož je k lidem 
blíž než z paláce. Bohatství duše je 
cennější. Mnohdy nám nedostatek 
víry brání prožívat mši svatou. 
Nechme tedy starosti před dveřmi, 
abychom mohli více vnímat radost 
s Marií. Celý náš život je vlastně 
hledáním Boha. 

Ve Skokách nás uvítal déšť. Při
jeli také poutníci z Plzně a z WOrz
burgu. Společně jsme se modlili 
a zpívali střídavě česky a německy 
pod vedením otce biskupa Radkov
ského. Ten v homilii mj. řekl: „Panna 
Maria spěchala navštívit Alžbětu . 

Bylo to vlastně setkání Ježíše 
s Janem Křtitelem. Ať je toto naše 
střetnutí stejně hluboké. Chvíle 
Zvěstování byla jistě pro Marii vel
kou zkouškou. Jediný, kdo ji pocho
pil, byla Alžběta. A tak se setkaly 
s radostí - Velebí má duše Hospo
dina a můj duch jásá v Bohu mém 
Spasiteli ... hle od této chvíle budou 
mne blahoslavit všechna pokolení. 
Člověk se potřebuje setkávat s dru
hými, aby našel společný jazyk 
a porozumění, zboural překážky 

a navázal nová přátelství, protože 
patříme do velké rodiny evropských 
národů, které dříve spojovalo evan
gelium. Ale dnes tomu tak není. 
Trpíme krizí křesťanství. Musíme 
usilovat o to, aby víra vyrostla v srd
cích lidí, v našich srdcích. Aby spo
lečnost mohla budovat opět na 
evangeliu a neztratila půdu pod no
hama. Abychom věděli, že ten, kdo 
nás spojuje, je Ježíš. Kde jsou dva 
nebo tři v mém jménu, tam já jsem 
uprostřed nich! 
Obě ženy, které se setkaly, měly 

velký poklad - Ježíše a Jana. Proto 
je pro nás tento svátek napomenu-

tím a povzbuzením za úctu a pod
poru k životu. Ten je dnes nejvíce 
ohrožen, protože nenarozené děti 

jsou zabíjeny. Musíme pomáhat 
nastávajícím matkám, aby se děti 

mohly narodit, a ne je odsuzovat. 
Protože národy bez dětí jsou náro
dy bez budoucnosti. 

Po obědě jsme se opět sešli, 
k adoraci a požehnání. Zpívali jsme 
známé zvolání k Panně Marii -
Matko Boží, my lkáme k Tobě, 

Mutter Gotes, wir rufen zu Dir. 
Posleďní pohled do kostela mi 

připomíná tvrdou realitu. Postranní 
oltáře s obrazy sv. Jana Nepomuc
kého a sv. Josefa tu loni ještě byly. 
Letos už po nich zbyly jen zvětšené 
fotografie. Tak mě napadá - téměř 

všechno se dá dnes ukrást, ale víra 
a láska z lidských srdcí ne. 

„Je možné člověka od všeho 
vzdálit, je možné člověku všechno 
vzít, ale nikdo mu nemůže vzít víru, 
kterou má v srdci. A tak člověk 

staví ve svém srdci oltář" (dopis 
z vězení Sr. M. Restituty - fran
tiškánky, zdravotní sestry Heleny 
Kafkové, která byla popravena 
30. března 1943). 

Ze Skoků odjíždíme na nedaleký 
renezanční zámek Chyše. Původně 
gotický hrad byl přestavěn Mikulá
šem z Lobkovic v roce 1578. 
Z období barokní přestavby za 
Karla Jiřího Michny z Vacínova 
ukončené roku 1708 pochází 
nástropní malba Petra Brandla. Od 
roku 1766 je zámek v majetku rodi
ny hrabat Lažanských z Bukové. 
Poslední rekonstrukce je dílem Pro
kopa 111. Lažanského. V roce 1917 
tady působil spisovatel Karel Čapek 
jako domácí učitel. Na fotografiích 
jsme viděli spoustu známých osob
ností a také mladého studenta 
Tomáše Halíka. Lažanští se jako 
jedni z mála restituentů o zámek 
opravdu starají. 

Eva KOCMANOVÁ 

Kardinál JOSEF BERAN 
(dokončení ze str. 1) 

V červnu 1942 začalo životní 
martyrium otce Berana. Byl zatčen 
gestapem, prošel několika kon
centračními tábory, naposledy byl 
v Dachau. Po návratu domů, v květ
nu 1945, se mohl vrátit ke své práci 
v bohosloveckém semináři. Na vý
stavě je pak dokumentován jeho 
čestný postoj po komunistickém 
puči v roce 1948, kdy se stal sta
tečným obhájcem náboženských 
svobod a práv církve. Po incidentu 
ve svatovítské katedrále vyvola
ném komunistickými provokatéry 
v červnu 1949 byl otec Beran inter
nován v arcibiskupském paláci. 
Tato jeho izolace přešla do nucené
ho vyhnanství. Koncem ledna 1965 
ho papež Pavel VI. jmenoval kardi
nálem. Zanedlouho poté natrvalo 
opustil svou vlast, aby aktivně po
kračoval v římské kurii. Pohřben je 
v bazilice sv. Petra. Tolik po stopách 
informací zachycených na výstav
ních panelech. 

Ještě jedna osobní vzpomínka. 
Před pěti lety se poutníci lhotecké 

farnosti zastavili u hrobu otce kar
dinála s kyticí živých chryzantém od 
ctihodných karmelitánek z Hrad
čan. V podzemním labyrintu na toto 
místo všechny neomylně dovedl 
otec Vladimír Rudolf. „Vemte pana 
kardinála útokem, všechno svěřte 

do jeho rukou a on vám pomůže," 
řekl tehdy. „Sám jsem se o tom 
mnohokrát prakticky přesvědčil. 

Mám doma na stole jeho obrázek 
a jsem s ním stále ... On nám vždyc
ky ve škole říkával - ten náš dobrý 
český lid. Náš národ není k odsou
zení, ale často bývá sveden. Také 
my bychom to měli opakovat a mít 
druhé rádi. Nestěžujme si, ale sami 
dávejme dobrý příklad ... " 

Výstava, kterou už zhlédli na ně
kterých místech, poputuje od nás 
do Frýdku-Místku. My se můžeme 
těšit, že u nás bude ještě obohace
na o bustu pana kardinála od lho
tecké farnice, akademické sochařky 
Marie Uchytilové (spoluautorky 
mementa, sousoší dětí, které byly 
za druhé světové války tragicky 
upáleny v Lidicích). 

(ZP) 



Z pouti do Skoků u Žlutic 

KRÁTCE 

• NA POUTNÍ ZÁJEZD lhotecké 
farnosti do Kluschen Hagis 
a Erfurtu ve dnech 15.-17. září je 
stále ještě pár míst volných. Při

hlášky a úhrada 1 200 Kč v sakris
tii. Byla by škoda této příležitosti 
nevyužít. 

•VYDÁNÍ VLASTNÍHO STOLNÍHO 
KALENDÁŘE lhotecké farnosti na 
rok 2002 je ojedinělou událostí 
a malým technickým zázrakem. 
Jen díky šlechetným sponzorům 
bylo možno tento „přepych" rea
lizovat a v nákladu 1500 kusů 
uhradit. Výtisk za 70 Kč bude jistě 
zdobit všechny naše domovy, pří
padně také kanceláře. A už dnes 
s ním můžeme pamatovat jako 
s vhodným vánočním dárkem na 
naše bližní. 

Jak se dívat na nedávné sčítání křesťanů 

NEBOJ SE, MALÉ STÁDCE! 
(Vybrané úryvky z homilie o 19. neděli v mezidobí) 

„Neboj se, malé stádce! Váš Otec 
rozhodl, že vám dá království." Každý, 
kdo se zamyslel nad letošními výsledky 
sčítání lidu, pochopil, že jako křesťané 
jsme v českém národě právě to malé 
stádce, o kterém Kristus hovoří. Počet 
lidí, kteří se hlásí k církvím, klesl o třeti
nu a počet věřících, kteří pravidelně 

navštěvují nedělní bohoslužby, u nás 
nepřesahuje pět procent obyvatelstva. 

Kdyby byla Kristova církev pouhou 
propagandistickou organizací, které jde 
jen o sebe, pak by výsledky sčítání byly 
pro nás tragické. Reklama v rozhlase se 
snažila ještě před sčítáním verbovat lidi 
pro církev - a zcela zbytečně. Měřítkem 
„úspěšnosti" církve a religiozity obyva
telstva zůstává nadále počet, množství, 
kvantita. Faráři vyplňují do rubrik počet 
rozdaných svatých přijímání. To ovšem 
neodpovídá měřítku, které nasadil sám 
Kristus: Neboj se, malé stádce! Nebes
ký Otec nedal království katolickému 
Polsku nebo Irsku, ani katolické Maltě, 
kde se k církvi hlásí 90 procent obyvatel, 
a ani Brazílii, kde žije nejvíce katolic-

Nemysli úzkostlivě na to, 
co tě může potkat zítra. 
Týž věčný Otec, který 
se o tebe stará dnes, 
bude se o tebe starat zítra 
a pozítří. Nesešle na tebe 
žádné utrpení, a jestliže ti 
nějaké utrpení přece jen 
pošle, pak ti dá také odvahu 
k vítězství nad ním, 
abys ho snesl. 

Svatý FRANTIŠEK SALESKÝ 

kých křesťanů na světě . Otec dal králov
ství třeba těm třem babičkám, které pil
ně docházejí do zapomenutého kostela 
kdesi v severních Cechách. A nenech
me se omámit tím, že zde ve Lhotce má
me plný kostel lidí. Na sídlišti obývaném 
desítkami tisíc lidí je to pořád ještě vel
mi málo. 

V prvotním nadšení se apoštolům 
podařilo rozšířit zvěst o Kristu v celém 
tehdejším světě, a to přes veškeré pro
následování: jděte do celého světa 

a hlásejte evangelium. Dne žijeme v do
bě, kdy šíření víry nikdo nebrání a přes
to jako bychom byli blokováni. Kdo 
z nás se odvážil oslovit své příbuzné, 

známé nebo dokonce někoho na ulici, 
že život z víry je to pravé - ať také on 
uvěří? Nechceme být dotěrní jako čle
nové nějaké sekty nebo rozdávači re
klamy. A tak nám vlastně zbývá Kristův 
výrok o malém sládci, ovšem jako 
z nouze ctnost. 

P. Stanislav PŘIBYL 

Před výstavou belgického umělce v naší kapli 

PŘIJEDE CHARLES DELPORTE 
Mon Dieu, merci (Bože můj, děkuji 

ti), zvolal s očima obrácenýma k nebi 
a se sepjatýma rukama známý belgic
ký sochař a malíř Charles Delporte, 
když jsme vloni s manželem a belgic
kou přítelkyn í Cecile Dheedene na
vštívili jeho studio a galerii v přímoř

ském letovisku Damme, a on se 
dozvěděl, že jsme přijeli z Prahy. Při 

procházce malebným městečkem 
nás na jednom náměstíčku totiž zau
jala jím vytvořená velká socha. A když 
jsme pak o kus dál míjeli dům s nápi
sem Galerie Delporte, neváhali jsme 
vejít, abychom zhlédli i další jeho dí
la, mnohá s náboženskou tematikou. 

Pan Delporte se nám svěřil, že je
ho práce jsou umístěny v chrámech, 
muzeích a galeriích ve 30 městech 
různých zemí světa, ale že již dlouho 
touží po tom, aby se mu dostalo cti 
vystavovat také v Praze, na kterou 
má hezké vzpomínky z jedné dávné 
návštěvy. Po chvilce usedl ke klavíru 

a po několika minutách prozpěvování 
a přehrávání zapěl píseň o Praze, 
kterou sám složil. Charles Delporte je 
mnohostranný umělec, píše básně 
a skládá hudbu a j istě o svých schop
nostech přesvědčí i nás, až bude vy
stavovat v našem kostele. Vernisáž 
se měla uskutečnit již v neděli 30. zá
ří, ale pro náhlé onemocnění autora 
musí být zatím odložena. 

Tuto výstavu s umělcem dohodl 
náš P. Bedřich Vymětalík, který letos 
v posledním červnovém týdnu navští
vil Belgii a s panem Delporte se set
kal v jeho trvalém domově ve městě 
Charleroi. Důkazem uzavřeného přá
telství je mistrův dar bronzové hlavy 
Krista, která bude umístěna v kapli 
Božského Srdce Páně. Jeho další 
dílo věnované Praze, La Spire (Dech), 
bude součástí uměleckých sbírek 
Pražského hradu. 

Věra FEXOVÁ 
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BYLA JSEM V TAIZE 
Taizé, v níž byla založena komu

nita bratrem Rogerem v roce 1940, 
je malá vesnička v kraji Saone-et
Loire. Kdysi to bylo místo duchovně 
opuštěné, dnes je to úžasné eku
menické sídlo. Od onoho roku zde 
prošly tisíce lidí, především mla
dých, hledajících. Je to velká křižo
vatka jazyků, církví a osudů, krajina 
hlubokého souladu. 

Rytmus dne udává třikrát denně 
společná modlitba. Střídají se v ní 
zpěvy s biblickými texty. Obojí pů
sobí pocitem niterné svobody. Mladí 
se učí modlit, neobratně, s touhou 
i pochybností. Řeholníci mají sep
nuté ruce uprostřed meditujícího 
společenství a v Chrámu smíření je 
člověk vtažený do jednoty se všemi 
zúčastněnými, se sebou, i s lidmi, 
kteří zde nejsou. Melodie jsou vlast
ně malé kantáty Božího slova. 
V Taizé se Slovo stalo zpěvem ... 

Lidé se sem sjíždějí většinou na 
týden. Celou tu dobu jsme ve vět
ších skupinách četli určenou část 
Bible s jedním z bratří. Na dopoled
ne jsme dostali tři až čtyři otázky 
k textu a odpoledne jsme pak 
v menších skupinách na ně odpoví-

dali, besedovali o textech a přidáva
li vlastní zkušenosti. Vždy v jazyku, 
na kterém se skupina dohodla. Ce
lý týden byl intenzivním přemýšle
ním o životě v porovnávání s texty 
Bible, ale také poznáváním nových 
lidí z nejrůznějších koutů světa. 

Taizé je pro mne místem, kam se 
budu chtít vracet. Závěrem chci oci
tovat modlitbu či vzkaz bratra Roge
ra V Kristově společenství: 

Předobrý Bože, ty miluješ 
a hledáš každého z nás ještě dřív, 
než my jsme milovali tebe. 
A naplňuje nás úžas, 

když si uvědomíme, 
že se díváš na každého člověka 
s nekonečným milosrdenstvím 

a něhou ... 

Ráda bych ještě upozornila na 
útlou knížku Modlitba s Rogerem od 
Chantal Joly, vydanou v Karmelitán
ském nakladatelství Kostelní Vydří, 
v edici Duchovní život. 

Zdeňka PAVLASOVÁ 

Máte-li i vy zájem navštívit ob
dobným způsobem Taizé a prožít 
tam v hlubokém usebrání duchov-

ní obnovu, potřebné informace 
a přihlášky získáte na adrese: 

Accueil, F 71250 TAIZÉ -
Communauté, 
tel.: 0033/385 50 30 01 
(v naléhavých případech 
385 50 30 30), 
fax: 0033/385 50 30 16, 
e-mail: meetings@taize.fr 
http://www.taize-fr 

Autobusem (o Velikonocích 
a v létě) přepravuje: 

BAKALARI, CK ČSAD Tišnov, 
Jungmannova 754, 
666 01 Tišnov, 
tel.: 0504/41 11 10, 
fax: 0504/41 11 17, 
e-mail: 
ck-tisnov@csad-tisnov.cz 

Vlakem: železniční stanice 
Chalon-sur-Saone 
nebo Macon-Ville 
či Macon-TGV 
a pak autobusem SNCF 
až do Taizé. 

Autem: po dálnici AG a pak 
odbočit na Chalon-Sud nebo 
Tournus. 
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VUNE MORE A BOROVIC 
Jedním z nejoblíbenějších čes

kých cílů u moře v severní Itálii je 
už tradičně Bibione. Nedaleko vybí
há do Jaderského moře směrem 
k Terstu poloostrov s letoviskem 
Lignano. V létě tam u moře bývá 
hlava na hlavě. To však, jak jsem 
se přesvědčil, neplatí o charitním 
areálu diecéze Udine. 

Po druhé světové válce získala 
církev v Lignanu, mezi jeho částmi 
Sabbiadoro a Pineta, rozsáhlý pří
mořský komplex, který tam fašistic
ký stát vybudoval pro zotavování 
svých raněných vojáků. Díky jeho 
velikosti se lidé, kteří tam pobývají, 
nemusí na pláži tísnit jako na měst
ských plážích v hustě zastavěném 
Sabbiadoru. 

V borovicovém lesoparku, posky
tujícím i za největších veder příjem
ný chládek, je několik zotavoven. 

Poblíž jednoho z vjezdů do areálu ka Reichla, na kterého si čtenáři 
upoutá návštěvníka jednoduchý Věstníku možná vzpomenou jako 
kostelík v typickém středomoř- na místopředsedu popřevratové 
ském stylu, zasvěcený Svaté Marii federální vlády, posílá naše turisty 
u moře. Lignano má několik kostelů, jen na přelomu srpna a září, kdy už 
v Sabbiadoru, kde je sportovní pří- v Itálii sezóna končí, ale stále ještě 
stav, v centru např. velký moderní je tam hezky. Cestovní kancelář 
dvoupodlažní kostel sv. Jana Baska. sídlí na faře v Jílovém u Prahy. 

U církevního komplexu je moře Přímořský vzduch provoněný 
daleko od břehu tak mělké, že rodí- borovicemi je v lignanském charit
če se nemusí bát o koupající se ním areálu příjemný pro každého, 
děti. Areál má k dispozici i pokoje ale zvlášť vhodný je pro městské 
pro vozíčkáře. Protože do Lignana děti s dýchacími potížemi. Proto 
jezdí také mnoho invalidů a starých tam také každoročně před prázdni-
lidí z Německa, nabídka jídel je nami jezdí chlapci a děvčata z Ofi
orientovaná italsko-německy, což vovy dětské léčebny v Říčanech, na 
našinci vyhovuje. jejíž správě a podporování pro-

Vzhledem k slabosti koruny střednictvím Olivovy nadace se 
méně už Čechům vyhovuje cena podílejí křesťané bez rozdílu církev
přiměřená prostředí a standardu ní příslušnosti spolu s lidmi, kteří 
poskytovaných služeb. Proto tam nepatří k žádné církvi. 
cestovní kancelář rodiny dr. Františ- - Jiří SŮVA 



MEZI SVATÝMI A ŽELVAMI 
Jeden z nejjižnějších řeckých 

ostrovů Zakynthos, nazvaný podle 
kopců, navršených na 85 procentech 
krajiny, oplývá jako jiné v tomhle 
zemském ráji bujnou zelení s charak
teristickými cypřiši, jehlovitě se vy
pínajícími k nebi, hustými keři různo
barevných oleandrů a pestrých 
bugenvilií, tropickými stromy obtěž
kanými banány a citrusovými plody, 
vinicemi, mandlovníky, ale především 
všude přítomnými olivovými háji 
s pamětí země uloženou do bizarně 
propletených kořenů. Do vesnice 
Exo Chora jsme jako ostatní turisté 
přijeli obdivovat olivovník, který podle 
odborných posudků specialistů 

z Rakouska má rovných dva tisíce 
let. Tenhle kmet možná pamatuje 
Máři Magdalenu, která se v nedaleké 
vesničce Maries zastavila na své 
cestě do Říma v 34. roce po Kristu, 
aby na ostrově založila první křesťan
skou obec. 

Do oblíbené turistické trasy pozná
vání Zakynthosu, s architektonickými 
stopami dlouholetého panství Benát
čanů , patří také největší vesnice 
ostrova s 1 200 obyvateli, Machera
do. To pro kostel s černou Madonou 
Agia Mavra, zasvěcený Egypťanovi 
sv. Maurovi a nám známému Timote
ovi, který byl umučen ve 3. století 
po Kristu. Při nedávné rekonstrukci 
kostela s freskami biblických scén 
restaurátoři sice zlatem ani stříbrem 
nešetřili, ale pozornost přítomných 

při zření na Madonu schopnou uzdra
vovat a plnit další tajná přání tím ne
mohou rozptýlit. Všichni se důstojně 
zastavují před obrazem ověnčeným 
mnoha votivními dary a v teplém 
světle tenkých hořících svící sou
středěně předkládají Panně Marii své 
prosby a sdělují poděkování. 

Rozhodně nejuctívanějším mezi 
světci je patron ostrova svatý Dionýz. 
Na kněžskou dráhu se dal v sedm
nácti letech a brzy se pro svoji zbož
nost stal představeným kláštera 
v hlavním městě Zakynthos. Dlouho 
tu ale nepobyl. Nemohl se smířit 

s nenapravitelnou hříšností Zakynťa
nů, a protože v jeho žilách kolovala 
horká vikingská krev, raději se odstě
hoval do horského kláštera ve ves
ničce Anafonitra. Tady jako opat žil 
plných 37 let až do své smrti. Místo 
bylo dobře opevněno, mělo studni 
hlubokou 80 metrů s dobrou pitnou 

vodou a také malý hřbitůvek. Všech
no jsme si prošli a u malého oltáře 
v Dionýzově cele se pomodlili. Každý 
tady hledá pár nazdobených kože
ných bot světce, uložených v pro
sklenné schráně. Pantoflíčky připo
mínají svým zdobením spíš divadelní 
rekvizitu, ale podle slov průvodce 
bývají prý před Vánocemi vždycky 
obnošené, a tak se pravidelně musí 
měnit za nové. Svatý Dionýz totiž 
i po své smrti v roce 1623, kdy mu 
bylo 75 let, neodpočívá a jako patron 
obchází ostrov, stará se o dobrou 
úrodu, aby děti byly zdravé a všem 
jeho ovečkám se dařilo . To se pak 
botky brzo prošlapou. Ostatky světce 
však tady marně hledáte. Jsou ulo-

Kostel sv. Dionýza v Zakynthosu 

ženy ve stříbrném sarkofágu v kate
drále hlavního města, kam se po 
svém putování a věčném smíru vrá
til. Teprve po smrti si místní lidé Dio
nýza začali vážit a vděčně vzpomí
nat na jeho prozíravá slova a skutky. 
O laskavosti světce se vypráví, že 
dokonce ukrýval vraha svého bratra, 
kterému odpustil a umožnil, aby bez 
potrestání mohl odplout z ostrova. 
Každý 17. prosinec, svátek sv. Dio
nýza, je velkou událostí pro celý 
ostrov. Světec ve stříbrné rakvi na 
chvíli opouští kostel a nesen v pro
cesí se vydává na pouť po přístavu , 

tržišti, náměstích, aby se na rok zase 
vrátil do místa svého odpočinku. 

Život světce je jistě opředen mno
ha legendami. Když ale 12. prosince 
roku 1953, přesně ve dvanáct hodin 
v poledne, zemětř_esení o síle 7,2 

stupně Richtera srovnalo se zemí 94 
procent (?!) budov ostrova, v hlav
ním městě Zakynthos f a k t i c k y 
zůstaly zcela nedotčeny jen dva ob
jekty - malý klášterní kostel, kde za
čalo kněžské poslání sv. Dionýza 
a katedrála s jeho ostatky. 

Této katastrofě se vyhnul anglický 
básník lord Byron, který zde pobýval 
už v roce 1824, kdy jako ctitel Řeků 
vypravil na své náklady loď pro jejich 
osvobození od turecké poroby. Také 
slavný spisovatel Edgar Allan Poe, 
jenž zemětřesení předešel o stovku 
let a mohl na ostrově v klidu napsat 
sonet Pro Zante. Ba nic nerušilo ani 
zde žijícího velkého básníka a auto
ra řecké národní hymny Dionysiose 

Solomona, po němž je nazváno hlav
ní náměstí. Jeho socha uprostřed 
pohostinného parku vítá k odpočinku 
a duševnímu občerstvení turisty 
z celého světa. 

Byla to pěkná dovolená. Do klid
ného mělkého moře za plaváním se 
šlo po písku hezkých pár metrů, a tak 
svatý Dionýz musel hlídat spíš obří 
mořské želvy karetky, dorůstající do 
váhy 150 kg a dožívající se požeh
naného věku sta let, aby jim výletní 
lodě , nabízející atraktivní podívanou, 
neublížily. Jsou totiž už jen tři místa 
na světě, kde se tyto poslední žijící 
jedinci ještě nacházejí. Na Havaji, 
Galapágách a právě v zálivu Laga
nos ostrova Zakynthos, kde jsme 
bydleli a odkud vám posíláme prázd
ninovou pohlednici. 

Zdeněk PEJČOCH 



DO LAVICE PATŘÍ I SVĚDOMÍ 
Milé děti! Začínáte školní rok. Bude

te se učit spoustu předmětů, které jsou 
potřebné pro život. Bez kterých se ne
obejdete. Ale nezapomínejte, že je ješ
tě něco, bez čeho také v životě nemů
žete být. Je to zdravé a citlivé svědomí. 
Díky němu můžeme dělat správná roz
hodnutí a dobré skutky. 

Když chceme něco udělat, svědomí 
nám šeptá: to udělej, to je dobré. Ane
bo: to nedělej, to je špatné. Svědomí 
ale ztrácí svou citlivost, stává se němé, 
mrtvé v důsledku často páchaných hří
chů. Dítě , které často lže, často přichá
zí pozdě do školy, často jezdí „načerno" 
v autobuse, pomalu nepociťuje žádné 
výčitky svědomí za tyto přestupky. 

Pěkně to řekl jeden Indián: "V srdci 
mám trojúhelník s ostrými úhly. Když 

udělám něco špatného, trojúhelník se 
pohne, ucítím bolest v srdci. Ale když ty 
zlé skutky dělám velmi často, vrcholy 
trojúhelníka přestávají být ostré, otupují 
se a už mi nepůsobí bolest v srdci. A to 
je se mnou pak špatné." 

Abychom měli zdravé a citlivé svě
domí, nestačí se jenom vyhýbat hříchu, 
ale máme se i poradit s rodiči a staršími 
osobami, a to především tehdy, když 
máme pochybnosti o tom, co je správ
né. Oni vám pomůžou při výchově va
šeho svědomí. A pak tady máme ještě 
svaté příjímání. Dítě , které přijímá Pána 
Ježíše ve svatém přijímání, tak uslyší 
ve vhodné chvíli šeptat jeho hlas: .To 
nemůžeš udělat, tomu se vyhni." 

(P. B. V.) 

OD KOHO SE TAKÉ UČÍM 
UČÍM SE OD KVĚTINY: 
Tiše roste, k nebi vzhlíží 

a žádnému neublíží. 

UČÍM SE OD STROMU: 
V létě, v zimě pevně stává, 
nechce nic a všecko dává. 

UČÍM SE OD VRABEČKA: 
Zimy, hladu nebojí se, 

i drobečkem spokojí se. 

UČÍM SE OD SLEPIČKY: 
Kuřátka svá opatruje, 

i když žádné neděkuje. 

UČÍM SE OD SKŘIVÁNKA: 
Na zemi si hnízdo staví, 
pod oblohou Boha slaví. 

OKÉNKO lff.ASOCIÁLNÍ 

~ PŘEDČASNÝ ODCHOD DO DŮCHODU 
Odchází-li zaměstnanec do předčasného starobního důchodu dle 31 zákona 

o důchodovém zabezpečení, jak má podle zákoníku práce ukončit svůj pracovní 
poměr? 

Nezbytné je pracovněprávní vztah rozvázat, a to podle 42 ZP. V úvahu při
chází dohoda nebo výpověď. 

Protože v tomto případě je skončení pracovního poměru v zájmu zaměstnance, 
měl by ve vlastním zájmu iniciovat dohodu o skončení pracovního poměru dle 
43 ZP, případně podepsat dohodu, připravenou zaměstnavatelem. 

Zaměstnanci samozřejmě nevzniká nárok na odstupné. Dohodne-li se zaměst
nanec se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru dohodou, pracovní 
poměr končí sjednaným dnem. 

Dohoda se uzavírá písemně. Musí v ní být uvedeny důvody rozvázání pracov
ního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Jedno vyhotovení této dohody vydá za
městnavatel zaměstnanci. Do osmi dnů musí zaměstnance odhlásit z příslušných 
sociálních a zdravotních pojištění. 

Pokud by šlo o výpověď, přichází v úvahu pouze výpověď daná zaměst· 
nancem, protože „odchod do důchodu" není zákonným výpovědním důvo
dem ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec musí počítat v tomto případě 
s dvouměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi. 

Doporučuje se vždy takto postupovat, a to i v případě běžného odchodu do sta
robního důchodu. Při nedodržení postupu jde např. o pozastavení výplaty důcho
du, náhradu škody v případě nevykonávání prací pro zaměstnavatele apod. -
důsledky jsou vždy na vrub zaměstnance. (AA) 

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 7. září 2001. 

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 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 
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, 
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 17.00do17.30. 
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. 
POMOC POTŘEBNÝM 

Možnost setkání se skupinou 
pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 44 47 24 56. 

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. 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
Ve čtvrtek 1. listopadu -

slavnost Všech svatých 
mše svatá v 8.00 a 18.30 

V pátek 2. listopadu -
Všech věrných zemřelých 
mše svatá v 8.00, 15.00 a 18.30 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
PRO DUŠE V OČISTCI 

Ve čtvrtek 1. listopadu odpoledne 
a následující celý den při návštěvě 
kteréhokoliv kostela. Kromě tří pod
mínek (sv. zpověď, sv. přijímání, 

modlitba na úmysl Svatého otce) 
je podmínkou pomodlit se při ná
vštěvě kostela modlitbu Páně a vy
znání víry. 

Od 1. do 8. listopadu je možno 
získat plnomocné odpustky pro 
duše v očistci po splnění těch tří 

podmínek při návštěvě h řbitova, 

kde se pomodlíme třeba jen v duchu 
za zemřelé . 

v , 

VESTNIK 6/2001 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

DO DOMU OTCE 
V listopadu slavíme výročí po

svěcení našeho kostela. Měsíc lis
topad - se svátkem Všech svatých 
a s dnem Dušiček - však vede na
še myšlenky i kroky především na 
hřbitov. Zamýšlíme se, kolik našich 
přátel a známých už skončilo toto 
pozemské putování. A vede nás to 
k myšlence na naši vlastní smrt, kdy 
to přijde, jak se s tím vyrovnáme. 

Když však myslíme na smrt, 
měli bychom myslet i na život! Život 
a smrt patří nerozlučně k sobě. 
Jsou to dvě strany jedné medaile. 
Jen tváří v tvář smrti získává život 
smysl. A na druhé straně smrt hod
notu života. Samozřejmě, když při 

rozmýšlení o životě a smrti myslíme 
i na Boha. Bez něho by život a smrt 
zůstaly jen biologickým procesem. 

Netočíme se v kruhu jako koule, 
která byla narozením vhozená do 
života, aby byla smrtí z kruhu vyta
žena, jak to chápe Jean-Paul Sartre. 

Chápeme svůj život jako cestu, jako 
PUTOVÁNÍ DO DOMU OTCE. Od 
něho jsme vyšli, on nás povolává 
k životu na tomto světě a k němu 
jsme na cestě . Podobně jako syn ze 
známého Ježíšova podobenství, 
který vyšel z otcova domu a zase se 
do toho domu vrátil. O ruském spi
sovateli Dostojevském se vypráví, 
že si dal přečíst na smrtelné posteli 
právě tuto událost. 

My jsme dnes ve velkém nebez
pečí, abychom neztratili uprostřed 
uspěchaného života to podstatné, 
vlastně nejpodstatnější: věčný život. 
Příliš jsme zlhostejněli v péči o duši 
při úzkostlivé starosti o své tělo . 
A určitě správné prožití těchto 
dušičkových dní s jejich zvláštní 
atmosférou, ve které myslíme na 
naše blízké na věčnosti, přinese 

hodně i nám žijícím. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

KATOLIČTÍ PRAŽANÉ KE KRÁLOVNĚ MÍRU! 
Od posvěcení našeho kostela 

Panny Marie Královny míru, který 
pár roků před druhou světovou 
válkou se několikrát objevil na 
stránkách Katolické ženy (výstřiž
ky nám poslala knihovnice Příro-

Tento gotický deskový obraz Mado
ny Rynecké z počátku 15. století, 
o rozměru 30 x 48 cm (důležitá část 
podstavce Mariánského sloupu), 
vystavil na veřejnosti pražský měš
ťan Bínágo, když bylo hlavnímu mě
stu v obležení tří armád nejhůře. 

Vyzval Pražany, aby slíbí/i, že po
kud jim obraz pomůže, postaví mu 
kamenný sloup. Zásluhou známého 
historika umění V. V. Štecha unikl 
pří bourání cenného monumentu 
zničení a je chován v Týnském 
chrámu. 

dovědecké fakulty UK a čilá dopi
sovatelka Věstníku Eva Kocma
nová) uplyne začátkem listopadu 
čtyřiašedesát roků. Ještě jedna 
v našem Věstníku nepublikovaná 
zpráva, kterou si v KŽ čtenáři v ro
ce 1938 přečetli pod titulkem Ka
toličtí Pražané ke Královně míru„. 

Praha nemá již ve svých věkovi
tých zdech památného Paladia. Má 
však jiné útočiště pro duše znavené 
a srdce toužící. Má, třebas na dale
kém svém obvodě, chrám, nedávno 
vystavěný, chrám Matky Boží Krá
lovny míru. Tam ve Lhotce na hlav
ním oltáři trůní Ona, Útěcha za
rmoucených, Posila klesajících, 
Naděje doufajících. I tato svatyně, 

(dokončení na str. 2) 



KATOLIČTÍ PRAŽANÉ KE KRÁLOVNĚ MÍRU! 
(dokončení ze str. 1) 

třebas nová, jest významná Če
chům a zvláště Pražanům . Vždyť 
zde je obnovená památná socha 
Panny Marie Královny míru a část 
Mariánského sloupu, strženého 
před dvaceti lety na Staroměst
ském náměstí! 

Tak jako utíkali se čeští katolíci do 
Staré Boleslavě, na Svatou Horu, 
Moravané na posvátný Hostýn, Ve
lehrad, Svatý Kopeček, tak pražští 
katolíci povždy a zvláště ve světové 
válce poklekali uprostřed šumu 
a shonu Staroměstského náměstí 
před Tou, která jim byla záštitou po
koje a kýženého míru. Když pak 
vandalismus pražské luzy vybil se 
ve stržení Mariánského sloupu, Pra
žané to zvláště byli, kteří trpce želeli 
zlého činu a kteří nepřestali toužiti 
po jeho odčinění. Oni to také byli, 
kteří dali základ lhoteckému dílu, jež 
s pomocí Boží a patronky chrámu 
Panny Marie Královny míru v tak 

krátké době, za přispění katolíků 
celé republiky, bylo dokončeno a loň
ského roku v neděli po devatenáctém 
výročí stržení Mariánského sloupu 
J. Em. nejdp. Karlem kardinálem 
Kašparem posvěceno. A od toho 
dne, neděli co neděli, svátek i všední 
den, putují pražští katolíci v zástu
pech do Lhotky, dříve jim zcela ne
známé, dnes tak milé a drahé části 
pražského obvodu. 

U paty obnoveného Mariánského 
sloupu vysílají k nebesům své ho
roucí modlitby a prosby za pokoj 
a mír svých srdcí, rodin, našeho 
státu a světa. 

Přijd\e i vy, kteří jste dosud ve 
Lhotce nebyli! 

Přijcfte, aby potěšeni a posíleni 
přicházeli jste opět a opět. Pouť do 
Lhotky není pro vás spojena s žád
ným velkým vydáním. Pojedete 
elektrickou drahou č. 17 neb 21 do 
Hodkoviček a odtud buď autobusem 
Lhotka na konečnou stanici, přímo 
u kostela Uízdné Kč 1,50) nebo pěš-

ky, asi půl hodiny. Možno také jeti 
elektrickou drahou č.14 na Kačerov 
a odtud pěšky asi 40 minut poho
dlné chůze. 

Mše svatá je zatím pouze v ne
děli a zasvěcené svátky o půl de
váté a půl desáté. Odpoledne ve 4 
hodiny sv. požehnání. Ve všední 
den jest otevřena do 7. hodiny ve
černí chrámová předsíň. 

Ve Lhotce právě připravují celou 
řadu slavností. Dne 2. října odpole
dne budou posvěceny J. M. vsdp. 
kanovníkem Msgrem Staškem tři 
nové zvony, zasvěcené ku poctě 
Panny Marie Královny míru, sv. Jo
sefa a sv. Terezičky Ježíškovy. Dne 
3. listopadu, ve dvacáté výročí str
žení Mariánského sloupu smírná 
pobožnost. V neděli 6. listopadu 
slavné posvícení. Připravujte již 
dnes ve spolcích a sdruženích spo
lečnou účast. Bližší podrobnosti bu
dou včas zveřejněny. 

Na shledanou ve Lhotce! 
I. TŮMA 

Kardinál, který se nesměl vrátit do vlasti 
V neděli 9. září se uskutečnil 

v našem kostele Panny Marie 
Královny míru Den kardinála Jose
fa Berana. Mši svatou v 10.00 spo
lu s P. Vymětalíkem, P. Rosou, 
P. Sokolem a jáhnem F. Martinkem 
celebroval pražský pomocný biskup 
Mons. J. Škarvada, který byl v době 
exilu kardinála Berana v Římě jeho 
osobním sekretářem. 

Ve své homilii, založené na větě 
evangelia „Což nemám pít kalich, 
který mi dal Otec?" (Jan 18,11) 
uvedl řadu emotivních osobních 
vzpomínek na pana kardinála, do
kreslujících jeho životní pouť plnou 
mnoha utrpení. Trpělivě jsme vy
slechli vylíčení jeho zápasů se stát
ní mocí o svobodu věřících i po
sledních okamžiků jeho života. Na 
závěr nás vyzýval, abychom se 
nebáli k němu modlit jako svému 
ochránci a přímluvci v nebesích. 
Vždyť beatifikační proces, který byl 
zahájen, potřebuje i velký zázrak. 

Touto mší sv. byla v kapli 
Božského Srdce zahájena výstava 
o životě a díle kardinála Berana pu
tující od jara po českých a morav
ských farnostech . Naše výstava 

však měla jednu zvláštnost, která ji 
obohatila. Hned u vstupu, jak jsme 
na to upozorňovali v minulém Věst
níku, byla umístěna busta pana 
kardinála Berana vytvořená akade
mickou sochařkou Marií Uchytilo
vou u příležitosti jeho uvedení na 
místo pražského arcibiskupa. Busta 
zůstala přes padesát let v ateliéru 
sochařky a vůbec poprvé byla vy
stavena až na Lhotce. 

Odpoledne v 16.30 se v rámci 
cyklu Farní akademie konala před
náška pana Václava Vaško o životě 
a díle kardinála Berana. Ve svém 
výkladu uvedl řadu známých i méně 
známých životopisných informací 

a podrobně popsal č innost pana 
kardinála zejména v kritických le
tech 1948-49, kdy vládnoucí státní 
moc usilovala o izolaci českých ka
tolíků od Říma. Od slavnosti Božího 
těla 1949 byl internován a po řadě 
jednání s Vatikánem mu bylo v roce 
1964 dovoleno odjet do Říma k pře
vzetí kardinálské hodnosti s tím, že 
se už nesmí vrátit do vlasti. Svou 
osobní vzpomínkou na ono setkání 
studentů s panem kardinálem ve 
Strahovské bazilice a slavnost Bo
žího těla v katedrále sv. Víta v roce 
1949 doplnili přednášku pana 
Vaško dva účastníci z naší farnosti. 

(EL) 

Umění rozdávat i přijímat 
„Je umění rozdávat, ale je také umění přijímat," připomněl mi kdysi otec 

Rudolf a já si často na jeho moudrá slova při své práci vzpomenu. 
Je mnoho těch, kteří pomoc potřebují, ale netroufají si o ni říct, nebo se 

ostýchají - i když jim ji někdo nabízí - takovou pomoc přijmout. 
Věřte ale, že projevený zájem člověka pohladí. 
Blíží se doba adventní, doba intenzivních úklidů a příprav, doba radost

ného očekávání. Jistě každý z vás najde ve svém okolí někoho, kdo bude 
potřebovat pomoc s těžkým nákupem, mytím oken či pověšením záclon. 
A vy, kterým sil ubývá, nezdráhejte se tuto pomoc přijmout! 

Darujme tak radost jeden druhému. (Prch) 



POUŤ DO VÝCHODNÍHO NĚMECKA 
Malá skupina poutníků z lhotecké 

farnosti spolu s farářem B. Vymě
talíkem vykonala 15.-17. září pouť do 
KIOschen Hagis a k Mariánskému 
dómu v Erfurtu. Po ranní modlitbě 
u P. M. Královny míru za ochranu 
na cestě jsme se přes Boží Dar 
a Chemnitz vydali po dálnici A4 do 
Gothy, kam jsme dorazili kolem druhé 
hodiny odpolední. Prohlédli jsem si 
historické centrum bývalého sídelní
ho města sasko-gothajských knížat 
s krásným náměstím, gotickým klášte
rem a rozsáhlým zámkem. Potom 
jsme pokračovali přes zajímavá za
chovalá středověká města MOlhausen 
a Dingelstadt do malého poutního kos
tela KIOschen Hagis, ukrytého v za
lesněném údolí vysočiny Eichsfeld. 

Byl svátek Panny Marie Bolestné, 
které je kostelík zasvěcen, a přes in
formaci, že v šest hodin zde bude mše 
svatá, jsme se za drobného deště ni
koho nedočkali. Po modlitbě růžence 
a prohlídce kostela (udivilo nás, že 
byl vůbec otevřen) jsme se rozjeli do 
nejbližší obce Wachstedt. Byla so
bota, půl osmé večer, a zahlédli 
jsme, že se odněkud lidé rozchází. 
Po krátkém dotazu na katolický kos
tel jsme brzo byli na místě a v ztich
lém kostele jsme zastihli staršího 
důstojného pána zhasínajícího oltář
ní svíčky. Požádali jsem ho, zda by
chom mohli mít ještě mši sv. v češti
ně. Ochotně souhlasil a zůstal s námi 
i s kostelnicí. Když jsme se s ním 
s poděkováním loučili, prozradil 
o sobě nejen vysoký věk 92 let, ale 
i to, jak byl potěšen, že po mnoha 
dlouhých letech opět slyšel zpívat 
české mariánské písně. V roce 1938 
byl totiž v Olomouci vysvěcen a jeho 
profesorem byl i pozdější kardinál 
František Tomášek. 

Už za tmy jsme vyhledali rezervo
vané ubytování v pensionu „Zum 
Ross" ve Witterdě (15 km od Erfur
tu). V neděli ráno se k nám u sní
daně připojil P. Wolfgang Ipolt, farář 
z Neuhausenu (jeho otec pochází 
z Prahy-Smíchova) a s jeho pomocí 
jsme našli vhodné parkoviště u Ma
riánského dómu v Erfurtu, na jehož 
vnějším schodišti se již připravovala 
výroční poutní mše sv. erfurtského 
biskupství. 

Hlavním celebrantem byl kardinál 
Joachim Meisner (předseda konfe
rence německých biskupů) a dopro
vázeli ho sídelní biskup Dr. Joachim 
Wanke a světící biskup Hans-Rein
hard Koch spolu s mnoha diecéz
ními a řádovými kněžími. Poutníků 
bylo jistě několik tisíc, také mnoho 
zpěváků a hudebníků. Kázání bylo 
na verš sv. Pavla (2 Kor 3, 17) „Kde 
je Duch Páně, tam je svoboda". Po 
skončení mše sv. pokračovala pout
ní slavnost poledním programem na 
dvanácti různých místech. 

Pod názvem Jedna hvězda z Bet
léma - dvanáct hvězd pro Evropu: 
Úloha církví ve sjednocené Evropě 
byl pořádán v evangelickém kostele 
kazatelů (Predigerkirche) debatní 
kulatý stůl. Úvodní příspěvek do dis
kuse přednesli kardinál Meisner a bis
kup Wanke. Na závěr bohaté disku
se nám bylo umožněno předat panu 
biskupu Wankemu dárek naší far
nosti a přečíst připojené poděkování 
německým katolíkům. 

Vážená excelence, 
milý otče biskupe Joachime! 

Jsme skupina poutníků na pouti 
k mariánské kapli Kluschen Hagis 
a mariánské katedrále v Erfurtu 
a přicházíme z farnosti Panny Marie 

Královny míru v Praze-Lhotce. Kro
mě naší účasti na poutních boho
službách existuje ještě jeden zvlášt
ní účel naší pouti - nalézt příležitost 
k setkání s vámi. Chtěli bychom 
vyjádřit vděčnost českých katolíků 
věřícím vaší diecéze a zejména 
erfurtským biskupům za podporu 
a pomoc za dob NDR a ČSSR. Je 
nám velmi dobře známo, že řada 
českých kněží tehdy přijala tajně svá 
svěcení v Erfurtu. Pro obě strany to 
bylo riziko, ale pro katolickou církev 
u nás důležité znamení a svědectví 
věčnosti a nesmrtelnosti církve na
šeho Pána. To by nemělo být nikdy 
zapomenuto, a protože my to oprav
du nechceme zapomenout, dnes 
jsme sem přijeli. Věříme, že náš 
milý Bůh vám připočte všechny vaše 
zásluhy, děkujeme vám a všem 
ostatním, kteří se tehdy v této věci 
angažovali, a dodáváme k tomu 
velké, slyšitelné „Bohu díky". 

Jako malou pozornost bychom 
vám chtěli předat kalendář naší 
farnosti na příští rok a videokazetu 
o křížové cestě v našem kostele na 
Lhotce. Křížová cesta našeho kos
tela vznikla v 70. létech minulého 
století a v pozadí všech jejích 15 za
stavení se nachází myšlenka identi
fikace našeho Pána Ježíše Krista 
s lidmi, ať již tehdy před 2000 roky, 
ve středověku nebo dnes. Věříme, 
že budete naší křížovou cestou ne
jen osloven, ale že ji také pochopíte 
jako malý důkaz toho, že se tehdejší 
„tajná činnost" erfurtských biskupů 
vyplatila. 

Naše poděkován í bylo přijato 

s velkým uznáním a jak nám sdělil 
kardinál Meisner, on sám světil na 
jáhna autora křížové cesty na Lhot
ce akad. sochaře K. Stádníka a bis
kup Koch vysvětil na 30 kněží. Po 
poledním programu byla poutní slav
nost biskupství zakončena proce
sím okolo katedrály a odpolední 
pobožností. Ještě jsme se prošli 
historickým centrem Erfurtu, kde nás 
zaujaly hrázděné domy a starobylý 
kramářský most na mlýnském ná
honu a část poutníků potom s P. Vy
mětalíkem odjela do Prahy. Druhá 
část si v pondělí prohlédla město 
Výmar s bohatou kulturní historií, kde 
žili a tvořili mj. J. S. Bach, F. Liszt, 
J. W. Goethe, a F. Schiller. K večeru 
jsme se pak vrátili do Prahy bohatší 
o poutnické zážitky, turistické po
znatky i příjemný pocit z přátelského 
přijetí. 

Václav ELIÁŠ 
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JARMILA KLINGEROVA 

Letos na jaře byla do farní rady 
ze seznamu kandidátů, z nichž 
jsme před několika lety radu volili, 
kooptována paní Jarmila Klinge
rová, pocházející z pražské Krče. 
J. Klingerová absolvovala Vyšší 
školu pedagogickou v Ústí nad 
Labem a pak učila v Bystřanech 
u Teplic. Od roku 1978 trvale bydlí 
na lhoteckém sídlišti, kde s mamin
kou dostaly náhradní byt za původ
ní byt v Krčí. Po odchodu do dů
chodu v roce 1994 J. Klingerová 
asi dva a půl roku vypomáhala 
ve škole pří Thomayerově nemocni
cí a nyní podle potřeby občas půso
bí v libušské škole „u lesa". V naší 
farností nosí svaté přijímání, zpívá 
v chrámovém sboru a dětí ze 4. 
a 5. třídy teá učí náboženství (ná
boženství učila už za otce V. Rudol
fa). Ve své původní pražské far
ností míchelsko-krčské píše farní 
kroniku a chodí tam do sněmovní
ho kroužku. Od roku 1992 je člen
kou Společenství Panny Marie na 
cestě. 

Jak jste se dostala ke kanto
řině? 

Přestože jsem od dětství měla 
vlohy komandovat děti a v létě, když 
jsme jezdili na prázdniny do mamin
čina rodiště na Českomoravskou 
vysočinu , jsem jich tam hlídala 
vždycky šest nebo sedm, oba své 
sourozence a také bratrance i sest
řenice, k svému celoživotnímu 
povolání jsem se dostala jaksi 
mimochodem. Pán Bůh si člověka 

dostrká, kam chce. Na gymnáziu 
jsem byla „levá" na technické před
měty, takže jsem se mohla hlásit jen 
na vysokou školu humanitního smě
ru. Filozofická fakulta tehdy v pade
sátých letech nepřicházela v úvahu, 
a tak jsem dělala přijímací zkoušku 
na fakultu pedagogickou. V Praze 
jsem se na ni pro velký počet ucha
zečů nedostala, ale doporučili mi, 
abych šla na její pobočku v Ústí nad 
Labem, kterou potřebovali zaplnit. 

Co jste studovala? 
Chtěla jsem studovat češtinu 

a svou velkou lásku dějepis, ale 
·v roce, kdy jsem maturovala, tato 
kombinace nebyla. Vystudovala 
jsem tedy češtinu a - ruštinu. Ale 
i to bylo k něčemu dobré. Během 
doby jsem zjistila, že češtináři jsou 
horší než ruštináři. Učitelé-ruštináři 
byli nějak svobodnější. Na různých 
svých jazykových kurzech si dělali 
ze všeho legraci, nikdo se nebál 
říct , co si opravdu myslí. 

Mnoho Pražanů nasazených 
v padesátých letech na tzv. umís
těnky na tři roky do pohraničí 
odtamtud uteklo. Vy jste tam vy
držela 38 let, a to v jediné škole. 

Komunistická strana nikoho za 
poválečné „totální nasazení" do 
pohraničí neodškodňuje . Ale po
kud jde o mne, v Bystřanech jsem 
byla spokojená a šťastná. Nakonec 
jsem tam učila nejen děti mých 
prvních žáků, ale dokonce i jejich 
vnuky. 

Věřící učitelé to za totality ne
měli jednoduché a mnoho jich ze 
školství odešlo ... 

Asi jsem měla štěstí na lidi kolem 
sebe. Ač o mně všichni věděli, že 
jsem věřící, nenarážela jsem na ně
jakou přílišnou zlobu. Snad mi po
máhala i povaha, jakou mi Bůh dal. 
Ráda se směji, ráda zpívám. 

Ve škole jsme byli výborná par
ta, takže i když ředitel byl nemožný, 
měli jsme vynikající výsledky jak při 
vyučování, tak v kázni. Naše škola 
byla na Teplicku dávaná za vzor. 

Přestože ředitel, který pocházel 
z Moravy, byl politicky, jak se říká, 
velice silný v kramflecích, mezi čtyř
ma očima jsem mu mohla cokoliv 

říct. Třeba: „Vy si myslíte, že když 
jste pokřtěný, je to jako kdybyste byl 
v nějakém spolku? Že se odhlásíte 
a bude to? Křest je znamení, které 
nemůžete vygumovat. S ním půjde
te až před nebeskou bránu!" Všech
no si ode mne nechal líbit. Někdy 
jsem si říkala, jestli snad nemá 
strach, že bych mu mohla „přičaro
vat" nějaké neštěstí. 

Přestože jsem sangvinik, svým 
způsobem mě asi měl i rád. Když 
mne rozčílil , křiče la jsem na něho, 
až se třásla okna, ale o další pře
stávce už jsme se spolu bavili , jako 
kdyby se nic nestalo. A vidíte, na 
stará kolena zase začal chodit do 
kostela. 

Myslím, že to byl boží dar, že 
jsem v Bystřanech mohla působit. 
Dobré samozřejmě bylo, že jsem se 
nevdala a nemusela mít strach, že 
svou vírou poškodím rodinu, nebo 
že se moje děti nedostanou na vy
sokou školu. 

I učitel ovšem získává zkuše
nosti teprve postupně. 
Během doby jsem poznala, že 

umění vyučovat je charizma. Když 
jsem začala učit, Bůh mi ukázal, co 
to je, když děti kantora „neberou". 
V šestých třídách bylo po 35 dě
tech. Polovina z nich třídu opakova
la. Přišla jsem tam v naivní předsta
vě, že se postavím před žáky a oni 
budou radostí bez sebe, že mají 
mladou hezkou učitelku. 

Vyváděly až hrůza. Měla jsem 
z toho žaludeční nervózu. Ve třídě 
jsem trpěla, protože žáci věděli , že 
se jich bojím. Po hodině jsem breče
la, že tam už víckrát nepůjdu. Ale 
měla jsem ještě dvě sedmé třídy, tam 
bylo po 20 dětech, a ty, stejně jako 
osmička, kde jsem také učila, seděly 
a hltaly každé moje slovo. Nemohla 
jsem pochopit, že ve třech třídách 
mě poslouchají a v „šestkách" ne. 

O generaci starší kolega mi řekl: 
„Jarmilo, nebrečte! Oni musí vědět, 
že se jich nebojíte. Dejte tam něko
mu přes hubu. Ale ta facka se vám 
musí povést." - „Copak já to umím?" 
kuňkla jsem. Jako d ítě jsem se totiž 
nikdy neprala, vždycky jsem si spíš 
nechala namlátit. 

Trpěla jsem ještě půl roku. Až 
pak jednou v březnu ... Když mě 



kudrnatý žák 6. třídy Jaroslav Svě
dínek zase provokoval a provoko
val, párkrát jsem ho napomenula, 
a když to nepomohlo, na konci ho
diny jsem mu dala facku, a ta se mi 
opravdu povedla. Karta se obrátila. 
Od té hodiny byli šesťáci jako be
ránci. Když jsem později Svědínka 
jednou při hodině zase musela na
pomenout, přišel po vyučování do 
sborovny: „Beran mě chce seřezat, 
že jsem vás zlobil. Prosím vás, řek
něte mu, ať mě nebije, já se bojím." 

Takže žáky jste také trestala„. 
Komunisti si brali z Komenského 

jen to, co se jim hodilo, ale i on 
věděl, že škola bez kázně je jako 
mlýn bez vody. Spráskat neposluš
né kluky ukazovátkem, přestože se 
to, ani když jsem začínala, už ne
smělo, byla samozřejmost. Nemu
selo to být často. Stačilo jen někoho 
a jednou za čas, a oni si to řekli. 
V životě ale nebyla na mne podána 
jediná stížnost. 

Trestá-li člověk dítě s láskou, je 
to jako v dobré rodině. Když jsem 
věděla, že mě maminka má ráda, ať 
vzala do ruky, co vzala, a přeháhla 
mě, brala jsem to jako samozřej
most. 

I ve škole děti věděly, že je mám 
moc ráda. Říkávala jsem jim: „Víte, 
jak mě to bolí, když vás musím tres
tat? Já raději chválím. Jak ráda 
bych vás jen a jen chválila." 

Učitel nebo vychovatel musí žá
ky přesvědčit, že to s nimi myslí 
dobře a že to, co jim vštěpuje , je pro 
jejich dobro. Když děti jsou na jeho 
straně, je to jako ve filmu Obecná 
škola. Klidně řeknou, že je Igor 
Hnízdo nemlátil, i když měl v holín
ce rákosku. 

Jací jsou čeští učitelé? 
V řadě případů to jsou nejbezpá

teřnější tvorové planety. Za Ra
kouska-Uherska hráli v kostele na 
varhany a na Vánoce nacvičovali 
vánoční mši. Po první světové válce 
učitelstvo hodilo císaře pána do 
pangejtu a obdivovalo tatíčka Ma
saryka. Za protektorátu bylo po
chopitelně patřičně loajální. Pak se 
trochu narovnalo, ale když přišli 
komunisté, zase ohnulo hřbet. 

Teď jsou učitelé vyděšení. Čeho 
se bojí? Vždyť je u nás konečně 
demokracie. Když podle svého nej
lepšího vědomí a svědomí poctivě 
pracuji s dětmi, mám je ráda, ne
spravedlivě jim neubližuji, chci od 
nich poctivou práci, proč bych měla 

mít strach z rodičů? Děti samy žá
dají kázeň. V „blázinci", kde si kaž
dý dělá co chce, jeden praští dru
hého, kdykoliv ho to napadne, se 
většina z nich také necítí dobře. 
Jedna uklízečka mi řekla, že její 
dcera neměla nikoho víc ráda než 
nejpřísnější učitelku z celé školy. 

Učila jste jenom češtinu a ruš
tinu? 

Dokud jsme byli velká škola, 
ano - asi tak půl na půl. Když 
postavili v naší oblasti další školu, 
některé děti tam odešly, a my jsme 
se stali školou menší, učila jsem 
i dějepis , hudební a někdy také vý
tvarnou výchovu, vedla dívčí pra
covní vyučování. 

Učit ruštinu po tom, co nás 
Rusové obsadili, jistě nebyl žád
ný med ... 

Med to nebyl nikdy. Nadšení pro 
ruštinu z doby po skončení druhé 
světové války rychle vyprchalo. Ale 
dát někumu pětku z ruštiny, to bych 
se musela sama před sebou stydět. 
Vždycky jsem zastávala tehdy ka
cířský názor, že ruština by se ne
měla nutit dětem , které zápasí 
s češtinou. Jako členka kabinetu 
ruského jazyka při Okresním peda
gogickém sboru, tedy jedna z pěti 
jakýchsi okresních metodiků pro vy
učování ruštiny, jsem vedla ruštiná
ře k tomu, aby dokázali položit sla
bému žákovi alespoň jednu otázku 
tak, aby na ni byl schopen rusky po 
pravdě odpovědět ano, nebo ne. 
Když alespoň na jednu otázku od
pověděl správně, už nemohl být 
nedostatečný. 

Jak jste se vyrovnávala s osno
vami? 

I za totality byl ve třídě učitel 
s žáky sám a mohl tam říkat, co 
chtěl. Když děti byly na jeho stra
ně ... - ale o tom už jsem mluvila. Při 
dějepise jsem např. řekla: „Teď dá
vejte bacha, protože vám řeknu 
něco, co v učebnici není, nikde vám 
to nikdo neřekne a dozvíte se to 
jenom ode mne." Ve třídě bylo ticho 
jako v hrobě. Žáci přímo hltali mé 
„tajné" názory. Všechno jsem učila 
podle svého svědomí. Říkala jsem 
si: Když dospěji k nějakému závěru, 
nebudu papouškovat, co je někde 
napsané. 

Co jste učila místo ruštiny po 
převratu? 

Z ruštinářů nadělali němčináře 

nebo angličtináře. Stala jsem se 
tedy němčinářkou, i když se za kdo
víjakou znalkyni německého jazyka 
nepokládám. Ale němčina, kterou 
jsem měla ve škole za druhé světo
vé války, mi byla přece jen bližší 
než angličtina. 

Také jsem konečně směla učit 
rovněž občanskou výchovu a trochu 
mohla vyučovat i náboženství. 

Co vám v současné škole 
nejvíc chybí? 

Etika. Ke své velké žalosti mu
sím říct, že ve školách je teď situa- · 
ce svým způsobem horší než za 
totality. Za komunistů sice etika ne
byla, ale pokud učitel chtěl dětem 
vštěpovat mravní zásady, dokázal 
víc než nyní. Když jsem studovala 
v Ústí, imponovalo mi, jak se tam na 
fakultě, i když to byla těžká padesá
tá léta, v praxi dbalo na etiku. 

Teď, více než deset let po revolu
ci, děti na pražském sídlišti až na 
nepatrné výjimky neznají ani zá
kladní slova vztahující se k nábo
ženství. To byly věci, které jsem si 
i za bolševika uhájila s tím, že to 
patří k všeobecnému vzdělání. 

Většina dětí, a někdy to bohužel 
platí i o dětech z věřících rodin, 
také nemá ani tušení, že by se 
člověk měl ovládat. Sice například 
uznávám, že žáci musí během do
poledne pít. Ale jestliže má chlapec 
či děvče možnost o přestávce vypít 
třeba půl litru, proč by s odkazem 
na tzv. pitný režim musel pít ještě 
během vyučovací hodiny? 

Nebo patnáctiletý kluk „musí" jít 
při hodině na WC. Když mu to ne
chci dovolit, celá třída protestuje, 
že to ve všech ostatních hodinách 
smějí. 

Proto jsem si vyjednala, že už 
budu vypomáhat jen v nižších tří
dách, kde se žáci ještě nemohou 
vymlouvat na ostatní učitele. Těm 
malým ještě vysvětlím : „Copak jsi 
pejsek? Pejsek si jde k mističce, 
aby se napil. Ale ty jsi člověk a člo
věk si musí umět poručit. Řekne si: 
Ano, chtěl bych se napít, ale půjdu 
se napít, až skončí hodina." Člověk 
se přece musí chovat určitým způ
sobem, protože chce, a ne proto, že 
musí. 

To nejsou dobré vyhlídky. Jsem 
ráda, že je mi již pětašedesát let 
a že se už tak dlouho nebudu muset 
koukat, kam to povede. 

(dokončení v příštím čísle) 



aneb tolik je třeba modlitby! 
Vidíme to na každém kroku. Potí

že v rodinách, ve školách, v řídíc ím 

aparátu, nesváry a války mezi náro
dy, neúcta ke všemu stvořenému. 
Cítíme se tak bezmocní změnit či 

obrátit běh dějů kolem sebe. Pokud 
však budeme spoléhat na sebe, ne
bo na ty kolem, ať už ve vládách, 
charitativních institucích či jiných 
organizacích, snad jim i jakkoliv po
máhat, asi se toho moc nezmění. 
Dějiny nás už v mnohém poučily. 
Avšak tam, kde věřící v Boha se roz
hodli vše vložit do jeho rukou pro
střednictvím Panny Marie, tam bylo 
dosaženo božího požehnání. 

Jsme stále na prahu nového ti
síciletí a prožíváme měsíc říjen, 
v němž se uctívá nejsvětější Panna 
Maria, Královna svatého růžence. 

A jak nás vyzval Jan Pavel li., měl i 

bychom se v současném meziná
rodním kontextu modlit, pokud mož
no každý den, růženec za mír, aby 
byl svět uchráněn zlověstné metly 
terorismu. „Toto je čas milosti," říká 
Panna Maria ve svém poselství 
z Medjugorije a neustále vybízí: 
Modlete se, modlete, modlete se! 

Využijeme tento čas? 
Ano, modlitba a zejména modlit

ba růžence je tou nejúčinnější 
zbraní (jak říká P. Pio) a lékem na 
všechny bolesti kolem nás. 

Růženec - modlitba naší nebes
ké Matce nejvíce milá! 

Už slyším ony vzdechy - nemám 
tolik času , nemohu se soustředit po 
celou dobu růžence, lépe mi vyho
vují vlastní modlitby a jiné důvody. 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA JE NÁŠ SPOLEČNÝ ÚKOL 
Milí rodiče! 
Mezi velkou nabídkou různých 

zajímavých a dobrých kroužků jste 
na středu vybrali pro své děti ho
dinu náboženství. Chtěli bychom se 
společně s vámi zamyslet nad na
šimi i vašimi očekáváními od hodin 
náboženství v tomto školním roce. 

Náboženství je „kroužek" po 
mnoha stránkách atypický. U běž
ných kroužků je jasná zakázka. 
„Naučte mé dítě angličtině, praco
vat s keramickou hlínou, dobře hrát 
hokej ... Za své peníze chci odpoví
dající kvalitu." Mnohdy počítáme 
s přímou úměrou čím dražší, tím 
kvalitnější, a snažíme se, aby nepro
padla ani hodina. Jaká je zakázka, 
pokud jde o hodinu náboženství? 
Jedná-li se o přípravu ke svátostem, 
- je zřejmá. „Připravte mé dítě k při
jetí svátosti smíření a eucharistie." 
Zkuste se zamyslet nad tím, co 
očekáváte od nás jako od kate
chetů? „Naučte mé dítě znát Boha, 
předejte mu mravní zásady, naučte 
ho co nejvíce o Bohu, o Ježíši 
Kristu, naučte ho se modlit..." Není 
to snadný úkol, protože nejde tolik 
o znalosti jako o náboženskou vý
chovu. A ta se nedá vměstnat do 
jedné hodiny za týden, nemůže se 
svěřit jenom knězi nebo kateche
tovi. Hlavními vychovateli dětí jste 

Vy, protože náboženská výchova je 
součástí celkové výchovy osob
nosti, týká se celého člověka, nejen 
jeho rozumu. Když se d ítěte zep
táte, který byl jeho nejkrásnější den 
v tomto roce, odpoví: narozeniny, 
Vánoce, výlet s rodiči. Neřekne, že 
nejkrásnějším dnem byl den, kdy se 
hodně naučilo . 

Proto bychom chtěli s dětmi vy
tvářet také radostné společenství, 

aby srdce bylo naplněno a rozum 
osloven. I my máme svá očekávání. 
Přáli bychom si, abyste se více za
jímali o to, o čem si s dětmi poví
dáme, abyste s nimi sdíleli své zku
šenosti, navazovali svou výchovou, 
abyste jim pomáhali s případným 

úkolem nebo předsevzetím do příš
tího týdne. Jsme vám k dispozici, 
budete-li chtít o něčem si promluvit. 
Věříme, že pro Vás neplatí pohled 
tohoto světa , že co je zadarmo, ne
ní tak důlež ité a kvalitní. Poctivě 

se připravujeme na každé setkání 
s dětmi i několik hodin, studujeme 
a vzděláváme se. Bud\e si jisti, že 
se za Vás a Vaše děti nám svěřené 
modlíme a vyprošujeme Vám dary 
Ducha potřebné pro jejich výchovu. 

Vaši 
P. Antonín, P. Bedřich, Honza, 

Jana, Jarmila, Marie a Zdíša 

Když v roce 1891 papež Lev XIII. 
viděl , že věřící lid má stále méně 
času na duchovní věci , vydal ohled
ně ŽIVÉHO RŮŽENCE ustanove
ní pro celou církev. Stanovil, že po
kud se dobrovolně dohodne 15 lidí 
na každodenní modlitbě jediného 
desátku růžence, pak na přímluvu 
Panny Marie každý ze zapojených 
obdrží z dobrých skutků celé církve 
tolik milostí a darů, jako kdyby se 
modlil denně všech patnáct desátků 
růžence. Tato výsada byla potvrze
na všemi dalšími papeži včetně 

současného. Patnáct dobrovolně 
zapojených věřících tvoří tzv. RŮŽI. 
Zároveň se každý člen ŽIVÉHO 
RŮŽENCE svým desátkem denně 
zapojuje do světové růžencové 
prosby. 

Všichni zapojení tvoříme velké 
duchovní společenství pod ochra
nou Panny Marie. A je to právě 
Matka Boží, která nás k této rozjí
mavé modlitbě neustále vybízí. 
Smysl i účinnost růžence byly pro
věřeny staletími dějin církve. 

Jak se desátek modlíme? Každý 
v dobu, která mu vyhovuje. Při
dělený desátek se vždy modlíme po 
celý měsíc, od prvního do poslední
ho dne. Modlit se můžeme po ce
lých 24 hodin každého dne. V kleče, 
ve stoje, v sedě, při chůzi. V leže 
pouze v době nemoci. Pokud někdo 
z vážných důvodů nemá výj i meč
ně čas se desátek pomodlit, nebo 
zapomene, nemá h řích , ale jeho 
morální povinností je příští den se 
pomodlit stejné desátky dva. 
· Úmysl, na který se společně 
modlíme, si stanovíme předem, ne
bo modlitbu předkládáme Panně 

Marii, která ji použije, kde je pomo
ci nejvíce potřeba. 

Při n~šj farnosti byla utvořena 
jedna RUZE. Bylo by velmi hezké 
dát Panně Marii celou kytici. Ne já, 
ale Panna Marie říká v každém po
selství: „Děkuj i vám, že jste přijali 

mou výzvu." Jen tak nám ona zpro
středkuje účinnou pomoc při řešení 
našich potíží. 

,,Věřící mají usilovat o sprave
dlnost, odstranění násilí a vytvářet 
pokoj. Kéž se Panna Maria, Krá
lovna míru, přimlouvá za celé lid
stvo," řekl v zářijové promluvě svatý 
Otec, „aby nikdy neměla poslední 
slovo nenávist a smrt!" 

(Lud) 



VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY 
Jako každé prázdniny se i ty letoš

ní vypravil 137. oddíl Dobromysl na 
tábor. Zpočátku to vypadalo, že bude 
všechno probíhat jako jiné roky -
samé holky, stejné tábořiště, stejný 
vedoucí (jen nové malé sladké svět
lušky), ale opak byl pravdou. 

Jednou v noci se najednou z ku
chyně ozval Kometin zděšený výkřik. 
Naštěstí vzbudil jen dvě vedoucí a mě. 
Vedoucí přiběhly do kuchyně a tam 
uviděly zděšenou Kometu a taky 
Krtka, jak civí na jakousi houmlesác
kou obludu, ležící na lavici. Když se ta 
hmota nadzvedla, prohlédly jsme! 
Vždyť to je náš lhotecký kaplan 
Anťa! Bylo to pro nás velké překvape-

Co maminky 
očekávají 
od setkání 

Po prázdninách se kaple sv. Václa
va opět zaplnila dětským výskotem 
a kočárky. Sedmikrásek přivítal své 
věrné , teta Eva byla obklopena dětmi 
a maminky se mohly chvilku sdílet. 
Pojmenovaly jsme si opět svá očeká
vání, abychom mohly naše setkání 
dál rozvíjet. 

Pokud i vy očekáváte setkání s Pá
nem Ježíšem v eucharistii, impulsy 
pro osobní duchovní život, společnou 
modlitbu i s dětmi, navázání osob
ních vztahů , poznávání maminek, 
rodin z farnosti, vzájemné sdílení 
radostí i starostí, katechezi nejmen
ších dětí, setkání dětí s vrstevníky, 
nebojte se přijít mezi nás v úterý do
poledne jednou za čtrnáct dní. Set
kání začíná v 9 hodin sv. přijímáním . 
V kapli sv. Václava následuje kate
cheze Sedmikrásek, po ní společná 
modlitba. Děti si pak chvíli hrají s te
tou Evou a my si povídáme. Termíny 
setkání jsou vždy uvedeny na ná
stěnce. Těšíme se na setkání. 

Jana ŠILHAVÁ 

ní, a totálně změnilo naše osamělé 
dívčí životy. Jeho příchod vnesl do tá
bora mužský prvek a duchovní ná
dech. Anťa pomáhal, kde m.ohl: chodil 
pro vodu, jezdil nakupovat, stavěl la
vičky (vykopal si i vlastní pánskou lat
rinu). A hlavně nás duchovně pozve
dal. Na konci každého poledního 
klidu nám sloužil mši svatou. Taky 
jsme mohly jít ke svátosti smíření 
a díky jeho přítomnosti jsme si víc 
uvědomovaly, že na táboře nejsou 

důležitý jenom hry a zábava, ale hlav
ně pořád trvající Boží láska a její pří
tomnost v našem středu . 

Králík 
P.S. 
Milý Anťo! 
Celý 137. oddíl Dobromysl Ti ze 

srdce děkuje za Tvou milou přítom
nost. 

P.P.S. 
Přijeď zase příště! A nestraš KO

METY a neplaš KRTKY! 

VÍKEND NA TÁBOŘE 
Tři roky nám Terezka jenom vy

právěla o tom, kde je Hrabárna, jak 
vypadají latríny, 
jak vaří na kam
nech, jak je na 
skautském táboře 
krásně. Letos nás 

J~-:;t:;:=-skautky pozvaly, 
11~'""-f-- abychom prožili 

víkend s nimi. 
Chtěli bychom jim 
poděkovat za to, 
že nás mezi sebe 
přijaly, daly nám 

nahlédnout do táborového života, 
naučily nás své oblíbené hry, ale 
hlavně za čas, energii a lásku, kterou 
věnují našim dětem . Potěšilo nás, 
jaká shoda a přátelství mezi vedou
cími panuje. Možná to bylo i díky 
Anťovi, který s nimi na táboře prožil 
delší čas. Denně sloužil mši svatou. 
I tato přítomnost Pána Ježíše byla 
na letošním táboře výjimečná a hma
tatelná. Nezbývá než ho chválit 
a děkovat mu, že slyší naše modlitby 
a posílá dětem dobré vychovatele. 

Jana a Jan ŠILHAVÝCH 

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 
Každou poslední sobotu v měsí

ci v 8.00 ráno jezdí dva autobusy od 
kostela sv. Ludmily na náměstí Míru 
v Praze do Staré Boleslavi na pout
ní mši (v 9.00 hodin) do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie s Palá
diem, ochranným obrazem Země 
české. 

Koncem září byla tato pouť umoc
něna svátkem sv. Václava a byla 
sloužena za obrácení českého ná
roda. Jak je to v této době nesmírně 
důležité, jak je třeba se modlit a ne
ustávat, protože ztráta víry a nábo
ženského vyznání uvolňuje prostor 
pro zlo, jehož jsme denně svědky. 
Zvláště v poslední době, kdy se 
lidstvo znovu dostalo na křižovatku 
děj in. 

Hustou mlhou jsme přijížděli na 
místo a odjížděli za překrásného 
slunce a podzimních barev přírody, 
posíleni ve víře a modlitbě. Stačili 
jsme navštívit památný kostel sv. 
Kosmy a Damiána, který dal posta
vit sv. Václav, kníže Břetislav jej 

rozšířil a novostavbu v roce 1046 
biskup Šebík posvětil. Husité kostel 
poškodili, po opravě děkanem 
Pěšínem ho pobořili Švédové 
a znovu byl vybudován v roce 1691. 
V kostele byl v roce 967 pohřben 
kníže Boleslav, bezmála o sto let 
později choť krále Oldřicha Božena. 
V původním románském kostele 
jsou dveře, u nichž byl sv. Václav 
zavražděn, a také je zde původní 
místo jeho hrobu. 

Chtěla bych tím upozornit a po
zvat všechny lidi dobré vůle, kterým 
není lhostejný osud našeho národa, 
aby využili možnost těchto poutí 
k Panně Marii do Boleslavi. Nebu
dou zklamáni a vždy tam načerpají 
duchovní posilu. 

Není třeba se hlásit předem. 
Částka 50 korun se platí přímo 
v autobuse. 

Svatý Václave, nedej zahynouti 
nám ni budoucím! 

Eva KOCMANOVÁ 



Dar almužny, ale i vlastního ča
su, trpělivosti, skromnosti či po
kory k těm, kdo nás potřebují, je 
tou pravou jízdenkou do Božího 
královstvl 

Zlo a smrt nemají poslední 
slovo. Na tom stojí křesťanská 
naděje 3. tisíciletí, které bude 
věkem míru, nikoli nenávisti. 

NOVÉ ŽIVOTNÍ MINIMUM 
Nařízením vlády č. 333/2001 Sb. se od 1. října zvyšují částky životního 

minima a tím i úroveň sociálních dávek, které jsou od životního minima od
vozovány - mj. také zvýšení důchodů pro bezmocnost a přídavků na děti. 
Tyto skutečnosti se promítnou u části obyvatel ústavů sociální péče i do no
vého výpočtu výše úhrad za pobyt v těchto zařízeních. 

V případě minimálního zůstatku z příjmu občana umístěného v ústavu 
sociální péče se v důsledku vyšší částky životního minima tento zvyšuje na 
696 Kč. 

Částka životního minima, jak už víme, je složena z položky na výživu 
a nákladů na domácnost. 

Na výživu do 6 let . ......... . . 1 690 Kč 
od 6 do 1 O let ....... 1 890 Kč 
od 1 O do 15 let .. . . . . 2 230 Kč 
od 15 do 26 let ...... 2 450 Kč 
u ostatních občanů ... 2 320 Kč 

Na domácnost s 1 osobou ..... .. .. 1 780 Kč 
se 2 osobami ... ... . 2 320 Kč 
se 3 až 4 osobami . . .. 2 880 Kč 
s 5 a více osobami ... 3 230 Kč 

Zvuková knihovna pro nevidomé 
V našem okénku se chceme věnovat také zdravotně postiženým. Dnes 

máme zajímavou nabídku pro nevidomé. Pražská společnost Lumen 
Christi provozuje zvukovou knihovnu, která vydává a b e z p I a t n ě 
půjčuje zvukové časopisy a knihy na kazetách zaměřené na duchovní čet
bu, beletrii i Písmo svaté. V současné době je k dispozici okolo 500 titulů 
křesťanské literatury. Průběžně se načítají další tituly, zejména novinky 
z nakladatelství Karmelitánského, Vyšehrad, Cesty a Matice cyrilometo
dějské. Výpůjčky zajišťuje Lumen Christi zasilatelskou službou po celé 
republice (bezplatně slepeckou poštou), dokonce i do zahraničí. 

Už jedenáct let Knihovna pro nevidomé a těžce zrakově postižené slou
ží všem, zejména věřícím, kteří ztratili zrak, nebo mají v důsledku nemoci 
vážné potíže se čtením . Máte-li ve svém okolí někoho, komu čtení činí 
potíže, případně se mu zrak vážně zhoršuje, upozorněte ho na kontakt 
s Lumen Christi (Králodvorská 16, Box 45, Praha 1 - tel. 24 22 64 48). 

Kromě beletrie, poezie, dramatických a hudebních pásem, křesťanské 
studijní literatury i duchovní četby můžete procházet stránkami posluchač
sky oblíbeného zvukového časopisu monitorujícího současné dění nebo 
časopisem určeným ženám. Zavedený a osvědčený systém půjčování je 
velmi jednoduchý a nevyžaduje asistenci druhých osob. 

Seznam literatury a dalších titulů nabízených k zapůjčení bude k na
hlédnutí také v naší farní knihovně, každé úterý v době od 17.00 do 18.30 
hodin. (Prch) 

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 26. října 2001. 

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 nte met: wvvw. lhotecka. farnost.cz 
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, 
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. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 44 47 24 56. 

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. 



POŽEHNÁNÍ 
Požehnej, Pane, našim milým, 

aby objetí nebylo sevřením a po
daná ruka poutem. 

Požehnej, Pane, naše sny a tou
hy, aby nás nečinily slepými ke sku
tečnému životu. 

Požehnej, Pane, naše slabosti, 
aby nebyly druhým ke škodě. 

Požehnej, Pane, naši vůli, aby 
se neobrátila v naši samolibost. 

Požehnej, Pane, náš klid, aby 
v nás nezadusil nepokoj Tvého ži
voucího Ducha. 

Požehnané svátky vánoční 
a celý příští rok v Boží náruči 

přeje farní rada 

v , 

VESTNIK 7/2001 
společenství křesťanů v Praze 4 - Lhotce 

V naší době to „naděje" nemá 
lehké. Strach z budoucnosti, teroriz
mu, ba až zoufalství, černý pesimiz
mus se objevuje v různě formě kaž
dodenního života. A také nedůvěra 
ve vlastní síly. Jeden spisovatel -
nevzpomínám si na jméno - napsal, 
že dnes je těžší doufat než věřit. 

Naděje i v náboženském chápá
ní mezi ctnostmi jakoby byla jejich 
chudou příbuznou. Hodně se mluví 
o v íře, ještě víc o lásce, ale velmi 
málo o naději. Naděje naproti vše
mu je potřebná. Protože ctnost na
děje odpovídá touze člověka po 
štěstí, kterou Bůh vložil do každé
ho srdce. Naděje je pevnou kotvou 
duše, jak čteme v 6. kapitole Židům. 

Naděje je světlo, které osvěcuje 
oblasti neviditelné přirozeným zra
kem. Ona vidí klas už tehdy, když 
naše tělesné oči vidí jen odumírající 
zrníčko. Naděje nás povznáší nad 
situace, do kterých jsme ponořeni , 

skleslí, smutní, a dává nám spatřit 
nové možnosti, nové horizonty. 
Říká se, že naděje umírá poslední. 

A že člověk, dokud žije, má naději, 
ale i že dokud má naději, tak žije. 

Kdo nemá naději, kdo nedoufá, 
ten nežije, jen se odevzdává osudu. 
Doufat, to je naše povinnost. Doufat 
však neznamená snít o krásném 
životě bez válek, podrazů a lží. Na
opak: proměňovat sen ve skuteč
nost. Je možné otrhat všechny 
květy, ale není možné zabránit ná
vratu jara. 

Pro ty, kdo věří v Boha, se na
děje rodí z jistoty a z přesvědče
ní, že Bůh provází lidstvo na cestě, 
a že člověka neopouští. „Já jsem 
s vámi po všechny dny až do konce 
světa. " (Mt 28,20). Je v mém osob
ním životě i v životě světa. 

A takto prožijme vánoční svátky 
a vstup do nového roku, o kterém 
nevíme, co nám a světu přinese. 
Ale víme, že zítřek je rozvoj toho, 
co máme dnes ve svých srdcích. 
Máme v nich naději? A jsme připra
veni ji proměňovat na skutečnost? 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH_ 
~4. _pro~ince - pondělí: 
STEDRY DEN 

Mše svatá v 8.00, odpoledne 
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. 

25. p_rosince -:- út~rý~ 
BOZI HOD VANOCNI 

Mše svatá v 8.00 hodin, v 10.00 
Missa pastoralis in B-dur od Jakuba 
Jana Ryby pro sóla, sbor, orchestr 
a varhany. Večerní mše v 18.30. 
Celý den jsou přístupny jesličky 
v kapli Božského Srdce Páně. 

26. prosince - středa: 

SVATÉHO ŠTĚPÁNA 
Mše svatá v 8.00 a 10.00 hodin. 

31. prosince - pondělí: 
SVATEK SVATE RODINY 

Mše svatá v 8.00 a v 16.00 
děkovná bohoslužba za uply
nulý rok a prosba o Boží po
moc do roku nového. 

1. ledna - úterý: 
NOVÝ ROK, 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 
a 18.30 hodin. 

6. ledna - neděle: 

ZJEVENÍ PÁNĚ 
Mše svatá v 8.00, v 10.00 

Missa in G-dur Fr. Schuberta 
pro sóla, sbor, orchestr a var
hany. Večer v 18.30 hodin. 



~ 

KOLPINGOVO DILO 
K výročí blahoslavení „sociálního apoštola" 

Koncem října si více než 350 000 
členů Mezinárodního Kolpingova 
díla připomnělo desáté výročí bla· 
hoslavení jeho zakladatele, kněze 
Adolfa Kolpinga. Tento sociální 
apoštol, jak ho nazval Jan Pavel li „ 
zakládal domy pro nezaměstnané 
tovaryše, v nichž nalézali zázemí, 
společenství, práci i vzdělání. První 
dům tovaryšů vznikl v roce 1853 
a na konci Kolpingova života již 
existovalo 200 tovaryšských spolků 
s téměř 25 000 členy. V letech 
1848-98 bylo založeno v českých 
zemích přibližně 60 Kolpingových 
domů, které sloužily k výchově mla
dých lidí v duchu křesťanských 
tradic a pomáhaly jejich zapojení 
do sociálně prospěšné činnosti . 
Později se tyto spolky přejmenovaly 
na Kolpingovy rodiny a pod tímto 
názvem fungují dodnes. 

Pro lepší představu o dnešním 
směrování Kolpingova díla si vy
jmenujme několik témat, kterými se 
jednotlivé národní svazy zabývají: 
podpora řemesel a následně drob· 
ných podnikatelů, podpora demo
kratických struktur prostřednictvím 
vzdělávání politiků a pracovníků 
obecní samosprávy, snaha o od
stranění demokratického deficitu 
v některých evropských zemích, 
pomoc při řešení nezaměstnanosti 
rekvalifikacemi, obrana proti nacio
nalismu spoluprací mezi národy 
v duchu křesťanských tradic. K usku
tečnění těchto záměrů je třeba vy
pracovávat cílené programy, vybí
zet občany ke spolupráci a vytvářet 
předpoklady k naplnění stanove
ných úkolů. 

Evropské Kolpingovo dílo se mno
hokrát pozitivně vyjádřilo k evrop
skému sjednocovacímu procesu 
a projevilo připravenost se na něm 
podílet. KD má statut konzultanta 
při Radě Evropy, OSN a Mezinárod
ním úřadu práce (ILO). 

Kolpingův dům v Praze 8-Bohni· 
cích, v duchu svého zakladatele, 
poskytuje přístřeší opuštěným mat
kám s dětm i, včetně nabídky užiteč
ných kursů (PC, šití, vaření, němec
ký jazyk), či porad z oblasti sociální 
a právní problematiky. Za sedm let 
svého provozu Kolpingův dům po
mohl přibližně 80 matkám s dvojná
sobkem dětí, což v praxi znamená 
ubytování v prvních dvou letech, po
moc při začlenění do pracovního 
procesu (často cílenými rekvalifika· 
cemi) a následně nalezení vhodné
ho ubytování. Jde především o ženy, 
kterým hrozí odebrání jejich vlast
ních dětí, které jsou příliš mladé, 
jsou pod soudním dohledem, trpí 
zdravotn ím postižením. Kolpingova 
rodina v Praze 8 disponuje asi 60 
členy a sedmi členy představenstva. 

V České republice se v sou
časné době angažuje kolem 1 200 
členů v 24 Kolpingových rodinách. 
Předsedou Kolpingova díla ČR je 
senátor Stanislav Bělehrádek. 

Kolpingovo dílo v podobě rodin či 
domů působí v 52 státech světa, 
zahrnuje též kontinenty jako Asie, 
Afrika a Severní i Jižní Amerika. 
Sídlo Mezinárodního Kolpingova 
díla je v Kol íně nad Rýnem. 

Dagmar SMETÁČKOVÁ 
členka KR v Praze 8 

ADVENTNÍ MODLITBA 
Pane, dopřej nám, ať i letos 
kráčíme vstříc světlu, slávě 
a radosti, jež nám staví před zraky 
to nejdražší, totiž tvou lásku, 
jíž jsi miloval svět do té míry, 
že jsi vydal svého jediného Syna, 
abychom všichni v něho věřili 
a nezhynuli, nýbrž měli 
život věčný. 

Co ti máme darovat? 
Tolik temnoty je v našich 
lidských vztazích a v našem nitru! 
Tolik zmatených myšlenek 
a nenávisti! 
Tolik je toho, z čeho nemůžeš mít 
radost, co nás rozdvojuje 
a co nám určitě nepomáhá vpřed. 
Tolik se toho přímo protiví 
poselství Vánoc. 

Co si máš s takovými dárky počít? 
A co s takovými lidmi, jako jsme my 
všichni? Ale vždyť právě to 
chceš mít od nás k Vánocům 
a odejmout to od nás, všechno to 
haraburdí i nás samé, abys nám za 
to daroval Ježíše, našeho Spasitele 
a v něm nové nebe 
a novou zemi, nová srdce 
a novou tužbu, nový jas a novou 
naději pro nás a pro všechny lidi. 

Buď ty sám mezi námi, 
když se nyní před svátky ještě 
jednou chceme připravit, 
abychom ho přijali jako tvůj dar! 
Učiň, ať správně mluvíme, 
posloucháme a modlíme se 
v pravém vděčném údivu nad tím, 
co máš s námi se všemi v plánu, 
co jsi už o nás rozhodl a učinil. 
Amen. 

Stručný životopis A. Kolpinga 
8. prosince 1813 - narozen v Kerpenu 
u Kolína nad Rýnem 
1826-27 - učí se obuvníkem, stává se 
tovaryšem v různých dílnách v Porýní, 
poznává bídu tovaryšů, chce změnit 
svůj život, dále se vzdělává 
1837-41 - navštěvuje Marcelské gym
názium v Kolíně n. R. 
1841-45 - studuje teologii v Mnichově 
a Bonnu 
1845-vysvěcen na kněze v Minoritním 
kostele v Kolíně n. R. 
1849 - zakládá první tovaryšský spo
lek, následuje rozšíření svazu po celém 
Německu, Rakousko-Uhersku a Švý
carsku 
1865 - Kolping umírá v nedožitých 53 
letech 
27. října 1991 - blahoslaven v Římě 
1992 - vzniká občanské sdružení Kol
pingovo dílo ČR 
1993 - založena Kolpingova rodina 
v Praze 
1994 - otevřen Kolpingův dům v Pra
ze 8-Bohnicích 



DOBRÝ ZVYK, KTERÝ VZNIKL Z NOUZE 
Přestože největšími církevními 

svátky jsou Velikonoce, většinou 
máme raději Vánoce. Snad je to tím, 
že v mnohých z nás dlouho přetNá
vá něco z dětství, ač jsme se již dáv
no stali rodiči nebo dokonce dědeč
ky či babičkami. K tomu, aby člověk, 
jak se patří, ocenil Velikonoce, musí 
dozrát. 

K Vánocům pro věřícího člověka -
a nejen pro něho, jak ukazuje zvý
šená návštěva svátečních bohoslu
žeb - neodmyslitelně patří také mše 
s vánoční homilií, zpěvem koled 
a někde i pěkným muzicírováním. Já 
i moje žena si už více než čtvrt století 
Vánoce neumíme představit bez na
šeho kostela Panny Marie Královny 
míru. Rybova mše Hej, mistře nám 
nikde nezní tak líbezně jako ze lho
teckého kůru. 

Když jsem byl dítě, chodilo se na 
Štědrý den do kostela až o půlnoci. 
Zajít alespoň na půlnoční zřejmě už 
odjakživa láká i kdekoho, kdo si na 
Pánbíčka, jak je rok dlouhý, ani ne
vzpomene. 

Největší problém v kostele dodnes 
bývá s lidmi, kteří už Štědrý večer 
oslavovali až příliš. Ve Vršovicích 
proto vchod do chrámu sv. Václava 
v době mého dětství dobrovolně stře
žíval věřící policajt, chlap jako hora, 
jak mi tehdy připadal, který na pNní 
vánoční mši vždycky přišel v uniformě 
s tehdy ještě bobbyovskou helmou 
londýnských a po nich také pražských 
strážníků. Soustředěně stál úplně 
vzadu a potenciální výtržníky odrazo
val už svým zjevem. 

Pak se vlády zmocnili komunisti 
a našeho pana strážníka od policie 
vyhodili. Půlnoční mše, nejen ve Vršo
vicích, se čím dál víc stávaly dosta
veníčkem různých výtržníků, z nichž 
někteří výtržnictví v kostele možná 
dostali od tehdy všemocné komunis
tické strany jako stranický úkol. Nená
padným pánům přicházejícím kontro
lovat, jestli kněží při kázání neříkají 
něco z hlediska režimu nepatřičného, 
pochopitelně nevadili. 

Nás věřící výtržníci, obvykle lidé, 
jak se říká, pod párou, samozřejmě 

rušili, ale dohadujte se s opilci, někdy 
i dost agresivními! Asi i proto kněží 
půlnoční mše během doby čím dál víc 
překládali na odpoledne. 

Dnes už si snad komunisti na 
schůzích neurčují, kdo půjde dělat 
„binec" do kostela. Půlnočních mší 
teď už zase bývá víc než za bolše
vika, který je dříve někde i zakazoval, 
ale stále je rádi vyhledávají opilci, 
zvlášť je-li nějaký lokál se zdrojem 
alkoholu hned u kostela. 

Z dlouholeté téměř nutnosti oslavo
vat narození Ježíška v kostele raději 
už v předvečer 25. prosince se stal 
zvyk, který se udržel dodnes. Jít na 
slavnostní mši dřív, než člověk usedne 
k svátečně prostřenému stolu, však 
také má něco do sebe. Dřív, než za
čneme slavit, abych tak řekl, světsky, 
po předvánočním shonu, kterému se 
mnohdy, zvlášť pokud ještě chodíme 
do práce, neubráníme ani my věřící, 
se v kostele zklidníme a narození 
našeho Pána Ježíše Krista oslavíme, 
jak se sluší a patří - pěkně duchovně. 

J. s. 

V Thomayerově nemocnici už deset let slouží 

KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA 
Právě před deseti lety dostaly mnohé celebrity a také někteří naši farníci osobní pozvání od ředitele 

Fakultní Thomayerovy nemocnice MUDr. Pavla Zelníčka, aby se zúčastnili zahájení provozu Satelitního 
dialyzačního střediska a současně znovuotevření ekumenické kaple svatého Václava. 

Ve smlouvě o spolupráci Řím
skokatolické farnosti v Praze -
-Lhotce (ta zastupovala jménem na
šeho děkanství a jeho mluvčího 
otce Vladimíra Rudolfa také ostatní 
církve), náboženské obce Církve 
československé husitské v Praze
-Krči , farního sboru Církve česko
bratrské evangelické v Praze-Bra
níku a Církve adventistů v Praze
-Lhotce na jedné straně a Fakultní 
Thomayerovy nemocnice na straně 
druhé se partneři v obou projektech 
sešli na společné cestě. Shledali 
jednotu v péči o tělo i duši. Církve 
tehdy věnovaly ve prospěch fakultní 
nemocnice na potřebné investice 
částku 435 000 korun a Thomaye
rova nemocnice na vlastní náklady 
opravila kapli tak, aby se zde mohly 
konat bohoslužby uvedených církví. 

Historie ekumenické kaple sahá 
až do května roku 1929, kdy byla 
vybudována společně s tehdejšími 

Masarykovými domovy a sloužila 
i přes druhou světovou válku. Tehdy 
se domovy změnily na lazaret. V pa
desátých letech byla kaple zrušena 
a stala se skladištěm inventáře, 
různých strojů a nakonec staveb
ního materiálu. V roce 1968 posílil 
náš farní úřad dvěma tisíci podpisů 
naději, že se vše vrátí do starých 
kolejí. Místo toho přišla doba „nor
malizace", která tuto bájnou před
stavu posunula až do února 1990. 
Do založení Klubu křesťanských 
žen, jehož předsedkyně Věra Dvo
řáková - hned v pNním programo
vém plánu - podala žádost o navrá
cení v té době velmi zchátralé kaple 
bohoslužebným účelům. Po inten
zivním shánění finančních pro
středků, četných jednání, staveb
ním shonu a vybavování interiéru 
s přispěním sponzorů a všech bu
doucích uživatelů, byla 18. prosince 
1991 kaple slavnostně vysvěcena 

světícím biskupem pražským Fran
tiškem Lobkowiczem. Při tomto aktu 
téměř symbolicky vyznělo, že se dílo 
podařilo bez finančního zatížení ne
mocnice za šest týdnů! 

Dnes tento duchovní stánek, 
v němž mnohokrát celebroval P. Vla
dimír Rudolf, slouží těm nejpotřeb
nějším, zejména dlouhodobě ne
mocným. Ve středu odpoledne zde 
vede náš jáhen František Martinek 
bohoslužbu slova a v neděli sem 
zavítá na odpolední mši svatou 
v 16.00 hodin nejčastěji kunratický 
P. Stanislav Hrách, ale také náš otec 
Bedřich. Setkává se zde rovněž 
mládež jednotlivých církví a posky
tuje poradenství pNého kontaktu 
v oblasti sociálně právní a zdravot
ně pečovatelské . Duší kaple i na
dále zůstává naše farnice Věra 
Dvořáková. 

(ZP) 



(dokončení z minulého čísla) 

Jak váš život ovlivnil odchod 
do důchodu? 

Přestala jsem dojíždět do pohra
ničí a konečně jsem mohla obnovit 
kontakty, na které jsem dříve nemě
la čas. 

Od kdy zpíváte v chrámovém 
sboru? 

Když mi bylo patnáct let, mamin
ka mě dovedla na Habrovku a řekla: 
„Tady máte novou zpěvačku. " V krč
ském sboru jsem zpívala do matu
rity. V pohraničí jsem chodila do 
chrámového sboru v Teplicích, pro
tože Bystřany jsou od města vzdá
lené jen dva kilometry. Ale nakonec 
to dopadalo tak, že to, co jsem se 
tam naučila , jsem o Vánocích nebo 
o Velikonocích odzpívala na kůru 
v Krči anebo v Michli. 

U Panny Marie Královny míru, 
kde zpívám teď, je jedním ze tří 

sbormistrů , kteří mimochodem spo
lu výborně spolupracují, pan Josef 
Vavřík, který v roce 1970 převzal 
chrámový sbor v Teplicích, když 
tehdejší sbormistr emigroval. Takže 
dnes pan Vavřík někdy při rozdává
ní not říká: „Paní Klingerová, tohle 
znáte z Teplic, tak ať je to vidět." 

Jednou jsem tady na Lhotce do
stala noty, jejichž rukopis mi byl 
nějak povědomý. Byl to part, který 
jsem si jako holka opsala v Krči. 

Letos jste prý dělala rekolekce 
v semináři. 

Požádal mě o to spirituál P. Zde
něk Wasserbauer. Říkal : „Jen ne 
žádnou teologii." Sama sebe jsem 
se ptala: Co já mohu jako ženská 
říkat 70 bohos lovcům? Otec Was
serbauer všechno nechal na mně. 
Radila jsem se s kněžími. Duch 
svatý mi dal, že jsem neměla trému, 
ačkoliv jsem celý život trémistka. 
Svoje životní zkušenosti jsem ve 
čtyřech blocích spojovala s biblic
kým rozjímáním a pak jsem ještě 

měla být a byla dvě hodiny boho
slovcům k dispozici k individuálním 
rozhovorům . Ale to jsem vlastně 

nebyla já, kdo se v semináři posta
vil před několik desítek budoucích 
kněží. Léta říkám: Pane Bože, niko
liv nám, ale tobě přísluší všechna 
čest a sláva. Ne ať já se vynáším, 
ale pro tebe ať je to k užitku. 

Co je to společenství Panny 
Marie na cestě a jak jste se tam 
dostala? 

Je to nevelký sekulární institut 
s ústředím ve Vídni a členskou zá
kladnou hlavně v zemích, kde se 
mluví německy a anglicky. Jeho 
členky skládají věčné evangelní 
sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. 

V České republice jsme jen čtyři, 
takže patříme ke slovenské větvi. 

Řeholní život žijeme samostatně ve 
světě. Nemáme žádné společné 
dílo, každá z nás pracuje ve svém 
oboru. Tomu nejvíce vyhovuje igna
ciánská spiritualita. Máme různá 

doporučení, např. modlit se breviář, 
každý první pátek v měsíci křížovou 
cestu, ale k ničemu nejsme zavázá
ny pod hříchem. Je to otázka vlast
ní odpovědnosti . Každý měsíc se 
scházíme ke společné mod l itbě , 

studiu a rozjímání v české skupině, 
jednou za půl roku se Slovenkami, 
občas jezdíme do Vídně a jednou 
jsem byla vyslána také do USA. 

V mládí jsem si myslela, že bych 
mohla vstoupit do nějakého klášte
ra. Ale komunisti kláštery zavře l i , 

a když na nějaký čas nastala mož
nost vstoupit do řádu v roce 1968, 
už jsem si na to připadala stará. 

Za totality jsem se setkala 
s P. Bohumilem Štvánem, velice 
vzdělaným knězem , který měl před
stavu. že za situace, jaká u nás 
tehdy byla, je ženy s duchovním po
voláním třeba vést k zasvěcenému 
životu ve světě . P řipoj ila jsem se 
tedy ke skupince, kterou vedl. 

Každý rok si pro nás v l étě uděla l 

čas a týden nám dával exercicie. Za 
komunistů, kteří větš i nu nábožen
ských aktivit zakázali, to bylo ne
bezpečné - jeden chlap a čtyři žen
ské! Sjezdili jsme celou republiku. 
Bydlívaly v hotelích, přednášky otce 
štvána poslouchaly po lesích a roz
jímaly v přírodě. 

Po tzv. sametové revoluci, ještě 

než v lednu 1990 zemřel, nám dopo
ručil , abychom si našly nějaký seku
lární institut. Do té doby jsem vůbec 
nevěděla, že něco takového existu
je. Společenství Panny Marie na 
cestě jsme si našly podle informací 
v tehdy ještě Katolických novinách 
a tři z nás do něj vstoupi ly. čtvrtá si 
zvoli la jinou duchovní cestu. 

Společenství Panny Marie? Co 
ovlivnilo váš vztah k Matce Boží? 

Maminka byla velice zbožná 
žena. Vyrůstala jsem v katolické 
rodině a víru jsem nějak nasávala 
jakoby s mateřským mlékem. Zvlášť 
rozhodující však pro mne byl květen 
1945, kdy jsme o tatínkovi v důsled

ku válečných událostí nějaký čas 

nevěděli. Mně bylo devět let, sestře 
pět a bratrovi dva roky. Maminka 
nás vodila na májovou pobožnost 
do Krče na Habrovku a říka la nám: 
„Modlete se, ať se nám táta vrátí." 
Dodnes se vidím, jak tam klečím 

před sochou Panny Marie a prosím: 
„Panno Maria. ať se nám táta vrátí." 
Tatínek byl klidný, mírný a snášen
livý člověk. Věděla jsem, že některé 
děti mají nevlastní tatínky. Bála jsem 
se, že kdyby nám maminka přivedla 
někoho jiného, musela bych snad 
nového tatínka zabít! 

Letos jste měla cosi jako polo
kulaté narozeniny. Jak hodnotíte 
svůj dosavadní život? 

Jako něco ohromného a neza-



slouženého. Proč zrovna já jsem 
měla takové výsady, že si mohu teď 
v pětašedesát i říct, jak mě Bůh 
krásně vedl. Samozřejmě jsem si 
také někdy zabrečela, ale netrpěla 
jsem. To, co jsem si musela odříct, 
mi bylo nahraženo jinak. Když jsem 
sama děti neporodila, měla jsem 
lásku svých žáků. Bylo to tak krás
né, že mě nikdy nenapadlo litovat, 
že nemám vlastní děti. Jednou, to 
mi už bylo kolem padesáti let, jsem 
byla v zimě ve škole v přírodě 
s pátou třídou. Na kopci, kam jsem 
s nimi vylezla, mi uklouzly nohy a já 
jsem v oteplovačkách sjela po zad
ku až dolů. Děti utíkaly za mnou, 
dole mi pomáhaly na nohy, oprašo
valy mne. Říkala jsem jim: „ Děti , 
jakto že se nesmějete? Vždyť to 
byla taková legrace, jak jsem sviš
těla do l ů a nemohla se zastavit." 
A děti říka ly: „My jsme mě ly strach, 
aby se vám něco nestalo." Je mož
ný větší důkaz dětské náklonnosti? 
Vždyť se také mohly chechtat a říkat 
si: „Koukejte, jak ta baba jede!" 

Jiří SŮVA 

Z cestovníh o bloku 
V á clava Eliáše 

SVĚCENÍ KOSTELA 
Světí- l i biskup nový katolický 

kostel, pomaže jej olejem na 12 mís
tech, neboť církev stojí na základech 
12 apošto l ů. Stavba kostela je sym
bolem nebeského Jeruzaléma. Těch
to 12 míst je na zdi kostela označeno 
křížem a někde i svíčkou. V někte
rých středověkých kostelech jsou tato 
konsekrační místa stále ještě viditel
ná. V kostele sv. Evženie, nově po
staveném a v roce 1982 vysvěceném 
farním kostele uprostřed Stockholmu, 
jsou vyznačena zvlášť vybranými ka
meny z 12 různých zemí. Buď zastu
pují země, s nimiž švédská církev 
spojuje svůj začátek, nebo od nich 
získává inspiraci, jiné jsou ze zemí, 
odkud pochází mnoho jejích farníků . 
Jsou z Peru, Španělska, Maďarska, 
Zimbabwe, Filipín , Francie, Anglie, 
Itálie, Svaté země, Německa a jeden 
kámen je z České republiky z Vele
hradu. K němu se uvádí, že pochází 
z kláštera a misijního střediska Sady 
z doby sv. Cyrila a Metoděje, velkých 
apoštolů Slovanů a druhých sv. pa
tronů Evropy. Kámen byl věnován na 
stavbu kostela v době, kdy česká cír
kev trpěla silným útiskem komunistic
kého režimu. Vyzývá nás k modl itbě 
za věřící, kteří stále ještě trpí nábo
ženským pronásledováním. Kámen 
nese verš (Mt 5, 11) Blahoslavení jste, 
když vás budou kvůli mně tupit, pro
následovat a vylhaně vám připisovat 
každou špatnost. 

P oprvé v životě, dávno se šesti byla na jídelníčku mimo pořadí -
křížky na bedrech, jsme vloni pro ty, kdo podlehli pokušení a ne

o Vánocích opustili domov a děti chtěli spatřit zlaté prasátko - pravá 
(mají už své rodiny a tradice) a od- šumavská omáčka s houbami kuba. 
jeli na Šumavu, do Zdíkova. Na do- Večer pak Šebestovi rozehráli malý 
hled od Churáňova, pár kilometrů gastronomický koncert. Klasické 
k Vimperku. Zlákala nás podnikavá štědrovečerní pochoutky, s tuplova
Jana Prchalová, která pro Klub ným kaprem, zakončila navrch paní 
dříve narozených ve středisku Šebestová, vyhlášená cukrářka, 
Sociálních služeb v Olbramovické obřím talířem vánočních sladkostí, 
obětavě hledá možnosti zdravé který dostal každý ze třináctičlenné 
rekreace. Na cestu jsme dostali do rodiny rekreantů, sedících družně 
puntíku zpracovaný rozpis trasy u společného svátečního stolu. 
s jízdním řádem, objednané služby Hej mistře znělo tentokrát jen 
v penzionu U Šebestů a vlastno- z magnetofonu, ale záhy měla tuto 
ručně připsaných pár hřejivých slov: chudší hudební produkci překonat 
Hezké vánoční svátky, plné pohody pravá nefalšovaná vesnická pů/

a míru, upřímně Jana Prchalová. noční, která kdysi v podobném pro-
Na čtyři dny jsem se nastěhovali středí inspirovala rožmitálského 

do dvouposchoďového domku, hned kantora Jakuba Jana Rybu k jedi
u autobusového nádraží, kousek nečnému partovému záznamu. Bylo 
od zdíkovského O y ~ deset pod nulou, 

~~s~~~~~níV~n~i~ p UL Noc NI ;~~rto5:a~a~ř::: 
chodech, u plotny, spěchali do kos-

kapry v kádích, VE ZDI~KOVEv teta. Naštěstívro-
to všechno jsme tací bohoslužeb 
nechali v Praze došlo právě tento 
a s nadšením se ponořili do ticha 
šumavské přírody, prý nejčistší ob
lasti střední Evropy, do níž se vrací 
vymřelá fauna a flóra. Aspoň tak to 
tvrdí všestranně znalý spolumajitel 
penzionu Jaroslav Šebesta. Muž 
mnoha povolání, který vaří skvělé 
omáčky, plzeňské čepuje s nevída
nou čepicí, topí, uklízí, jezdí s hosty 
jako taxikář a kromě účetnictví, ku
chyně a cukrařiny, které obstará
vala jeho maminka, dělá prakticky 
všechno. Pozoruhodný je jeho 
vztah k přírodě. 

Nic v penzionu není jen tak. 
Růžová barva omítky má už z da
leka navodit příjemnou hostitelskou 
atmosféru, příchozí vítá emblém 
monády nad vchodem coby univer
zální symbol lásky a duše. V poko
jích stojí skříně a postele vyrobené 
na míru z vybraného smrkového ma
sívu upraveného leštěným včelím 
voskem a stolové zařízení z přírod
ního ratanu. Lůžka mají lamely a spe
ciální, na zakázku vyrobené matra
ce, na nichž jsme skutečně všichni 
spali jako dudci. K tomu si před

stavte srdečného, stále rozesmátého 
a vnitřně vyrovnaného pana Šebestu 
a jste v úplném obraze. 

Štědrý den jsme čekali s nedoč
kavostí, jako za mlada. V poledne 

den na Zdíkov. S místními farníky, 
jimž jsme vypomohli koledami, 
s dětským sborem na kůru a s otcem 
ce/ebrujícím v teplých rukavicích, 
jsme uvítali narození Pána. S ob
láčky páry před ústy a s Ježíškem 
v srdci jsme se setmělou šumav
skou obcí usebraně vraceli do vyto
peného zdravého penzionu. 

Dnes, po roce, můžeme paní 
Prchalové veřejně vzkázat, že její 
přání hezkých svátků se tenkrát 
splnilo. Přesto to pro nás byly ta
kové zvláštní Vánoce. Pravda, cho
vali nás jako v bavlnce, byli jsme na 
zdravém vzduchu a vykolejili ze ste
reotypu. Ale upřímně řečeno, do 
těchto končin, právě o Štědrém ve
čeru, jsme se měli pustit v jarejším 
věku. Jsme už příliš zatíženi tradicí. 
Jen si představte naši malichernost, 
že nám k naprosté pohodě chyběly 
i šupinky z vlastního kapra pod talí
řem. Tak jsme si s manželkou řekli, 
že o příštích Vánocích už zůsta
neme zase doma, s dětmi a vnou
čaty a budeme se těšit na tu naši 
pravou lhoteckou Rybovku. 

A k Šebestům, na které vděčně 
vzpomínáme, se samozřejmě moc 
rádi vrátíme. Rok má přece i jiné 
dny než ten nejštědřejší ... 

Zdeněk PEJČOCH 

Strana 5 



.-
0 TEC SVEMU SYNOVI 

Tento dopis je z roku 1693 a byl nalezen ve starém chrámě v Balti
more. Napsal jej otec svému synovi. Jeho slova mluví i k nám, lidem 
jednadvacátého století, naléhavou řečí. Přečtěte a budete bohatší. 

Můj synu, 
přichází čas, kdy budu muset na

stoupit cestu, z níž není návratu. Ne
mohu tě vzít s sebou. Zanechám tě 
tu, ve světě, kde je dobrá rada vždy 
cenná. Nikdo se přece nenarodil 
moudrý~ Každý potřebuje zkušenost 
a čas. Zil jsem a pozoroval svět déle 
než ty, a proto věz, že není zlato vše, 
co se třpytí. 

Viděl jsem padnout zářící hvězdu 
a také jsem viděl, jak se zlomila 
mnohá opěrná hůl, na niž lidé spolé
hali. Chci ti dnes dát některé rady, 
abys i ty věděl, k čemu jsem dospěl 
a co mě čas naučil. 

Uprostřed hluku a chvatu buď 
klidný a trpělivý. Mysli na pokoj 
a mír, který může existovat jen 
v tichu. Ze všech svých sil se snaž 
vycházet s lidmi v míru. Svou pravdu 
říkej klidně a jasně, ale vyslechni 
i jiné. Nezapomeň, že i ti, kteří ne
jsou zrovna učenci a kteří mnohdy 

FARNÍ AKADEMIE 

jednají těžkopádně, mají ti co říci. 
Vyvaruj se lidí násilných a hlučných. 
Ti by do tvého života nepřinesli nic 
dobrého, jedině neklid. 

Podaří-li se ti splnit Tvá předse
vzetí a dosáhneš-li úspěchu a uzná
ní, zůstaň nadále skromný. Skrom
nost a pokora jsou jediným trvalým 
majetkem. Věz, že není velké a do
bré a není pravdivé to, co neobstojí 
před věčnou pravdou deseti přiká
zání. Drž se proto pevně dobrého 
a neříkej nikomu zlé. 

Pamatuj, milý synu, že pravda se 
nikdy neřídí podle nás, ale my se 
musíme řídit podle pravdy. 

Nikoho se neboj více než sebe 
· samého. V našem nitru bydlí soud

ce. Je jím svědomí, které nezklame, 
a na něm záleží víc než na souhlasu 
celého světa. Nic nečiň proti jeho 
radám. Pamatuj si provždy, že pro
mlouvá velmi tiše, a budeš-li je ne
ustále přehlížet, ztichne docela. Toho 
se varuji 

Uč se od druhých. A kde se mluví 
o moudrosti Světla, svobodě a po-

koře, tam vždy pilně naslouchej! 
Bude-li tě chtít někdo učit moudrosti, 
podívej se mu nejprve do tváře a do 
očí, protože věčné hodnoty může 
rozdávat pouze ten, kdo je sám 
vlastní. Neuč jiné, pokud nejsi sám 
dost moudrý Ciň dobře a nestarej se 
o odměnu. Svou práci konej s plnou 
odpovědností a do cizích záležitostí 
se nepleť 

Nikomu nepochlebuj a sám po
chlebování nepřijímej. Neříkej vše, 
co víš. Ale sleduj, co říkáš. Buď 
ochoten vyslechnout každého, ale 
sám se nesvěřuj. Nedělej žádné dív
ce těžké srdce. Pamatuj, že tvá mat
ka byla také děvčetem. 

Posiluj v sobě touhu vždy konat 
dobro. Denně se také v tichosti 
zahloubej do myšlenek o životě 
a smrti, abys mohl jednou s klidnou 
myslí a nezatíženým svědomím ode
j ít z tohoto světa . 

To, co nazýváme smrtí, je jen pro
měna k novému bytí. Učiň vše, abys 
na druhý břeh odcházel s láskou 
a úctyplnou bázní ke svému Stvoři
teli, kterého jsi poznal v jeho dílech 
na zemi a svým životem vyznal. 

Tvůj otec 
Řád menších bratří františkánů -
minulost a současnost bylo téma 
Farní akademie v neděli 21 . října. 
Bratr jáhen Josef Petr Tomašík OFM 
a P. Bartoloměj Černý OFM nám 
sdělili mnoho z osobních vzpomínek 
bratří na dobu útisku i o současné 
činnosti františkánů u nás. Nyní mají 
65 členů a kromě hlavní komunity 
u P. Marie Sněžné v Praze jsou ještě 
v Plzni, Liberci, Olomouci, Brně 
a Uherském Hradišti. Kněžského 
svěcení bratra Bartoloměje se v Pra
ze zúčastnil i františkán Mychal Judge 
OFM, hasičský kaplan na Manhatta
nu, který zahynul při podávání po
sledního pomazání jednomu z umí
rajících hasičů po teroristickém útoku 
v New Yorku (viz KT 41). 

N~STÍ~Ál.V.IE 

Současný terorizmus ve světě -
je důvod k obavám? úvahu na toto 
téma jsme slyšeli při výročí posvěcení 
našeho kostela v neděli 11. listopa
du v odpolední Farní akademii z úst 
P. Ludvíka Armbrustra SJ. Ten pochá
zí z Prahy-Nuslí, je členem japonské 
provincie řádu Tovaryšstva Ježíšova 
a 48 let byl profesorem filozofie jezu
itské Loyola University v Tokiu. Připo
mněl, že kořeny současného teroris
mu jsou i v nerovnoměrném rozdělen í 
využívání přírodních zdrojů a v bu
doucnu se tím vlády budou muset 
vážně zabývat. (ER) 

NÁŠ FARNÍ PLES se bude konat v KC 
Novodvorská v pátek 18. ledna 2002 od 
20.00 do 01 .00 hod. Lístky v prodeji 
ještě před Vánocemi. Tip na dobrý dárek. 

Co jsme zač? Co tu děláme? Co 
vlastně chceme? Tímto článkem se 
vám pokusím alespoň nastínit od
povědi na tyto otázky. 

Jsme skupinkou lidí různého 
věku (od pubertálních patnácti přes 
„rozumných" 20 až po ... , nevím, jest
li by bylo slušné to takhle zveřejnit), 
která si říká NESTÍHÁME. Nu, a proč 
máme tak zvláštní název? Jedno
duše proto, že opravdu nestíháme. 

Naším velkým přáním je, aby
chom prostřednictvím hudby vám 
a hlavně vašim dětem přiblížili 
Boha. Abychom si mohli při společ
ném zpěvu lépe uvědomit, že přes 
všechny rozdíly a zdánlivou cizotu 
jsme skutečně jedna velká rodina. 

Tak jako Maria řekla při zvěsto
vání pouhé ANO, i my jsme po jejím 
vzoru odpověděli na Boží výzvu. 
Bůh nám ukázal nový způsob roz
hovoru s ním. A my ho takovým způ
sobem chceme chválit a oslavovat. 
Chceme dát zpěvem a hudbou na
jevo svou radost z toho, že on - Bůh 
Stvořitel - se skloni l až k nám a na 
důkaz toho nám dal svého Syna. 

To on je naším základem, naší 
pevností, která dává naší činnost i 

smysl. Víme, cítíme, že nás zahrnu-

je láskou. Když při mši svaté zahra
jeme nějaký ten tón falešně, sólista 
zapomene zpívat nebo k sobě ty tři 
hlasy jaksi neladí „. někdy si před
stavuji malé děťátko v jeslích, jak 
leží na slámě, usmívá se a jakoby 
říkalo: „Ale vždyť já vím, že to dě
láte pro mě. Nic si z toho nedělejte . 
Stejně vás mám rád. Proč bych 
jinak ležel v tomhle mrazu?" 

A tak vás, návštěvníci dětských 
mší svatých, prosíme o trpělivost 
a shovívavost, ale také o modlitbu, 
a přejeme vám nádherné prožití 
vánočních svátků, jejichž středem 
jsou chudé jesličky a v nich usmíva
jící se Bůh. 

Vaše NESTÍHÁME 
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MEZI STINY A SVETLY NASICH DNU 
Pokračujeme v listování konsti

tucí Radost a naděje (poslední do
kument 2. vatikánského koncilu 
Gaudium et spres) - o církvi v dneš
ním světě - a hledání dalších zna
mení našeho času. 

Touha po lidském bratrství 
Druhým duchovním znamením je 

takřka všeobecné přesvědčení o po
třebě lidského bratrství, to je života 
ve spravedlnosti, míru a solidaritě. 
Všichni souhlasí s teoretickým prin
cipem: země je jedna velká rodina. 
Každý je o tom přesvědčen, ale ni
kdo pro realizaci nic nedělá. Přesto 
je to dobré. Začnou-li čas od času 
vznikat národnostní či kmenové kon
flikty, těžko se ospravedlňují. 

To neznamená, že jsou takové 
konflikty nemožné. Lidé však cítí, že 
jsou nesprávné a tím spíše že jsou 
neopodstatněné, hájí-li se se zbraní 
v ruce. 

V teorii však převažuje vše
obecné přesvědčení: všichni potře

bujeme lidské bratrství. Jediným 
problémem je, kdo je začne uskuteč
ňovat. Přesto i tak je takový přístup 
přínosem. 

Odpovědnost za stvoření 
Třetím pozitivním znamením do

by je vědomí naší odpovědnosti ke 
stvoření, ekologii. Je to téma, které 
se nezdálo aktuální v době konsti
tuce Radost a naděje. Nemyslím, že 
dnešní snaha o ochranu životního 
prostředí je nesena smyslem pro 
stvořené. 

Jestliže se rozhořčuji proto, že 
jsme ohrozili strom rostoucí vedle 
mého domu, je to spíše proto, že 
moje děti nesmějí ztratit možnost 
hrát si ve stínu, ne proto, že je to 
dílo Boží. 

Existuje tedy výrazný rozdíl mezi 
světskou ekologií - sledující zajiš
tění naší vlastní budoucnosti - a ná
boženskou, křesťanskou ekologií -
vzdávající díky Bohu za stvoření. 

Je tu výrazný rozdíl, ale jsme 
přece jen na dobré cestě, k větší 
odpovědnosti, i když sníme přitom 
o světském ráji, který je poněkud 
egocentrický: „stvoření slouží mně", 
nikoliv „sloužím stvořenému, protože 
je z rukou Božích". 

Zdůraznění ůlohy 

Božího lidu 
čtvrtá změna k lepšímu ve zna

meních času: myšlenka Božího lidu 
a úlohy laiků v církvi dosáhla zřetel
ného pokroku. Už není prakticky 
nikoho, kdo by zpochybňoval po
třebu účasti laiků na dobrém fungo
vání církve. Existuje v tomto směru 
nepochybně silnější vědomí než 
v 60. letech a větší smysl pro odpo
vědnost: my všichni skutečně drží
me církev pohromadě. Jistě, občas 
dochází k určitému zaměňování 

církevního úřadu a všeobecného 
kněžství pokřtěných. Občas existuje 
takový problém jako snaha po od
stranění rozdílů uvnitř církve, ome
zující ji na beztvarou masu a nesli
bující nic dobrého. Podstatné je, že 
úloha všeho Božího lidu je dnes 

mnohem zřetelněji uznávána a přijí
mána než v minulých letech. 

Manželství jako svátost: 
nové vědomí 

Pátým prvkem změn k lepšímu ve 
znamení času je, že dnes již nejsou 
pochybnosti o tom, že křesťanská 
rodina a křesťanský manželský pár 
jsou zdrojem posvěcení. Všeobecně 
se to přijímá. Je to nesmírný pokrok 
ve vědomí manželů o jejich povolání 
ke svátosti, o pozitivním a křesťan
ském významu sexuality. 

Jsme svědky rostoucího chápání 
křesťanského manželství jako svá
tosti, zatímco před 40 nebo 50 lety 
bylo sotva chápáno v tomto světle. 

Myslím, že v tomto ohledu se 
hodně změnilo, že smysl pro lidskou 
rodinu značně zesílil. 

Godfried kardinál DANNEELS 

KDY JSOU VÁNOCE? 
Když se ráno probudíš s přáním 

milovat Boha a v něm bratry - ten 
den jsou Vánoce. 

Když v sobě zpozoruješ vnitřní 

popud podat ruku tomu, kdo tě ura
zil - taková vnuknutí jsou Vánoce. 

Když v kostele, doma nebo na 
pracovišti cítíš nutnost zamyslet se 
nad tím, jak se chováš k Bohu, 
k rodině a druhým, ten okamžik jsou 
Vánoce. 

Když se setkáš s člověkem, kte
rému je třeba pomoci a uděláš to, 
v tu chvíli jsou Vánoce. 

Když vychováváš své děti, aby 
se zřekly zbytečných a drahých hra
ček, abyste mohli pomoci tomu, kdo 
je v nouzi, tento postoj jsou Vánoce. 

Když jsi ochoten darovat se 
Pánu, který trpí v lidech chudých 
a opuštěných a nemocných, pak 
jásej radostí, žiješ Vánoce. 

Jestliže však zjistíš, že tento celý 
svět dobra zanechá tě lhostejným 
a že nejsi schopen myslet na nic 
jiného než na sebe a na své zájmy, 
pak se neusmívej - Vánoce od tebe 
odešly. 

POMOC PRO LIDI V TÍ·SNI 
V krizi se může ocitnout každý, 

bez ohledu na věk či sociální posta
vení. 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, Duš
kova 20, Praha 5 - poradna pro o
běti trestných činů. Úterý a středa 
od 17.00 do 20.00 hodin. 

DONA- pomoc obětem domácí
ho násilí, pro střední i starší gene
raci, tel. 51 51 13 13- nonstop. 

DIAKONIE - středisko křesťan-
ské pomoci v Praze. 

SOS centrum Belgická 22 -
- tel. 22 521912 
- centrum osobní krizové 

intervence 
- Gay centrum 

- azylové bydlení pro matky 
s dětmi a ženy v tísni 

linka důvěry - tel. 22 51 40 40. 

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, 
V Zápolí 1250, Praha 4-Michle 

tel. 41 48 05 11 - nonstop 
linka důvěry- tel. 414 84 14 

RIAPS, Chelčického 39, Praha 3 
- krizové centrum, 

tel. 697 67 68 od 8.00 do 16.00 
697 21 51 od 16.00 do 8.00 

linka důvěry 697 06 97 -
- nonstop 

ROSA, Podolská 25, Praha 4 -
pomoc týraným ženám, 

tel. 41 43 24 66 - v úterý od 16.00. 
(Pvá) 



Program především pro seniory a osamělé 
V ČASE ADVENTNÍM 

Na seniory a osamělé v čase ad
ventním pamatují také Sociální služ
by MČ Prahy 12 zajímavým progra
mem. Pro imobilní občany je na úterý 
18. prosince od 10.00 hodin připrave
na projíždka vánoční Prahou. Všemi 
městy pražskými s odborným výkla
dem, návštěvou jesliček, zastavením 
v kavárně. Lákavá nabídka - přijede
me si pro vás domů. 

Na Štědrý den od 12.00 hodin se 
v klubu Ošetřovatelského centra v Zá
rubově ulici bude bohatě stolovat. Po 
obědě s vánočním cukrovím si zazpí
váte koledy a vyslechnete pár do-

brých slov pro povzbuzení. To bude ta 
nejlepší příprava k účasti na sváteční 
mši svaté v některém z blízkých kos
telů . Milovníci přírody by měli využít 
příležitosti k návštěvě Šumavy a strá
vit Silvestr v penzionu „U Sebestů" 
(píšeme o něm ve vánočním vzpomí
nání na straně 5) ve Zd íkově , ve 
dnech 27. prosince až 1. ledna 2001 . 
Ubytování s plnou penzí a silvestrov
ským menu stojí 1 650 Kč. Zájemci se 
mohou hned hlásit na tel. 41 71 35 75, 
v kanceláři KDN na Olbramické 703, 
u Jany Prchalové. 

{r) 

JAK POŽÁDAT O PRŮKAZKU 
MIMOŘÁDNÝCH VÝHOD 

Úřad městské části Praha 4 poskytuje občanům se zdravotními pro
blémy průkazky takzvaných mimořádných dopravních výhod, označova
ných písmeny TP, ZTP nebo ZTP/P. Přiznání této průkazky velmi často 
podmiňuje možnost podat žádost o některé další výpomoci nebo dávky 
sociálníl'!o zabezpečení. O průkazku může žádat občan na humanitním 
odboru Uřadu MC Praha 4 na oddělení doplňkové péče. Pracovníci vám 
nejprve předají tiskopis pro lékaře - tzv. Lékařský nález pro posouzení 
zdré;lvotního stavu občana pro účely dávek a služeb sociální péče. Formu
lář je nutné předat lékaři, nejlépe odbornému, a vrátit zpět na odbor. 

Posouzení zdravotního stavu ve smyslu přílohy číslo 2, která je součástí vy
hlášky 182/91 Sb. v platném znění, náleží lékaři posudkové služby Pražské 
správy sociálního zabezpečení, kam je takto vyplněný a zaevidovaných tisko
pis předán. Tento lékař rozhodne, zda je zpráva dostačující, nebo je potřeba 
doplnit další údaje o zdravotním stavu. Posoudí rovněž, zda je nutná osobní 
přítomnost občana, nebo může být zhodnocen zdravotní stav v jeho nepřítom
nosti. Závěrem je vydán protokol o jednání. 

Průkazka I. stupně - TP je označení pro tělesně postiženého, která oprav
ňuje držitele průkazky využívat nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřej
ných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob. Vý
jimku tvoří autobusy a vlaky, ve kterých je místo k sezení vázáno zakoupením 
místenky. V praxi je méně využíváno právo držitele průkazky tohoto stupně 
k přednostnímu vyřizování osobních záležitostí, jestliže projednávání vyžaduje 
delší čekání (zejména stání). Tuto průkazku nelze však využívat k přednosti ve 
zdravotnických zařízeních nebo při obstarávání nákupů. 

U průkazky li. stupně, tj. ZTP - zvlášť tělesně postižený občan, je kromě 
nároku uvedeného u prvního stupně ještě nárok na bezplatnou dopravu pravi
delnými spoji (např. metrem, autobusy) a zakládá nárok na 75 procentní slevu 
jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku a 62 procentní slevy 
v pravidelných spojích autobusové dopravy. 

Nejzávažnější zdravotní poškození je hodnoceno stupněm Ill a označením 
ZTP/P - zvlášť tělesně postižený občan s průvodcem . Výhody jsou prakticky 
stejné jako u I. a li. stupně postižení, ale kromě toho má nárok na bezplatnou 
přepravu také vodící pes. 

O tom, jaký stupeň průkazky občanovi náleží, je vydáno ve správním 
řízení rozhodnutí a po nabytí právní moci lze vystavit průkazku. Je však ještě 
důležité upozornit, že za vystavení průkazky se platí správní poplatek 30 
korun {v hlavní pokladně úřadu) a doklad o zaplacení a fotografii musí 
občan předložit referentce na oddělení doplňkové péče humanitního 
odboru. V případě pochybností nebo nejasností kontaktujte Milenu Vain
gátovou - tel. 61 19 21 46. 

VĚSTN ÍK , křesťanský občasník . Vydává Ř ímskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Praha 4. Náklady na jeden výtisk činily 1 o Kč. 
Toto číslo vyšlo 14. prosince 2001 . 

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 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 

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, 
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 Krč i . 

Svátost manželství je třeba ohlá
sit duchovnímu správci a lespoň 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 říjn a každou druhou neděli 

v měsíci v 10.00 hodin. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15 .45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 44 47 24 56. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapl i 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 ka lendářn ím 

týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 

FARNÍ KNIHOVNA 
Každé úterý od 17.00 do 18.30. 
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