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. Naslouchat Božímu slovu 
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společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

DEJME BOHU PŘÍLEŽITOST 
Ježíš před svým veřejným vy

stoupením odchází na poušť, kde 
prožívá čtyřicet dní v odříkání. Ne
šel tam z vlastního rozhodnutí, ale 
Duch ho tam vyvedl, jak to čteme 
v evangeliu. Tím se zdůrazňuje , že 
Bůh si přeje , aby Ježíš, který se 
nám stal podobným ve všem a kte
rý nám dává ve všem příklad, aby 
nám dal příklad i svým postem a se
bezapřením . 

Zeslábl - a ďábel ho přišel po
koušet. Pokouší zesláblého a zdá 
se, že by nad ním mohl zvítězit. Ale 
nestalo se tak, leč právě naopak. 

Půst způsobuje fyzické zesláb
nutí, to ano, někdy možná i du
ševní. Přesto se jím však získává 
vnitřní Boží síla. Člověk postem 
zpevňuje své nitro, své vnitřní bo
hatství, stává se schopným vítězit 

nad pokušením a vůbec nad těž
kostmi života. A o to právě jde v těch 
čtyřiceti dnech postu, které 13. úno
ra začneme. Abychom v nich vnitřně 
zpevně li. 

Není podstatné jen uskutečnit 
nějaké ~~be~apření, ale především 
DAT PRILEZITOST Bohu, aby si 
upevnil své království v naší duši, 
abychom se díky JEHO PŘÍTOM
NOSTI stávali silnějšími. 

„Čas se naplnil, přiblíži lo se Boží 
království. " Tak je Ježíš představe
ný na začátku svého působení, po 
čtyřiceti dnech postu. Kéž bychom 
mohli i my všichni říct to stejné, že 
po dobu čtyřiceti dní postu se čas 
naplnil. Čas Boží milosti se naplni l, 
vnitřně jsme se upevnili. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

NEBUDEME ZAMYKAT KOSTEL 
Na farní radě si jáhen pan Martinek posteskl, jak ho trápí, že přichází

me na nedělní bohoslužby pozdě. I přesto, že P. Bedřich upozorňoval na 
to, že nedělní mše svatá je platná od počátečního kříže do závěrečného 
kříže, mnoho se nezměnilo. Známe jednoho kněze, který před lety po za
čátku mše svaté zamykal. kostel, aby naučil farníky chodit včas. 

Napadají mne otázky: co udělat pro to, aby bohoslužba nebyla pro nás 
jen splněnou povinností, aby nás Ježíš táhl k sobě, abychom toužili po 
setkání s ním? On se stal a stává chlebem pro nás a tiše čeká, aby se nám 
mohl darovat. 

Bohoslužba je také naším společenstvím s Kristem uprostřed. Co 
udělat pro to, aby naše společenství bylo živé, bylo rodinou, abychom se 
na sebe navzájem těšili, abychom se přijímali s chybami a respektovali 
dohodnutá pravidla? Co udělat pro ty, kdo přicházejí jen na kousek mše, 
aby po Kristu a po našem společenství zatoužili? 

Pokud budeme v sobě pěstovat negativní pohled na ty, kdo „ ruší", 
děláme radost duchu zla, který se snaží každou ušlechtilou záminku vyu
žít ve svůj prospěch, aby nás vzdálil od Boha, který je plný milosrdenství. 

Pán Ježíš nás učí: „Odpouštějte, modlete se, žehnejte." A „beze mne 
nemůžete nic". Jediné, co mne zatím napadlo, je říci mu: „Pane, ty jsi 
v našem kostele ,farářem', prosíme tě, pomoz nám, ukaž nám, jak být 
živou rodinou, prosíme tě, přitáhni si nás všechny k sobě blíž. Děkujeme 
ti a chválíme tě i za ty, kteří ještě nepoznali, jak jsi dobrý!" Modleme se za 
sebe navzájem, aby bohoslužba nebyla pro nás jen splněnou povinností. 

(JŠ) 



Bůh odvolal našeho Václava Eliáše 
... ... o 

ODESEL A PRECE ZUSTAL 
Když měli členové nové farní 

rady před třemi lety rozhodnout, kdo 
ji povede jako místopředseda a pra
vá ruka P. Bedřicha, všichni se 
obrátili na Václava Eliáše. Jeho při
rozená důstojnost, zbožnost, hlubo
ké vzdělání a životní moudrost, lid
ská přístupnost k naslouchání, 
schopnost brilantně se vyjadřovat, 

všeobecná píle a solidnost, povzbu
zující milý úsměv při setkávání ne
skrývající lásku k bližnímu a koneč
ně sametový tenor mířící k nebi při 
žalmech si po takovém zastoupení 
přímo volala. Celým životem kráčel 
Václav pokorně a skromně, jako ten 
nejmenší. Nebýt jeho představení 
v rozhovoru (4. číslo Věstníku roku 
1999), kdy byl trochu přinucen vy
povídat, málokdo do té doby ve far
nosti věděl, že vedle titulu inženýra 
dosáhl jako geolog v českosloven
ské akademii věd na hodnost kandi
dáta věd, že v rámci projektu Spo
jených národů pracoval dva roky na 
Amazonce, kde se navíc, jak mu 
bylo vlastní, zajímal také o osudy 
českých misionářů. Hovořil pěti cizí
mi jazyky. Sotva se ale erudovaný 
vědec vrátil ze služební cesty, spě
chal pokleknout jako poslední slu
žebník pod naši křížovou cestu, aby 
poděkoval za Boží přízeň. 

Bylo-li třeba napsat pár složitěj

ších řádků do Věstníku, Václav byl 
vždycky po ruce. Ve farní radě 

míval v pečlivě připraveném progra
mu tolik bodů , které chtěl důsledně 
dotáhnout až do konce, že jedná
ní končívala i před půlnocí. Farní 
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akademie a zájezdy, ty byly jeho. 
V prvém případě využíval osobních 
kontaktů na své přátele, známé 
osobnosti , p ři zájezdech zase mohl 
poutníky obohatit o nové zkušenos
ti a duchovní prožitky na památných 
místech. 

A pak se svíce křehkého života 
nečekaně zachvěla a přes naše usi
lovné modlitby a prosby přímluvců 
zhasla - symbolicky přesně v den 
jeho 68. narozenin. Snad aby byla 
ještě zjevnější Boží láska k dobré
mu služebníkovi, kterého povolal 
k sobě. 

* * * 
S naším vzácným přítelem jsme 

se rozloučili zádušní mší v sobotu 
19. ledna. V kostele Panny Marie 
Královny míru nebylo k hnutí, vedle 
věrných farníků se objevilo i mnoho 
známých tváří z veřejného života, 
u oltáře koncelebroval mgsre J i ří 

Reinsberger, P. Vojtěch Eliáš (syno
vec Václava) z kostela sv. Ludmily, 
P. Jan Ihnát a kanovník vyšehradské 
kapituly msgre Vladimír Vyhlídka. 

Přítomné uvítal otec Bedřich 

Vymětal ík. Poděkoval za naplněný 
život, za službu spolubratra a jeho 
lásku k rodině, farnosti a církvi. 
„Bůh ho odvolal uprostřed práce 
a plánů. Musíme se před jeho roz
hodnutím sklonit, i když je to těžké, 
protože jsme našeho Václava měli 
rádi. Přejme mu nový domov v Bo-

žím království, pro které tolik pra
coval. " 

Členové chrámového sboru, pod 
vedením Ladislava Pospíši la, zpíva
li Requiem prvního varhaníka lho
teckého kostela, skladatele Voj
těcha Říhovského. Každým vroucím 
tónem posílali svému kamarádovi 
a vynikajícímu zpěvákovi pozdrav 
z kůru a v hlavách se jim vybavova
ly vzpomínky na nezapomenutelné 
chvíle přátelstv í a společného muzi
círování. 

Izaiášův prorocký výrok setře 

Hospodin slzu z každé tváře a ujiš
tění Pána z evangelia sv. Matouše, 
že u mě naleznete odpočinutí, mé 
jho netlačí a břemeno netíží před
znamenaly útěšnou promluvu 
P. Vyhlídky. 

„Kdo z nás chce být maličký? 
Chce to dnes vůbec někdo? V době 
velkých objevů, kdy narůstá naše 
sebevědomí? A tak musí přijít tako
vá chvíle, aby k nám promluvil tím, 
že je nejmenší. Přijmout tu roli. Ne
známe odpověď bratra v Kristu, pří
tele Václava. Sám dovedl být malič
ký. Teďje mezi námi velký, že přijal 
tu bezmocnost smrti. Ve své malič
kosti ztrácel jistotu, ale teď může 
říct jako sv. Pavel: Vím, komu jsem 
uvěřil. On k nám mluví. Jak nás Bůh 
chce v tomto okamžiku postavit na 
nohy " 

Poslední cesta z kostela 



Pak mgsre Vyhlídka vzpomněl na 
první setkání s Václavem Eliášem 
před 37 lety v Nepomucenu v Římě, 
kde jako utečenec žil s jeho bratrem 
Petrem, který se později stal také 
knězem. Václav si tehdy tajně od
skočil ze studijního pobytu ve 
Francii. Druhá vzpomínka se nesla 
do kaple sv. Václava v pražské ka
tedrále, kde otec Vyhlídka, opět za 
zavřenými dveřmi, žehnal Václavovi 
před jeho cestou do Brazílie. 

„Na hematologií jsme se setkali 
naposled. Václav mi říká, víš, Vladi
míre, na co rád vzpomínám? Jak 
jsme chodili k selesíánům v Liberci 
a tam se denně modlili za šťastnou 
hodinku smrti, pamatuješ? Jaká je 
to velikost Božích darů pro toho, 
kdo s nimi chce pracovat. V tichostí 
a s taktem. Tolik ho ve společností 
schází, a tak ho potřebujeme. Pros-

me tedy o odpočinutí zesnulého, 
a také o to, abychom i my v pouští 
našeho osobního života umělí od
počívat. Milosrdný Bůh mluví i na 
nás, pojdte ke mně všichni. A tak 
my k němu jdeme svoji prací. Nejen 
oplakávat bratra v Kristu, ale také 
poděkovat a vyprosit sílu za násle
dování. To je odkaz, který nám náš 
Václav chtěl sdělit." 

* * * 
Lhoteckou farnost opustil služeb-

ník dobrý a věrný, velká osobnost, 
kterou budeme citelně postrádat. 
Ale vzpomeňme na otce Vladimíra 
Rudolfa, jenž v podobných souvis
lostech vždycky připomínal - všich
ni odcházíme, abychom se zase 
jednou sešlí .. . Rádi tomu věříme. 

(ZP) 

Vt: ~I NI IL 1 I oťtJOJ., 

VOLBA NOVÉ 
FARNÍ RADY 

Připomínáme, že dnem 18. dub
na letošního roku končí funkčn í 

období farní rady a že přibližně 

v polovině dubna se budou konat 
volby nové. O jejich přípravě , stej
ně tak o termínu setkání členů do
savadní rady s farníky, aby složili 
své účty, se včas dozvíte. 

Modlitba není žádné břeme
no, žádný výkřik bez ozvě
ny, žádné volání do nezná
mé dáli. Je to nadechnutí, 
ulehčení, oáza v poušti, zá
chranné prkno ze ztroskota
né lodi. 

POHLED NA ÚČETNICTVÍ 2001 
V každém prvním čísle Věstníku 

uvádíme jako poctiví hospodáři 
všechny peněžní kolonky naší far
nosti, jak se plnily čísly po dobu 
uplynulého roku. 

K aktivům patří sbírky ve výši 
413 850 Kč a dále pak dary a přís
pěvky ve výši 143 600 Kč. Když 
k tomu připočteme zůstatek 

z předminulého roku a úroky z vkla-

dů , tak příjmy č i nily celkem 
576 365,30 Kč. 

Výdaje odpovídaly našim možnos
tem. Představují celkem 497 264,70 
Kč, takže nám ještě zůstalo 79 tisíc 
100,60 Kč. 

A nyní, kam plynulo nejvíce 
peněz. Bylo to na režijní výdaje 
a opravy za 378 386, 70 Kč. V tom 
je například elektřina v Královci 

AUTOR LOGA VYSVĚTLUJE 
Když jsme byli jako farníci vyzvání k vymyšlení nového loga, začal jsem 

samozřejmě od stávajícího - od sloupu Panny Marie ze Staroměstského 
náměstí. Snažil jsem se najít nějaké jeho zjednodušení, ale to se mí ne
dařilo. Podobně o tom přemýšleli také další autoři, jak jste jejich návrhy 
mohli vidět ve Věstníku. Pořád to nebylo ono. Pak mě napadlo, že sloup 
Panny Marie vlastně není jedinečným charakteristickým znakem pro náš 
kostel. A tak jsem se zaměřil na náš oltář, jaký jinde nemají. Při pozorném 
pohledu uvidíte na něm mariánský symbol, velké M, a na něm, jako zlatou 
korunu, svatostánek. V tom je jasný symbol - Marii dělá Královnou Ježíš. 
Bez něho by Maria nebyla královnou. Kdo bude oltář pozorovat ještě chví
li, uvidí nad písmenem M srdce. Je to srdce Marie, která v něm nosila 
Ježíše. V mém návrhu farního loga je tedy Panna María Královna, i Ježíš 
a trochu je v něm také vzpomínka na zesnulého P. Vladimíra Rudolfa, který 
zrušil starý černý oltář s bílými anděly a zasloužil se o tento oltář současný. 

Jan ŠILHAVÝ 

: ... ·,. 

L 
se -v-y"V"íjel 

72 580 Kč, pojištění tohoto objektu 
7 200 Kč, v kostele jsme protopili 
plynu za 67 900 Kč a prosvítili 
41 950 Kč, vodné a stočné činilo 
7 900 Kč, vymalování nemocniční 
kaple nás stálo 11 500 Kč a gene
rální oprava varhan (hrací stů l 

a rozvody) rovných 60 000 Kč. 

K této skupině nákladů dále patří 
oprava kanalizace, střechy, oken 
v kapli, civilkář a spousta drobných 
výdajů za žárovky, sáčky do vysa
vače apod. 

Za hostie a bohoslužebné potřeby 
jsme dali 9 934 Kč. Sbírky, které 
jsme odeslali, představují částku 

48 428 Kč a dary celkem 47 900 Kč. 
Z nich se dostalo nejvíc 21 500 Kč 
Mateřské škole Studánka, 14 200 Kč 
Sociálním službám Prahy 12 
a 12 200 Kč sdružení Balónek. 
K ostatním výdajům pak patří 12 616 
Kč za hry a pomůcky pro děti. 

Hospodařil i jsme tedy dobře, 

jsme bez dluhů a dík za to patří pře
devším našim farníkům. Za jejich 
štědrost Pán Bůh zaplať. (BV) 

le>ga.. 



PŘEDSTAVUJEME ČLENY FARNÍ. RADY 

JUDr. ing. Jakub HRADEC 

Jedním z lidí, kteří už léta neod
myslitelně patří ke kostelu Panny 
Marie Královny míru i k naší farnos
ti, je JUDr. ing. Jakub Hradec. V ro
ce 1956 se sice narodil v porodnici 
u sv. Apolináře na Novém Městě 
pražském a tam byl také v kapli po
křtěn, ale protože jeho rodiče tehdy 
bydleli na Lhotce, cítí se, jako by se 
na Lhotce, kde také neustále žije, 
narodil. 

Původním vzděláním jste eko
nom, ale vaše studijní cesta 
nebyla přímá ... 

Na Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, kde jsem vystudoval zahra
niční obchod, jsem po gymnáziu 
zamířil „zkratkou" přes lékařskou 
fakultu. Na medicínu mě „dostrkali" 
moji rodiče-lékaři. Ale neudrželi 
mne tam, prosadil jsem si svou. 

Jednou z vašich předností je 
znalost několika cizích jazyků. 

K cizím jazykům mne od mala 
vedli rodiče. To na rozdíl od hry na 
klavír dokázali přes můj dětský 
odpor zvládnout tak, že jsem díky 
nim v dospělosti pochopil, o čem je 
to staré české „kol ik jazyků znáš, 
tolikrát jsi člověkem". 

Ruštinu jsem v pochopitelných 
souvislostech z paměti po posled
ní zkoušce vymazal, ale to se 
může ukázat jako chyba. Španělšti
nu a francouzštinu jsem odflákl tak, 
že se umím v obou jazycích o sebe 
postarat, a tím to končí. To je určitě 
moje velká chyba. Angličtina a něm-
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čina však jsou pro mne jazyky téměř 
každodenní potřeby. 

Kde jste byl na vojně? 
Po promoci v roce 1980 jsem šel 

na vojnu tak trochu ve stopách pá
tera Rudolfa. Rok jsem vojančil ve 
Zbiroze, tedy ve farnosti , kterou 
dvanáct let spravoval, než v r. 1967 
přišel na Lhotku. Bylo zajímavé po
slouchat, jak na něj vzpomínali zbi
rožští farníci. 

Větší část života jste strávil 
v pojišťovně. Jak jste se tam 
dostal? 

Po návratu z vojny v roce 1981 
jsem se díky P. Rudolfovi a otci jed
noho z našich lhoteckých varhaníků 
panu Vojtěchovi Turkovi, letitému 
pojišťovákovi , dozvěděl, že v pojiš
ťovně hledají člověka se vztahem 
k autům, právu a se znalostí cizích 
jazyků. Tím se můj profesionální 
osud zřejmě zpečetil. Byla to pro 
mne šance i výzva, neboť pojišťovna 
mi umožnila při zaměstnání vystu
dovat ještě práva. 

Co jste dělal po „sametové 
revoluci"? 

V devadesátých letech jsem měl 
v České pojišťovně na starosti pojiš
tění občanů. Úkoly, které jsem mu
sel řešit, sice zvýšily mou „populari
tu", ale ne zrovna tím nejlepším 
směrem. Určitě se ještě dnes na
jdou naši farníci, kterým „Hradec vy
pověděl havarijní pojištění nebo 
pojištění domácnosti". 

Asi nemá smysl probírat detaily. 
Z odborného hlediska jiná řešení 

nebyla. Snad jen mohu říci , že s od
stupem času se renomovaní zahra
niční odborníci, kteří celý proces 
sledovali, vyjádřili, že již dlouho ne
viděli tak důsledně realizovaný plán. 

Neříkám to proto, abych sám se
be chválil, ale důslednost byla jedna 
z věcí , k níž mne vedl otec Rudolf. 
A pro mne prostě ono hodnocení 
jiných bylo určitým potvrzením toho, 
že úsilí, které mi věnoval, snad ne
bylo tak úplně marné. 

Teď však už v České pojišťov
ně nepůsobíte. 

V současné době mám na sta
rosti Českou kancelář pojistitelů 
(ČKP), opět trochu nepopulární díky 
vyhlašování minimálních sazeb po-

vinného ručení. Ale také v ČKP je 
i řada dalších činností , které jsou ku 
prospěchu motoristů i poškozených. 
Jsem rád, že také zde mohu dělat 
práci, které rozumím. 

V tomto rozhovoru už několi
krát zaznělo jméno otce Vladimí
ra Rudolfa. Jaký byl váš vzájem
ný vztah? 

Od roku 1976 jsem s ním ži l pod 
jednou střechou. Měli jsme k sobě 
velmi blízko názorově. Měl mne 
dobře „přečteného", ale u rčitě jsem 
nebyl v tomto směru jediný. Myslím, 
že do řady z nás velmi dobře viděl. 
Hlavně během studií, kdy jsem měl 
poměrně dost času, jsem s ním pro
žil mnoho zajímavého, nejen hezké
ho, ale i obtížného. 

Těžkým časem pro něho bylo 
období, kdy umírala jeho maminka. 
Ale ani doba, kdy sílily tlaky Státní 
bezpečnosti na jeho odvolání ze 
Lhotky, nebyla o nic lehč í. Č ím byl 
kostel plnější , tím byla situace na
pjatější. 

P. Vladimír Rudolf měl možnost 
podepsat Chartu 77, ale vědomě to 
odmít l. Nikoli pro nesouhlas s tím, 
co požadovala, ale proto, že věděl , 
že by musel opustit kostel , oltář , 

možnost nás všechny - pokud jsme 
mu ovšem dali šanci - oslovit, for
movat. 

Nechám-li stranou riziko, které 
nesl, pak celé toto období je i sou
částí mého života. Umožnilo mi lépe 
ho pochopit jako člověka, jako kně

ze , jako lhoteckého faráře . P. Rudolf 
mi pomáhal i v kritické situaci , když 
nedopadlo dobře mé první manžel
ství, na jehož nezdaru jsem u rčitě 
měl svůj podíl. Jsem opravdu rád, 
že jsem se mohl řadu let pohybo
vat v jeho bezprostřední blízkosti. 
A protože mám rád Lhotku, lhotec
kou farnost, ve které se cítím velmi 
dobře , jsem také rád, že jsme 
posléze s manželkou mohli od 
otce Rudolfa koupit jeho lhotecký 
domek. 

Jste mimořádně pracovitý 
člověk. Zbývá vám vůbec čas na 
nějaké záliby? 

Mám štěstí, že moje zaměstnání 
je mi nejen povoláním, ale i zálibou. 
Naštěstí to však není moje jediná 
záliba, takže workoholismus mi ne
hrozí. 



Nejsem zrovna sportovní typ, ani 
ten pasivní, koukající v televizi na 
fotbal či hokej. Přeji všem našim 
sportovcům samé úspěchy, medaile 
a rekordy, ale šílení lidí při různých 
zápasech mne zanechává relativně 
klidným. 

Spíš mám vztah k hudbě. Od dět
ství chodím na koncerty vážné hud
by a od studií zpívám v našem chrá
movém sboru. Před léty, když u nás 
fungovala i schola, byl jsem rád je
jím členem. Zpěv gregoriánského 
chorálu mi ukázal další hudební 
hodnoty a pomohl mi i pro mé zpí
vání ve sboru. 

Rád cestuji a poznávám nové, ze 
všeho nejvíce však lidi. Mám řadu 
přátel v cizině , také v Německu 
a rovněž mezi sudetskými Němci. 
Lze-li to nazvat zálibou, rád pomá
hám překonávat předsudky v našich 
vzájemných vztazích. Vím, že vzhle
dem k mému věku nemohu posuzo
vat období nacistické okupace. Ale 
také vím, že pokud v našich mys
lích, srdcích, duších nejsme schopni 
narovnat, napravit vztahy se souse
dy, tedy s bližními, nežijeme skuteč
né křesťanství. To nemám ze své 
hlavy, ale od pátera Rudolfa, který 
nám přece díky smrti své sestry za 

druhé světové války svým otevře
ným vztahem k Němcům včetně 
sudetských byl a je vzorem. 

Čím se zabýváte ve farní radě? 
Přihlásil jsem se k některým 

technicko-organizačním, případně 
právním aspektům. Než jsem byl do 
ní zvolen, v roce 1999 jsem pomá
hal s přípravou volebního řádu . 
Zabýval jsem se také problemati
kou Královce, pro který, vzhledem 
k tomu, že se ho nedaří dostatečně 
využívat, stále hledáme kupce. 
Také se snažím vést agendu zápisů 
z jednání farní rady. 

Co soudíte o naší farní radě 
a o farních radách všeobecně? 

Práce ve farní radě není jedno
duchou záležitostí. V naší zemi 
s touto participací laiků na církev
ním životě nejsou dlouhodobé 
zkušenosti, takže se vlastně teprve 
hledá správná cesta. 

V některých farnostech i v Če
chách mohou být již dále než my. 
U nás na Lhotce sice od počátku 
90. let farní rada existovala, neboť 
to P. Rudolf opakovaně prohlásil 
a některé lidi dokonce uvedl jako 
její členy, ale spíše to bylo, jako 

když papez Jmenuje kardinály „in 
pectore", tedy bez zveřejnění. Ve 
skutečnosti otec Rudolf farní radu 
nepotřeboval a ani potřebovat ne
mohl. Totalitní poměry z něho udě
laly sólistu. To není kritika, ale jen 
věcné konstatování, významné pro 
posouzení toho, kde jsme s farní 
radou dnes my. 

Jsem upřímně rád, že naši far
nost po Vladimíru Rudolfovi převzal 
P. Bedřich Vymětalík a že se mu 
podařilo pomyslnou štafetu převzít 
a dále ji rozpohybovat, rozdmýchat. 

S určitým napětím jsem čekal, 
jak otec Vymětalík myšlenku exis
tence farní rady přijme. Nápadů měl 
jistě každý hodně, ale zda se je 
podaří uskutečnit a správnou ces
tou, to nemohl nikdo z nás dopředu 
vědět. Stačí přece tak málo, aby se 
kdekoli farní rada dostala do situa
ce, že se knězi spíš plete pod 
nohama, než aby mu pomáhala. 
Každý se tedy hlavně snažíme 
nějak přiložit ruku k dílu. P. Vyměta
lík řadu myšlenek a nápadů vze
šlých z farní rady přijímá, uskuteč
ňuje a dále rozvíjí. Snad tedy jemu 
i farnosti farní rada je nějakým 
přínosem. 

(Red) 

FARNÍ AKADEMIE POKRAČUJE 
Milosrdná láska k bližnímu je 

prvotní myšlenkou Charity, která 
horizontálně směřuje k lidem, k bliž
nímu a vertikálně míří k Bohu. Na 
tohle téma hovořil v první letošní 
Farní akademii - v druhé polovině 
ledna - generální ředitel Sdružení 
české katolické charity ing. Jaro
slav Kopřiva. Solidarita s lidmi 
v nouzi se plně ztotožňuje se smě
rováním církve. A společné jsou 
i krušnější chvíle minulého režimu, 
kdy se Charita mohla starat jen 
o kněze, řeholníky a vydávání litera
tury. Dnes má Charita přes 3 000 
profesionálních pracovníků a kolem 
5 000 dobrovolníků, kteří pokračují 
v tradici a věnují se těm nejpotřeb
nějším . Seniorům v denních stacio
nářích, v domovech pokojného 
stáří, vytvářejících pro osamocené 
a staré osoby příjemnější prostředí 
na dožití, bezdomovcům v azylo
vých domech, matkám s dětmi v tís
ni a zdravotně postiženým v chráně
ném bydlení a chráněných dílnách. 
V Olomouci je například kavárna, 
v níž hosty obsluhují mentálně po
stižení. Ve Vlaštovičkách u Opavy 
se zase masážím věnují nevidomí. 
Třetinu domácí péče ze všech 
organizací v české republice vyko-

nává Charita! Ta se ve spolupráci 
s pohraniční policií také výrazně 
stará o cizince a je nositelem čet
ných humanitárních misí doma i ve 
světě. Ze sbírek české Charity bylo 
zemětřesením postiženým Indům 
postaveno 35 domečků v nové ves
nici. Charita nezavřela oči ani před 
sužovanými Čečenci, utečenci v Ko
sovu a teď bude pomáhat ubohým 
v Afghánistánu. Takto je aktivně 
zapojena do široké evropské a svě
tové sítě charit. Od prosince, na 
základě ministerské akreditace, 
dokonce systémově připravuje ve 
svém výukovém centru v Praze
-Vinohradech vysokoškolsky kvalifi
kované pracovníky, aby standard 
služeb měl ještě vyšší úroveň. 
A stále se hledají noví dobrovolníci. 
To všechno jsme se od ing. Kopřivy 
dozvěděli. Co by speciálně mělo 
zajímat naše farníky? 

I pro ně platí možnost první po
moci v Arcidiecézní charitě v Lon
dýnské ulici č. 44, Praha 2, tel. 
24 24 65 19, kde sídlí nejbližší stře
disko. Tam lze směrovat také vlast
ní iniciativu, například projevením 
zájmu o adopci na dálku, která stojí 
ročně od 4 do 8 tisíc korun. Jde 
o podporu dětí z chudých zemí, od 

nichž pak „adoptivní rodiče" dostá
vají pravidelné zprávy o prospěchu 
a případně se s nimi mohou také 
osobně setkat. Dalším tipem pro 
nás je vybudovat středisko pečova
telské a ošetřovatelské charitní 
služby pro tři blízké farnosti , v němž 
by se mohli naši farníci dobře uplat
nit. Hledá se vhodná místnost, stej
ně jako prostor pro uskladnění zdra
votnického materiálu. 

První letošní Farní akademie, se 
zajímavými informacemi, měla sice 
průměrnou účast, ale živá diskuse 
přednášejícího potěšila . 

Příští farní akademii v neděli 
17. února v 16.30 byste si už nemě
li nechat ujít. Ředitel Českého egyp
tologického ústavu Univerzity Kar
lovy, s detašovaným pracovištěm 
v Káhiře, profesor PhDr. Miroslav 
Verner, DrSc„ kterého znáte už 
z předcházejícího poutavého vy
právění o objevech našich archeo
logů v oblasti egyptských pyramid 
a královských hrobek v Abusíru 
bude tentokrát za doprovodu pro
jekce diapozitivů hovořit na téma 
Archeologická tajemství Sahary. 

(ZP) 



~ .- .-
TRETI FAR NI PLES 

Po dvou letech, v pátek 18. ledna, 
jsme se opět vrátili na přestavěný 
taneční parket Kulturního centra 
Novodvorská, abychom si na třetím 
farním plese ověřili naši kondici 
a v rytmu hudební skupiny Antonína 
Jankovského se trochu odvázali . 
Nálada byla dlouho stísněná, protože 
všichni mysleli na zesnulého spolu
bratra Václava Eliáše, který byl 
duší předcházejících plesů.Tentokrát 
ho při slavnostním zahájení zastoupil 
Jakub Hradec. „Přítel mnoha z nás 
byl zcela nedávno Hospodinem od
volán z pozemské pouti. Znal abso
lutně všechny články víry, také neob
lomné víry ve věčný život. Záleželo 
mu na naší farnosti. Do poslední 

chvíle na lůžku se zajímal, zda věci 
ve farní radě běží, jak mají," řekl 

a dodal: „Hodně mu šlo o to, aby náš 
farní ples proběhl co nejlépe. I my 
věříme v život věčný. Není tedy nad
sázkou, že je tu teď v jiné podobě 
s námi přítomen. Určitě by nám 
v tuto chvíli přál, abychom ples proži
li co nejlépe, v duchu naší tradice„. " 

Otec Bedřich se tradičně připojil 
k uvítání příběhem komentujícím 
vystavené logo a příhodnou myšlen
kou udal motto plesu. Letos sáhl do 
ruské literatury symbolistů , k legen
dě spisovatele Merežkovského o fa
kírovi jménem Sakja Muni. 

Ten se jednou stáhl ze světa 

a seděl na poušti, němý, sám, a po-

MAMINKY ZVOU KE STREČINKU 
První setkání maminek v novém 

roce bylo povzbudivé. Zatímco v ně
kterých farnostech se maminky pře
staly scházet, naše setkání jsou stále 
živá. čtrnáct maminek a téměř dva
krát tolik „ratolestí", oživuje chrám 
i kapli sv. Václava. Po krátkém setká
ní s Pánem Ježíšem děti vítají Sedmi
kráska, který má pro ně stále něco 
zajímavého. Při společné modlitbě 

i s dětmi děkujeme a chválíme Pána, 
vyprošujeme požehnání pro nás, 
naše děti, pro farnost. Pak si děti 
hrají nebo čtou pohádky s tetou Evou 
a my se snažíme trochu se sdílet. 

Na začátku roku jsme se zamý
šlely nad citátem Františka Saleské
ho: „Tak, jako se učíme studovat 
studováním, mluvit mluvením, běhat 
běháním a pracovat prací, tak se učí
me milovat Boha a člověka milová
ním. Kdo volí jinou cestu, bloudí." 

Kateřina Lachmanová k němu 

mimo jiné připojuje, že je třeba dát 
prostor Duchu svatému, který je láska 

sama, aby zahřál a rozšířil naše 
scvrklé srdce, aby naším srdcem sku
tečně miloval. Tak jako fyzický sval 
potřebuje k růstu a dobrému fungová
ní nejen živiny, ale také přiměřenou 
námahu, i naše srdce, aby se naučilo 
milovat, potřebuje samo přijmout 

lásku, ale i přiměřenou námahu, něco 
jako strečink nebo zvedán í činek. 

Prospívá mu mít sem tam co do čině
ní s lidmi, které není snadné mít rád. 
(O milosrdenství s Kateřinou Lachma
novou, Karmelitánské nakladatelství 
2000). 

Výzva ke strečinku byla pro nás 
srozumitelná, i když jsme se s ním 
setkávaly zatím pouze v tělocvičně. 
Každá obtížná, nepříjemná situace, 
kterých nastává s dětmi denně 
mnoho, nám připomíná potřebu 

trénovat, rozšiřovat své srdce. Je to 
pro nás výzva i předsevzetí do nové
ho roku. 

(JŠ) 

OBRAZY JANY HEJLOVÉ 
Svatá rodina našeho betléma měla 

ještě na začátku letošního roku ne
všedně nazdobenou kapli Božského 
Srdce Páně. Na stěnách zůstalo pár 
pěkných obrázků malířky Jany Hejlo
vé z Letovic, která zde začátkem pro
since otevřela výstavu. V pořadí šes
tou ve své kariéře. 

Jejím námětem bylo Umění dívat 
se. A že se naši farníci opravdu dívat 
umí, svědčí velký zájem o díla, která 
se rychle stěhovala z kaple do do
mácností, ve velké míře jako vánoční 
dárek pod stromeček. 

Obrazy křesťanky Jany Hejlové 
mají nejen estetickou hodnotu, ale 
zjevně duchovní výpověď s uklidňující 

energií. Hledání významu není koneč
né. K prvnímu zamyšlení přidává svo
ji vizi sama autorka. Třeba hodiny ča
su na červeném podkladu, jejichž 
číselníky nahrazuje 12 hvězd ve ves
míru - přesně kolik jich je kolem hla
vy Panny Marie - doprovází modlitba 
za mír a Voltairův citát, že nejsme 
zodpovědni jen za to, co děláme, ale 
i za to, co neděláme. Právě u těchto 
hodin denně vstávám a na cestu do 
práce mi svítí nejjasnější hvězda 

(místo čísla 12) s paprsky kříže, pev
ným bodem, který mi připomíná, že já 
a Bůh jsme v přesile . 

(P) 

malu kameněl. Jeho rameno už 
zkostnatělo , jeho tělo vyschlo tak, že 
je vlaštovičky pokládaly za kamen
nou sochu a v jeho klíně si udělaly 

hnízdo. Každé jaro se tam vždycky 
vracely. Až jednou odletěly docela 
a už se nikdy nevrátily. A tehdy z očí 

Sakja Muniho, lidské sochy, který se 
už všeho vzdal na světě , který už 
zhasil všechen oheň a světlo , všech
ny tužby potlačil ve svém srdci, teh
dy z očí Sakja Muniho vytryskly dvě 
teplé lidské slzy. 

Moderní č lověk se svou duší po
dobá Sakja Munimu. Člověk doby 
techniky a strojů, který už nepokládá 
za bratra toho druhého, jehož duše 
a svaly se staly zbožím, který dává 
před láskou přednost bohatství a ani 
už neví, co je láska, tento člověk se 
svým zmechanizovaným životem, se 
svým zkamenělým srdcem, s vy
chladnutým horizontem svého nitra, 
působí jako hrdina Merežkovského 
legendy. Ale když přece jen k jeho 
srdci přiletí vlaštovičky soucitu, něhy 
a lásky, dokáží změnit kamennou so
chu opět v člověka. 

Protože člověk potřebuje lásku. 
Ne takovou, jakou vid í v televizi , 
o jaké čte v časopisech. Ale skuteč
nou lásku, která nepožaduje, neče
ká, ale která dává, daruje se. Svět 
potřebuje, až bolestně potřebuje , lidi 
horoucího srdce, kteří právě takto 
dovedou život proteplit. 

Ke slovu se záhy dostal také 
autor zdařilého loga naší farnosti 
Jan Šilhavý, který vysvětlil jeho sym
boliku (píšeme o ní na jiném místě) 
a netajil se, že rozlousknutí tohoto 
oříšku nebylo jednoduché ani rychlé. 
Za nápaditost a vytrvalost pochopi
telně sklidil veřejné uznání a zaslou
žený potlesk. S logem farnosti se teď 
budeme setkávat stále častěji. Nejen 
v novém záhlaví našeho Věstníku. 

Ostřílený vedoucí plesového vý
boru Jaroslav Štětina , který dostal 
už třetí jedničku za bezvadnou orga
nizaci, nabídl tanečním párům ba
lónkovou hru o láhev veltlínského 
a přišel s nápaditější formou nového 
losování cen tomboly. 

O půlnoci všichni sborově vyjádři
li zbožné přání písní Aby nás Pán 
Bůh miloval, miloval, hříchy odpustil, 
nebe dal, nebe dal.„ Hodinu poté se 
spokojeně rozcházeli , s dobrým po
citem, že byli oslyšeni. 

(ZP) 



NOVOROČNÍ BLAHOPŘÁNÍ 
z emanuelovské misie v Jeruzalémě 

Jestliže jsi dnes ráno vstal 
a cítíš se více zdravý než nemoc
ný, dostalo se ti více požehnání 
než miliónu těch, kteří nepřežijí 
tento týden. 

Jestliže jsi nezažil dosud hrůzy 
války, osamělost ve vězení, agonii 
mučením nebo svíravou bolest 
hladu, jsi na tom lépe než 500 mi
liónů lidí ve světě. 

Jestliže se můžeš zúčastnit 
shromáždění věřících beze stra
chu z pronásledování, mučení 
a smrti, dostává se ti víc požeh
nání než třem miliardám lidí ve 
světě. 

Jestliže máš v ledničce jídlo, 
jsi-li oblečen, máš-li střechu nad 
hlavou a místo na spaní, jsi bohat
ší než 75 % lidí na světě. 

Jestliže máš peníze v bance ne
bo jen v peněžence a můžeš dát 
pár drobných někde na misku, 

patříš mezi 8 % nejbohatších na 
světě. 

Jestliže držíš hlavu zpříma, 
máš úsměv na tváři a pociťuješ 
vděčnost, je to požehnání. Hodně 
lidí by to mohlo tak prožívat, ale 
většinou to neumějí. 

Jestliže můžeš někoho vzít za 
ruku, obejmout ho, nebo se ale
spoň dotknout jeho ramene, do
stává se ti požehnání, protože tak 
nabízíš uzdravující dotek. 

Jestliže můžeš přečíst toto po
selství, dostal jsi dvojí požehnání: 
někdo na tebe myslí, a ty ses to 
dozvěděl, dvě miliardy lidí neumě
jí číst. 

Přeji ti šťastný den, spočítej 
všechna svá požehnání a předej 
toto poselství dál, abys připomněl 
všem, z čeho všeho je možno se 
radovat. 

VIDÍM (ČI NEVIDÍM) 
DOBRO A KRÁSU JÁ? 

Utrpení a hřích nebyly Bohem 
stvořeny, existují zásluhou člověka. 
Ježíš Kristus ale prostřednictvím 
utrpení vykoupil naše hříchy. Naše 
osobní utrpení, náš vlastní kříž (po
dobně jako u Ježíše nevybraný) 
jsou spoluúčastí na této oběti. 

Náš kostel Panny Marie má tuto 
myšlenku obsaženu ve své křížové 
cestě . Ta naznačuje , kde všude se 
utrpení podílí na spáse světa: před 

"' PRIPRAVUJEME 
DUCHOVNÍ OBNOVY 

Pro ženy, které jsou samy na 
náboženskou výchovu svých dětí, 

je připraveno na sobotu 2. března 
postní zastavení nad podobenstvím 
O milosrdném otci. 

Duchovní obnova pro manželské 
páry se bude konat v sobotu 23. 
března. Zamyšlení O modlitbě si 
pro nás při praví P. Tomáš Holub. 
Obě duchovní obnovy začínají 

v 9.00, po společném obědě 
bude příležitost ke svátosti smíření, 
zakončeny budou farní mší sv. 
v 16.00 hodin. 

Prosíme, přihlašujte se včas, 
nejpozději do neděle před konáním 
dané duchovní obnovy. Usnadníte 
organizaci. (JŠ) 

soudem, v nemocnici, ve válce, 
v dětském domově„. 

Jak říká Michel Quoist: skrze 
Ježíše Krista, stává se neužitečné, 
nesmyslné a nenáviděné utrpení 
surovinou pro vykoupení1 )_ 

Důsledkem Ježíšova přijetí 
utrpení a smrti na kříži byl život 
a velikonoční radost. Cesta dobro
volně přijatého utrpení je cestou 
k naší vnitřní radosti. Setkáme se 
s tímto přístupem v televizním 
světě? Snad pouze ve velkofilmech 
s biblickou č i podobnou tematikou. 
Naše „malé" utrpení má ale daleko 
od „velkoshow" nebo od divadel
ního kostýmu. 

Jak se získaná vnitřní radost 
v životě projevuje? Snad způsobem 
uvedeným v příběhu Anthony de 
Mella2): 

„Proč jsou tady všichni šťastní , 
jen já ne?" 

„Protože oni se naučili všude 
vidět dobro a krásu," řekl Mistr. 

„A proč nevidím dobro a krásu 
. ~ ?" Ja. 

„Protože kolem sebe nemůžeš 
vidět to, co nedokážeš vidět 

v sobě." (EŠ) 

1) Mezi člověkem a Bohem, Česká 
katolická charita, Praha 1969 

2) Minutová moudrost, Cesta, Brno 
1994 

' 

KRÁTCE 
• FARNÍ POSEZENÍ po mši svaté 

v neděli 1 O. února v 11 .00 hodin 
navazuje na už tradiční příjemná 
setkání našich farníků s malým 
pohoštěním. 

• MODEROVÁNÍ FARNÍ AKADEMIE 
se po Václavu Eliášovi ujme inženýr 
Evžen Šárka. Naposledy několika 
věcnými otázkami oživil diskusi po 
přednášce generálního ředitele 
Sdružení Česká katolická charita 
ing. Kopřivy, ještě jako pozorný po
sluchač. Na příští akademii o pokla
dech Sahary ho už uvidíme s mikro
fonem vedle prof. M. Vernera. 

• ZIMNÍ CHALOUPKY proběhnou 
od 16. do 23. února, tradičně v Krá
lovci. Věřme, že do té doby při
padne trochu sněhu, aby si kluci 
a holky naplno užili lyžování a sáň
kování. 

• FARNÍ PŘÍRUČNÍK má uzávěrku 
vždy do čtvrtku každého sudého 
týdne. Do té doby je možno pro
gram jakkoliv doplnit. Redakční prá
ce obstarává náš „civilkář" Jan 
Toepfer. 

• REPORTÁŽ Z DĚTSKÉHO KAR
NEVALU v sobotu 26. ledna od na
šich mladých autorů do uzávěrky 
Věstníku nedošla, ale můžeme 
se prý těšit v příštím čísle. Bylo to 
prima! 

•UZÁVĚRKA VELIKONOCNIHO 
VĚSTNÍKU je v pátek 8. března, 
abyste ho v pátek před Květnou 

nedělí už měli na stojánku. Stejně 
jako v minulých letech vyjde letos 
7 č ísel. 

PROSÍME - PIŠTE NÁM! 
Je to staronová výzva ke spolu

práci na pestřejším obsahu Věst
níku. Kruh věrných dopisovatelů 
se drží, ale rádi bychom přinášeli 
širší pohled na naši farní rodinu. 
Stále nám chybí komunikace 
s těmi nejpotřebnějšími, známe se 
jen podle vidění a vůbec nevíme, 
co kdo dělá. Farníci denně vyhle
dávají pomoc, tak říkajíc přes ulici 
a při tom by jim rádi, určitě pocti
věji a zpravidla i kvalifikovaněji 
posloužili doma. Znovu nabízíme 
otevřít jakousi zprostředkovatel
skou rubriku. Chtěli bychom pra
videlně přinášet vždy pár řádků 
o jubilantech, zajímavých osob
nostech naší farnosti a vůbec si 
necháme poradit. Vděčni bude
me za každý dobrý námět, adre
su. Příspěvky zanechte na stole 
v sakristii s označením „Věstník" . 
Všechny postupně využijeme 
a předem za ně děkujeme. 



POZVÁNÍ NA ČAJ 
... pro seninory, jejich příznivce 

a všechny, kteří nechtějí být sami. Asi 
tak by se dalo charakterizovat úterní 
odpoledne, které si přál P. Vladimír 
Rudolf, aby v naší farnosti fungovalo. 

Mělo mít náplň sociální, gerontolo
gickou i duchovní. Snažíme se o zma
pování naší farnosti v oblasti sociálně 
potřebných a těch , kteří potřebují za
vést pečovatelskou službu. Z tohoto 
důvodu také vznikla služba „Pomoc 
potřebným". Gerontologie ukazuje 
lidem, jak kvalitně a úspěšně žít v do
bě presenia a senia. Jak se dožít 
vysokého věku svěží a soběstační. 
Šedesátník přestává být starým člo
věkem . 

Program těchto úterků je velice 
rozmanitý, doplněný videoprogramy, 
např. ze Starého zákona, z historie 
naší farnosti apod. Nyní připravujeme 
četbu na pokračování. 

Několikrát do roka nás přijdou nav
štívit děti z Mateřské školy Studánka. 
Obvykle přicházejí gratulovat s pro
gramem a s vlastnoručně vyrobenými 
dárečky, jak tomu bylo naposledy 
11. prosince. Jsou to milá setkání 
s nejmenšími a vždy potěší. 

Pozvání na čaj můžete následně 
spojit se zapůjčením knih a účastí na 
večerní mši svaté. Další pozvání plá
nujeme na 12. února od 15.00 hodin. 

Jana PRCHALOVÁ 

IJ.J.f.;aSOCIÁLNÍOKÉNKO 

~ PRÁVNÍ PORADNY PRO SENIORY 
Svaz důchodců České republiky se sídlem v Praze 6 - 160 00, Wuchterlo

va 5, telefon 20 39 81 25, 20 39 81 26, oznamuje svým přátelům seniorům, že 
letos i nadále poskytuje bezplatné právní porady v těchto sociálně právních 
poradnách: 

Praha 2 - Klub důchodců Záhřebská 15, každé pondělí a úterý od 1 O do13 
hodin. 

Praha 4 - Dům pečovatelské služby Branická 65, každé úterý od 9 do 14 ho
din. 

Praha 6 - Dům důchodců Thákurova 1 O, každou druhou a čtvrtou středu 
v měsíci od 14 do 18 hodin a každé první a třetí pondělí v měsíci od 9 do 13 
hodin. 

Praha 8 - Dům pečovatelské služby Bulovka 20/1462, každou druhou 
a čtvrtou středu od 8 do 13 hodin. 

Praha 10-Vršovice - Klub důchodců Karpatská 19, každou středu od 9 do 
13 hodin. (Nech) 

~ .,, ~ o 

ZVYSENI DUCHODU PRO BEZMOCNOST 
Podle zákona č . 100/1998 Sb. a vyhlášky č. 284/1995 Sb. v platném znění 

jsou tři stupně bezmocnosti, na jejichž základě obdrží občan navýšení důcho
du o určitou finanční částku, případně možnost použít pomoc „Osobní péče 
o blízkou osobu". 

Částečně bezmocná je fyzická osoba, která potřebuje dlouhodobě pomoc 
při některých nezbytných životních úkonech, nap ř. při mytí, česání, oblékání. 
Za částečně bezmocnou se vždy považuje osoba prakticky nevidomá. 

Převážně bezmocná je osoba, která potřebuje kromě pomoci výše uvedené 
pravidelnou pomoc, popř. soustavný dohled jiné osoby při hlavních životních 
úkonech, např. při chůzi a při výkonu fyziologické potřeby. Za osobu převážně 
bezmocnou se vždy považuje osoba úplně nevidomá. 

Úplně bezmocná je osoba, která zcela pozbyla schopnost sebeobsluhy, po
třebuje soustavné ošetřování a je odkázána trvale na pomoc jiné osoby ve 
všech životních úkonech. 

Jak a kde podat žádost o zvýšení důchodu pro bezmocnost? 
O dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost se žádá na příslušném formuláři 

na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele. 
Lékařský nález vyplňuje ošetřující lékař. Z hlediska uplatnění žádosti není roz
hodující, zda žadatel je toho času hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, či 

zda pobývá doma. 
Výše částky 
Je-li důchodce trvale bezmocný a potřebuje ošetření a obsluhu jinou oso

bou, zvyšuje se mu důchod při částečné bezmocnosti o 20 %, při převážné bez
mocnosti o 40 % a při úplné bezmocnosti o 75 procent. 

Vychází se z platného zákona o životním minimu z 1. října 2001 (výchozí 
částka 2 320 Kč). 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 12 Kč. Toto číslo vyšlo 
8. února 2002. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4-Lhotka 
Telefon: 02/41 49 09 10 
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 přán í kterýkoliv den. Je třeba 
se včas ohlásit na farním úřadě . 

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

Svátost smíření - sv. zpověď -
lze vykonat před každou mší svatou, 
na požádání kdykoliv. 

Svátost pomazání nemocných, 
spolu s pokáním a přijetím Těla Páně, 
je třeba ohlásit v sakristii , ve spěšném 
případě telefonicky. To platí i o ústa
vu Domov důchodců i o 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 říj na do květ

na, ve skupinách podle věku. 
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 

Od října každou druhou neděli 
v měsíci v 10.00 hodin. 

POZVÁNÍ NA ČAJ 
Každé druhé úterý v mes1c1 od 

15.00 hodin v kapli sv. Václava pro 
dříve narozené a všechny, kteří ne
chtějí být sami. 
POMOC POTŘEBNÝM 

Možnost setkání se skupinou 
pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 414944 35. 
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. 



Představujeme 

kandidáty 
do nové farní rady -
volby proběhnou 
v sobotu 13. 
a v neděli 14. dubna 

KŘÍŽ -
Od dětské mše svaté 4. post

ní neděle máme před naším ol
tářem průhledný skleněný kříž . 

Naše děti ho postupně zaplňují 
zmačkanými barevnými papírky. 
Na každém z nich je namalo
vaný či napsaný nějaký dobrý 
skutek, který se jim podařil v té
to postní době. Ten kříž budeme 
mít před oltářem po celou veliko
noční dobu. 

Ježíše přibili na kříž. Celý Je
žíšův život KULMINUJE v tomto 
nejdůležitějším momentu. Pán 
visí přibitý na kříži. Čekal na to 
hodně roků , protože tento den 

" , 
VESTNIK 
2/2002 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

~ ~ ~ 

OLTAR OBETI 
se měla splnit jeho touha vykou
pit lidstvo. To, co bylo dosud ná
strojem potupy a ostudy, změnilo 
se na dřevo života. Roztáhl svo
je ruce, aby všichni pochopili , že 
takto bude VŽDY otevřeně vítat 
hříšníky, kteří se k němu při

blíží ... 
Viděl, jistě viděl , jak lidé bu

dou milovat kříž a klanět se mu, 
protože on na něm zemře. Viděl 

mučedníky, kteří z lásky k němu 
nebo na obranu pravdy zažijí po
dobný osud. Viděl slzy svých ná
sledovníků u paty kříže. Viděl 

zázraky, které se ve znamení 

kříže budou dít po celém světě. 

Vidě l j istě i nás, jak budeme kříž 
uctívat. 

Ježíše přibili na kříž. Vlastně -
Ježíš SE DAL přibít na kříž. Aby
chom viděli velikost jeho lásky 
k nám a velikost zla hříchu. 

Kéž se nám něco z těchto 
skutečností připomene při po
hledu na skleněný kříž před na
ším oltářem. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

ŠIMON Z KYRE:NY 
,.; , ,.<· · •. -. 'i ' ;f ,i • 

; Přínutilf ho. · · ., ~ 

POŘAD SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB 
·Byl silný ·a celkem niki:Jp. 

~ ~'· ,, ' . '' . ~. . ' j> ·.,, 

Nevystoupil z řtlďy, ·'· · 
nezvedl ruku. 

24. března -
KVĚTNÁ NEDĚLE 

Mše svatá v 8.00 a v 10.00 
zpívané pašije. Večer v 18.30 
hodin. 

28. března -
ZELENÝ ČTVRTEK 

Mše svatá na památku Ve
čeře Páně v 16.00 a v 18.30 
hodin. 
29. března - VELKÝ PÁTEK 
Obřady v 15.00 a v 18.30 

zpívané pašije. 

30. března - BÍLÁ SOBOTA 
Velikonoční vigilie v 19.00 

hodin. 

31. března - Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Mše svatá v 8.00 a v 10.00 
- František Xaver RICHTER 
(1709-1789) Missa in C pro 
sóla, sbor, orchestr a varhany. 
Večerní mše sv. v 18.30 hodin. 

1. dubna -
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 

Mše svatá v 8.00 a 10.00 
hodin. 

· Ale veše(do evangelia1' _ 
" * • ·,:i-;. r .(., . 

· s Retrem 1 Janem. · ·· . 
Zakopl o Jidáše, 

. byl by se ,vytmu{> 
· Maří Magdaleně. 

Na Golgotě možná . 
poseděl se sétfifkem, 

Ale co jf ni? 
1
: 1 

Přenášeií kfíž 
z Mexika ·do Číny, 
zAfriky na Alja§ku, 
ze Sibiře do os'větimi. · 
Zvedaliruce, hlásili se, · 

. x; ,, · · · , ; ~· při:J~m 

. o břem~np kří?e' 
· s;Maxmiliánem~Kolbe .. t ,, 
, N,evešli se do Pfsma, : _.,, · 

. vstoupi/Ldo Věčnosti. , , 
. . _-,' ',, 

'llÍ~ ·zastayení 
BohumHa Pavloka 



IN MEMORIAM BOHUMILA PAVLOKA 
Naše vzpomínka je určena Bo

humilu Pavlokovi, básníku a publi
cistovi slezské provenience, jenž ve 
středu 16. ledna odešel na věčnost. 

Pavlok byl od svých tvůrčích po
čátků orientován výrazně spiritu
álně, z pozice katolického křesťan
ství. Ve velmi mladém věku začíná 
jako spolupracovník časopisu Akord 
pod vedením Jana Zahradníčka. Za 
komunistického útlaku se nemohl 
uplatnit, leč jen skrytě. Teprve po 
roce 1989 může ve větší míře publi
kovat. Vycházejí básnické sbírky 
Pavlokovy: Hledání tváře, Hvězda 

v zenitu, Hukvaldská preludia, 
Setník pod křížem, Bumerang, Na 
dosah, Křížová cesta. 

V současnosti, až do svého 
odchodu na věčnost, byl aktivním 
členem redakční rady významného 
ostravského literárního časopisu 
Alternativa, v němž pravidelně uve
řejňoval verše i různé studie. Zvlášť 
pozoruhodná je studie o Jakubu 
Demlovi. 

mnoha našim farníkům. Považuji 
písemnou vzpomínku na B. Pavloka 
nejen za akt zbožné piety, ale i jako 
příležitost k připomenutí zmíněné 
knížky pro její křesťansky i lidsky vel
mi naléhavý a stále aktuální obsah. 

Jde nepochybně o pozoruhodný 
čin , kterým básník domýšlí a dotváří 
základní ideu originálního sochař
ského díla Karla Stádníka, jak ji 
chápal i zesnulý P. Vladimír Rudolf. 
Proto sbírka veršů, které poznával 
v rukopisu j iž od poloviny 90. let 
minulého století, byla vydána 
i s jeho kladnou a velmi vstřícnou 
podporou. 

Ve verších na námět křížové ces
ty vyjadřuje Pavlok předevš ím apo
kalyptické rysy zobrazované skuteč
nosti (viz zejména úvodní báseň 
Utrpení v Getsemanech). Ve verších 
je vyjádřeno, jak to vyplývá i z vý
tvarného zobrazení křížové cesty, 
nezměrné utrpení vinoucí se ději
nami od pašijového vylíčení smrtel
ných úzkostí Páně až po dnešní ča
sy. Ale je zde přítomna i skutečnost 
lásky, lidské obětavost i a soucitu. 
A na závěr skutečnost nejzářivějš í 
- zmrtvýchvstání Krista. 

(P.V) 

Pavlokova orientace vysvětluje , 

proč při návštěvě lhoteckého kos
tela Panny Marie Královny míru byl 
tak silně osloven a inspirován netra
dičním pojetím zdejší křížové cesty. 
Napsal útlou knížku veršů, známou Sedmé zastavení naší křížové cesty nakreslila Zdeňka Pavlasová 

ZÁJEM O FARNÍ AKADEMIE ROSTE 
Snad dosud největší účastí ve 

Farní akademii, díky atraktivnímu 
námětu Archeologická tajemství 
Sahary, a zajímavému výkladu , 
sugestivně posílenému projekcí 
barevných d iapozitivů, se v únoru 
mohl pochlubit řed itel Českého 
egyptologického ústavu Univerzity 
Karlovy, s detašovaným pracoviš
těm v Káhiře, náš farník, profesor 
PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Místa 
k sezení tentokrát nestačila , pří

tomní se nechali unést i do těch 
tajemných končin vypáleného sa
harského písku, prudkého slunce 
a horkých skal, odkud se nikdo ne
vrátil. Výzkum se orientuje na čtyři 

oázy. Ta ve východní části Sahary 
je nejnepřístupnější a nejnevlíd
nější. K vodním zdrojům je zde 
daleko až 500 kilometrů. Do oáz zá
padní poušti se archeologové vy
pravili dokonce s malým televizním 
štábem. Pozornost posluchačů 

upoutala oáza Síva s jednou z nej
slavnějších věštíren egyptského 
boha plodnosti Amona, horou mrt
vých a sto tisíci datlovými palmami, 
údajně s nejkvalitnějš ím i plody na 
světě. V oáze Báhria objevila vloni 
americká výprava zbytky největších 
dinosaurů , kteří se kdy pohybovali 
na naší planetě. Na jiném m ístě ka
nadská expedice odkryla křesťan-

CESTA KE SVATOSTI 
úplné odevzdání se Bohu se 

musí projevit v maličkostech i ve 
velkých věcech. Neznamená to 
nic jiného než říci: Ano, přijímám 
vše, co dáváš, a dávám ti vše, co 
si bereš. A to je velmi jednodu
chá cesta ke svatosti. Nemusíme 

to nijak komplikovat. Být svatý 
neznamená dělat neobyčejné 

věci nebo chápat veliké věci , ale 
znamená to docela prosté přijí-
mání. .. 

MATKA TEREZA 

ské chrámy ze 4. století po Kristu, 
v nichž také čas přebýval sv. Anto
nín. Snímky karavaní cesty poseté 
vybílenými kostmi dodávaly výkladu 
věrohodnosti. V té chvíl i ještě neby
la na světě zpráva o jedinečném 
nálezu našich egyptologů v Abú
siru, kte ří objevili lidskou křížovou 

kost z počátku šestého století před 

Kristem, se stopami pokročilého 

stadia vzácné formy nádoru. Ale to 
už bude možná předmětem diskuse 
při třetím vystoupení profesora 
Vernera před naším vděčným publi
kem, kterého se snad někdy zase 
dočkáme . 

O předveli konočn ím rozjímání 
bývalého provinciála salesiánů 

P. Benno Beneše nad ekumenic
kým ikonovým křížem (už po uzá
věrce Věstníku) napíšeme p říště 

a v neděli 21 . dubna se můžeme 

těšit na Jiřího Kupu, výkonného 
předsedu Společnosti pro duchovní 
hudbu a jeho názor na hudbu v sou
časné liturgii. (P) 



CHVILKA POMOCI JE LEPŠÍ NEŽ 10 DNŮ SOUCITU 
V současné době jsme z různých 

stran nabádáni, abychom přispěli na 
tu či onu dobrou věc. Stále máme 
kolem sebe možnost přilepšit pro
střednictvím složenek nějaké uži
tečné akci. Je to dobře, v různých 
charitativních projektech jsou peníze 
určitě potřebné. Ale přesto se zdá, 
že lidé nepotřebují jen naše peníze, 
ale především nás samotné. 

V naší farnosti pracuje skupina, 
která se podle svých možností 
snaží pomoci nemocným, osamo
ceným, prostě těm , kteří pomoc na
léhavě potřebují. Někteří navštěvuj í 

domov důchodců v Sulické ulici, jiní 
dlouhodobě nemocné v Thomaye
rově nemocnici. Pro nemocné jsou 
tyto návštěvy možná jednou z mála 
radostí v jejich současném životě. 
Další, fyzicky náročnější, je služba 
lidem, kteří postrádají pomoc doma. 
Jedná se o nákup, menší úklid, 
obstarání léků, doprovod k lékaři 

apod. Tak někteří z nás svou péčí 
a pomocí a zejména osobní účastí 
se snaží vytvořit potřebným lidem 
psychickou pohodu a radost z toho, 
že se o nich ví a že nejsou na své 
trampoty sami. Všem, kteří takto 

nezištně obětují svůj čas , práci 
a šíří lásku, upřímně děkujeme. 

Naši pomocníci se rekrutují pře
vážně ze starší generace. Je to asi 
tím, že jejich zkušenosti a moudrost 
jim přináší jiné řazení životních hod
not. Mnozí ovšem řeknou, že je to 
proto, že mají více času. Ale pomoc 
druhým, to není jen otázka času, 
který je nám Bohem dáván. Možná 
je to jen jeho lepší uspořádání. Pře
devším je to však otázka životního 
postoje křesťana. 

V našem farním společenství je 
také hodně mladých. Díky Bohu! 
často při pohledu na jejich radost
né, optimistické tváře mi napadá, 
kolik by mohli předat radosti těm , 

kteří jí už tolik v životě nemají. Mla
dý člověk je přirozeně veselý, bez 
úzkostlivosti, problémy řeší s bravu
rou tomu věku vlastní. Pokuste se 
i vy mladí nalézt v sobě odvahu po
máhat druhým. Nabídněte kousek 
svého života starým či jinak potřeb
ným z našeho společenství. Aby 
časové zatížení nebylo velké, bylo 
by možné pomoc jednomu člověku 
poskytovat ve dvou nebo ve skupin
kách , či společně s rodiči. Nebojte 

se, nebudete jen dávat. Každý, kdo 
má obdobnou zkušenost, vám po
tvrd í, že obdarovávání je obou
stranné. Minimálně skrze pomoc 
těm , kteří už sami všechno nezvlád
nou. Člověk se dokáže na chvíli za
stavit a zamyslet se ke svému pro
spěchu. 

A ty z vás, kteří se na pomoci 
potřebným - ať už z jakéhokoliv 
důvodu - nemohou podílet, prosí
me o modlitbu. Dej Bůh , aby kaž
dému z nás, kdo potřebuje podat 
pomocnou ruku, byl z našich řad 

někdo ochotně přip raven to udělat. 
Kontakt pro požadavky na po

moc i nabídky k ní je možný osobně 
u paní Martinkové, případně po mši 
sv. v sakristii a každý první pátek 
v měsíci po odpolední mši sv. 
(přibližně v 15.45 hodin) na schůz
kách skupiny pro pomoc potřeb

ným. Telefonicky pak na čísle: 41 49 
44 35, případně písemně do schrán
ky v předsíni kostela. 

Anna MARTINKOVÁ 
Autorka se ujala organizace 

zajišťování pomoci potřebným po 
Lidušce Rosové, která nyní působí 
mimo Prahu. 

VÍTE KOLIK VÁŽÍ NEDĚLNÍ SBÍRKY? 
Ráda bych se s vámi podělila 

o pohled, který se mi naskytl po 
pondělní ranní mši svaté. Náš civil
kář Honza přinesl těžký košík, plný 
nejrůznějších mincí. Byla to tento
krát sbírka pro Svatého otce, tzv. 
Svatopetrský haléř, ale prý je to 
každý týden přibližně stejně. Když 
jsem si představila, jak je celý den 
třídí, polilo mne horko. On je místo 
toho pouze „přebíral", jako já doma 
rýži, aby v ní nebyly kaménky. On 
vybírá nepatřičné předměty a min
ce. Ty správné pak v sáčcích každý 
týden tahá v batohu na zádech do 
třídičky mincí v České spořitelně. 
Překvapilo mne, kolik desetníků 

a dvacetníků sbírka obsahuje 
a opravdu i pětihaléř, „aby to byl 
správný Svatopetrský haléř". Těch 

mincí bylo 9 kilogramů, prý tak zhru
ba jeden tisíc korun váží jedno kilo. 

Honí se mi hlavou myšlenka, zda 
je opravdu nutné, aby náš peněžní 
dar byl tak „těžký" a plný nejdrob
nějších mincí. V souvislosti se zprá
vou o hospodaření farnosti v minu
lém Věstníku mne napadá, že 
bychom měli svůj příspěvek přizpů-

sobit inflaci, protože z vyúčtování 
vyplývá, že stěží pokryjeme stále se 
zvyšující náklady na provoz kostela. 

V každém případě má Honza 
program na pondělní dopoledne 
jistý. Uvědomila jsem si, že jeho 
civilní služba obnáší kromě té práce 
o které víme, hodně služeb „nevidí-

telných". Protože se s Honzou bu
deme brzy loučit , chtěla bych mu 
i touto cestou poděkovat za službu, 
kterou naší farnosti při své „civilce" 
prokázal. Nasadil hodně vysokou 
laťku pro případné nástupce. Roz
hodně nám bude chybět. 

(JŠ) 

„. 
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VOLBY NOVÉ FARNÍ RADY 
Volební období stávající farní rady končí, a tak v sobotu 13. a v ne

děli 14. dubna odevzdáte své hlasy těm, kteří budou napříště opět 
spolupracovat s farářem při vytváření farnosti tak, aby byla živým 
společenstvím věřících. Na několika místech budou připraveny 
volební urny a na hlasování před a po sobotní mši svaté v 16.00 hodin 
a stejně tak před a po každé nedělní mši svaté dohlédne volební 
komise ve složení Anna Martinková, Martina Delingerová a František 
Vlasák. Její snahou bude zpracovat výsledky voleb tak, aby je 
P. Vymětalík mohl vyhlásit již o další neděli 21. dubna, nejpozději však 
28. dubna. 

Dnes vám přestavujeme všechny kandidáty, kteří se k obětování 
času pro farnost přihlásili dobrovolně sami, s vědomím, že ponesou 
spoluodpovědnost za fungování farnosti, nebo je do kandidátní lis
tiny, coby výraz předčasného projevu důvěry, napsal někdo z farníků. 

PAVEL BURIAN 
48 let 
- správce kláštera Voršilek 

Otec pěti dětí, velká opora naší 
farnosti. Ať už v roli člena farní 
rady, rádce ministrantů, technic
kého znalce a obětavého společ
níka, který nikdy neváhá přiložit 

ruku k dílu. I nadále má zájem 
pracovat v oblasti liturgie, svátků 
a slavností. 

• • • 
EDITA FOŘTOVÁ 
63 let 
- v důchodu 

Platí všechno to, co před třemi 
lety. Protože jako bývalá učitelka 
má nejblíže k výchově dětí a mlá
deže, nabízí své služby právě 
v této oblasti. 

PETR FANTA 
54 let 

-ekonom 

Náš známý varhaník, který 
přejíždí klávesy v kostele Panny 
Marie Královny míru už od roku 
1973. 
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JAKUB HRADEC 
46 let 

- právník, ekonom 

Před třemi lety jsme při jeho 
představení farnosti skromně 

psali , že zastává náročné povo
lání manažera v pojišťovnictví 
a farnosti nabízí své organi
začn í , ekonomické a právnické 
schopnosti. Z nedávného rozho
voru ve Věstníku jsme se o něm 
dozvěděli mnohem víc, je ředite
lem České kanceláře pojistitelů , 
stále na cestách po Evropě , je 
zastáncem ekumenických kon
taktů naší farnosti i se zahranič
ními partnery a po odchodu 
Václava Eliáše na věčnost pře
vzal nejmenovanou, ale všemi 
uznávanou roli schopného mluv
čího farnosti. O upřímnosti na
bídky jeho schopností se farníci 
také už přesvědčili na vlastní oči. 
Kdysi pomáhal budovat naše 
rekreační zařízení v Královci 
a má tedy pochopitelně zájem, 
aby přineslo farnosti - třeba 

v jiných rukou - větší užitek než 
dosud, kdy ekonomicky strádá. 
Zpívá ve sboru a patří k organi
zátorům jeho činnosti . 

• • • 



TOMÁŠ HROUDA 
21 let 
- student 

Své služby nabízí znovu v oblas
ti církve a světa práce, kontaktů 

s mládeží, výpočetní techniky. Kdo 
má možnost nahlédnout pomocí in
ternetu www.lhotecka.farnost.cz na 
stránku aktivit našich mladých far
níků, kterou Tomáš ochotně a s ci
tem už dávno vytváří, hned jeho 
předsevzetí pro nové volební ob
dobí porozumí. 

VĚNCESLAVA SVOBODOVÁ 
44 let 
- lékařka 

Matka 4 dětí sama o sobě říká : 

„Svůj zájem bych ráda směřovala 

k rodičům a věřícím střední gene
race, event. jejich dorůstajícím dě
tem, a to ve smyslu občasné turistiky 
spojené s duchovní náplní, případně 
kulturních či sportovních programů. 
Dosavadní farní rada již v tomto 
mnoho udělala a bylo to prospěšné. 

Vzhledem k mému zaměstnání 
na neurologické klinice FTN Krč 

vím, že zdravotně postižení občané 
nemají dostatečné zázemí sociál
ních služeb a psychologické opory. 
Proto pokud by byly nějaké náměty 
v této oblasti, ráda je pomohu řešit." 

EVŽEN ŠÁRKA 
48 let 

- výzkumný pracovník 
V oboru cukrovarnictví obhájil 

kandidaturu, otec čtyř dětí, ve far
nosti 19 roků . Jeho nabídka spolu
práce ve farní radě je široká -
oblasti politika a společnost, man
želství a rodina, vzdělávání do
spělých, volný čas a turistika. V po
sledních dnech je jeho parketou 
moderování diskusních pořadů 
Farní akademie a zdatné navazo
vání kontaktů se zajímavými osob
nostmi, jejichž příští prezentace 
i témata budou pro naše poslu
chače příjemným překvapením . 

JANA ŠILHAVÁ 
40 let 

- v domácnosti 
Skromné předsevzetí před třemi 

lety, že svoje zkušenosti uplatní 
v oblasti manželství a rodiny, rozvi
nula opravdu k tomu nejlaskavěj
šímu sdílení a blíženecké lásce. 
V pokoře a tichosti, jakoby šlo o sa
mozřejmost. Přitom v obsáhlém roz
hovoru ve Věstníku se farníci se
známili se širokým záběrem jejich 
aktivit. K nejvýznamnějším patří pří
prava snoubenců na jejich společ

nou cestu životem v Boží náruči, 
duchovní obnova pro manželské 
páry a pomoc rodičům, kteří jsou na 
náboženskou výchovu sami. V tom 
chce i nadále pokračovat. 

KAREL PAVEL 
STEHLÍK 

47 let 
- stavební inženýr, 

stavbyvedoucí 
Otec tří dětí, je členem společen

ství Comunione et liberatione a na
bízí spolupráci v oblastech politika 
a společnost, manželství a rodina 
a vzdělávání dospělých. 

MARIE ŠÁRKOVÁ 
43 let 

- v domácnosti 
Patří snad k nejčilejším a nejobě

tavějším farníkům , jejichž aktivit si 
nelze nepovšimnout. Sledujeme-li 
průvod ministrantů na začátku mše 
svaté, se zalíbením pozorujeme, jak 
každému z nich padnou sněhobílé 
rochety s doplňky, které jim našila 
právě tato šikovná farnice. Pak náš 
zrak spočine na vkusně sesazené 
ikebaně na oltáři, a máme další 
důkaz o její všestrannosti. Uprostřed 
mše už děti vědí, že je paní Ma
ruška seřadí na cestě s obětními 
dary ke stolu Páně. A čas od času 
je to právě ona, která po požehnání 
zve přítomné na farní posezení do 
kaple sv. Václava, kde s lidmi stejně 
snaživými připravila malé pohoš
tění , jako v dobré rodině. Dvě hodi
ny týdně učí děti náboženství. 

("'~. ·;~;;ii-,r~·-·'Z'"'"'! :y··, 
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY 
V sobotu 2. března 2002 se ko

nala duchovní obnova pro maminky, 
které jsou na výchovu dětí k víře 
samy. Téma pro toto setkání znělo: 
Příběh dvou synů a jejich otce 
(Lk 15,11-32). Všechny jsme do
staly text a vyobrazení Návratu ztra
ceného syna (od Rembrandta), 
který nám pomáhal v rozjímání. 
Naše cesta měla několik zastavení: 
- domov před odchodem, 
- domov po odchodu, 
- daleká země, 

- pole, 
- domov po návratu, 
- hostina. 

Po samostatném rozjímání byl 
čas určený pro sdílení našich po
citů. Většinou se do nich promítala 
naše životní role (mladší či starší 
dítě v rodině) , touha osamostatnit 
se a jít vlastní cestou či pocit zodpo
vědnosti vůči „těm doma''. 

Někteří se cítí spíš jako mladší syn 
- někdy mají pocit, že vše, co dostali 
od Otce, svým životem promarnili. 
A přitom můžeme číst , že otec, po ná
vratu marnotratného syna, nařídil 

svým služebníkům: „Honem přineste 
nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu 
na ruku prsten a obuv na nohy!" Stačí 
vstát a jít ke svému Otci. 

Někteří se cítí spíš jako starší syn 
- snaží se pracovat a plnit vůl i otce 
a někdy mají pocit, že „nikdy nedo
stali ani kůzle , aby se poveselili se 
svými přáteli ''. A přitom právě jim 
otec říká: „Dítě , ty jsi pořád se mnou 
a všechno, co je moje, je i tvoje." 
Tak co přijmout tuto nabídku? 

Možná bychom se měli víc snažit 
podobat se tomu milujícímu otci. 
Neupírá mladšímu synovi jeho svo
bodu, nezanevře na něj, ale vyhlíží 
jeho návrat a „pohnut soucitem při
běhl, objal ho a políbil". 

NAŠE LETOŠNÍ 
Kdo se ujme po obětavém a zku

šeném Václavu Eliášovi organizo
vání poutí, této tradiční a dobře vní
mané činnosti v naší farnosti? Na to 
dala odpověď lhotecká farnice 

KRÁTCE 
•VELIKONOČNÍ PÁSMO s malými 

dárečky tradičně pro seniory a ostat
ní přítomné farníky připravily na úter
ní čajové odpoledne 12. března děti 
Mateřské školy Studánka. Očekávání 
těšitelů i potěšených se naplnila. 

• PRVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v novém sociálně ošetřovatelském 

centru v naší městské části v Záru
bově ulici proběhne v úterý 26. břez
na od 1 O do 17 hodin. V tomto zaří
zení se nacházejí klienti většinou po 
nemocniční hospitalizaci, osamělí 

a bez možnosti domácího opatrová
ní, se zaručenou zdravotní péčí 24 
hodin denně. Zůstávají zde do té doby, 
než se jim jejich životní situace zlep
ší. A právě toto centrum, jediné 
v oblasti Sociálních služeb MČ Prahy 
12, si mohou zájemci volně prohléd
nout a zároveň se podívat na výs
tavku velikonočních prací zdejších 
klientů. 

•V SOUVISLOSTI S BIŘMOVÁNÍM 
v neděli 12. května v 10.00 hodin 
navštíví naši farnost otec kardinál 
Miloslav Vlk. 

•PŘÍŠTÍ VĚSTNÍK, se svatodušní 
tematikou, vyjde 17. května. Poslední 
den k odevzdání rukopisu je 3. května. 
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Hanka Stehlíková, která je v této 
oblasti jako doma a hned z kraje ro
ku také operativně technicky zajis
tila několik zajímavých poutí. Tady 
je zatím jen jejich stručný seznam, 
ale včas vám poskytneme více in
formací. 

V předvečer slavnosti Seslání 
Ducha svatého v sobotu 18. května 

nás čeká mariánské poutní místo 
Lomec u Vodňan. Tamní kostel 
Panny Marie dal postavit v letech 
1695-1720 Filip Emanuel de Lon
gueval. Stavba je v seznamu pamá
tek UNESCO. Cena zájezdu 220 Kč 
(odjezd od kostela v 7.00 hodin). 

V sobotu 8. června Svatý Hostýn 
s poutí přátel dona Bosca (odjezd 

od kostela v 6.00 hodin) a odpole
dne návštěva Velehradu - pouť 

rodin s dětmi. 
V neděli 7. července hodláme 

zopakovat společnou pouť s Acker
mann Gemeinde WOrzburg do 

Skoků (možná aktivní participace 
chrámového sboru). 

V sobotu 17. srpna se nabízí 

pouť do Dolního Ročova . 

V neděli 15. září může být pro 

všechny poutníky úžasným zážit
kem návštěva věhlasného Šaštína 
na Slovensku. 

Někdy v říjnu bychom mohli do
putovat do Bohosudova. 

Pak následovala adorace před 

Nejsvětější svátostí. V poledne jsme 
společně poobědvali a u kávy, čaje 
a sladkostí probírali své životní zku
šenosti. Při vzájemném seznamo
vání jsme si, mimo jiné, povídali 
i o tom, co nám v poslední době 
udělalo největší radost. Asi nikoho 
nepřekvapí, že to byly právě děti . 

Po obědě jsme měly možnost při
jmout svátost smíření a na závěr 
byla společná mše svatá. 

Chtěla bych moc poděkovat Janě 
Šilhavé a P. Bedřichovi za to, že se 
Den duchovní obnovy konal a Janě 
speciálně i za to téma. A všem 
ostatním, co se na něm jakýmkoli 
způsobem podíleli (oběd a ostatní 
dobroty byly opět vynikající). A v ne
poslední řadě všem těm , co přišly 

a sdílely ten den společně. 

Marie CIBULKOVÁ 

POUTI 
Shodou okolností nabízí v těchto 

dnech Centrum pro rodinu Arcibis
kupství pražského diecézní pouť 

rodin v sobotu 11. května do Jablon
ného v Podještědí. Tématem této 
pouti je poděkování za dar rodin
ného společenství. Mši svatou v ba
zilice sv. Vavřince v 11 .00 hodin 

bude celebrovat Mons. Jaroslav 
Škarvada. Odpoledne mohou pout
níci navštívit další místa spojená se 
životem sv. Zdislavy, např. nedaleký 
Lemberk, nebo v rámci pestrého do
provodného programu zhlédnout 
hudebně dramatické pásmo Po
pelka nazaretská v podání Capela 
Franciscana. Pro děti je pak připra
ven zábavný program Možná přijde 

i kouzelník. 
Také do naší farnosti dojdou 

materiály, které budou nabízet rodi
nám a společenstvím rodin podněty 
k modlitební přípravě na tuto děkov
nou pouť. K účasti na pouti jsou 
zvána farní i jiná společenství rodin 

a jednotlivé rodiny, a to úplné i ne
úplné. 

Aktuální informace o pouti na

leznete na internetové stránce 

http://www.volny.cz/cpr.praha nebo 
získáte je od Ing. Jiřího Musila, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 -
tel. 20 18 17 77 nebo 20 18 16 13. 

(P) 
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LEGENDY VELKEHO PATKU 
Z legend Velkého pátku jsou nej

dojemnější a nejněžnější ty, které 
líčí ptáky nebeské, jak projevovali 
svůj soucit s ukřižovaným Ježíšem. 

Každý ptáček chtěl nějak Pánu 
Ježíši pomoci. Jeden z nich, trochu 
větší , chtěl dokonce svým zobákem 
vytáhno~t ze dřeva ony strašné 
hřeby, jimiž byl přibit na kříž. Pokou
šel se o to tak dlouho, až si zkřivil 
zobák, avšak marně, hřeby nepovo
lily. Pevně vězely hluboko ve dřevě. 
Zobák soucitného ptáka zůstal od té 
doby pokřivený a jeho majitel dostal 
jméno křivonoska. 

Také vlaštovky poletovaly kolem 
kříže, pod nímž stála zdrcená 
Panna Maria se sv. Janem. šveho
lily, jakoby chtěly matku Boží a mi
láčka Páně v jejich žalu potěšit. Ale 
nedokázaly zastavit proud slz z očí 
Panny Marie. Ty dopadaly v hojných 
krůpějích i na poletující vlaštovičky, 
které prý byly tehdy jen černé 

a bílé. Nejvíce jich skanulo na čelo 
a hrdélka vlaštovek - a proto prý 
mají od té doby na těch místech 
červenavé skvrny. 

Červenka chtěla ulevit zase Kris
tově hlavě , do níž se krutě zabodá
valy ostré trny z potupné koruny, 
kterou byl Král králů ozdoben. 
Usedla na zmučenou hlavu Pána 
Ježíše a svým zobáčkem uštipovala 

trn za trnem, aby ulevila Božskému 
trpiteli. Ale krev stékající z jeho ran 
kanula na její prsíčka, jež od té 
doby zůstala červeně zbarvena. 
Ptáček dostal jméno červenka. 

Když bylo poledne a slunce 
nemilosrdně pálilo, přibývalo Pánu 
Ježíši muk. Na nesčetných krva
vých místech se usazovaly mouchy 

a vysávaly krev. Všechny rány ne
snesitelně pálily. Sluneční žár zvy
šoval smrtelnou horečku. Nikdo ne
mohl zmírniti utrpení Pána Ježíše. 

SE SVATOU JANOU Z ARCU 
I letos se nám s Pánovou pomocí 

podařilo dát dohromady akci, na níž 
se sešla naše farnost, rodiče si po
povídali a jejich neposedná dítka se 
pořádně vyběhala a vyřádila . 

Karneval sv. Jany z Arcu byl v so
botu 26. ledna zahájen scénkou ze 
života - koho jiného než sv. Jany. 
Malé obecenstvo sedělo na žíněn
kách před pódiem a místy dokonce 
při bojových scénách tajilo dech 
(jemnější povahy začaly i popla
kávat). 

Po skončení tohoto dramatu ná
sledovaly hry, které dětem přiblížily 
Janin statečný a zbožný život. Prin
cezny, šaškové, ba i různé druhy 
ovoce a živočichů pobíhali po tělo
cvičně a sbírali razítka na svoje 
lístečky zavěšené na krku. Během 
plnění těchto vyčerpávajících úkolů 

některé ochotné paní z naší farnosti 
zajišťovaly prodej tekutin a drob
ných pamlsků. 

Závěr celého karnevalu patřil 

oblíbené a snad věčné hře Rybičky, 

rybičky, rybáři jdou! Rodiče i děti se 
při rybaření hodně nasmáli a všichni 
z toho vyvázli bez větší újmy. Nako
nec rodiče přece jen pod maskami 
poznali své malé ratolesti, úspěšně 
je pochytali a odvedli tam, kde je 
všem ze všeho nejlépe - domů. 

Velké díky patří vám všem, kteří 
jste se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na orgnizaci tohoto karnevalu. Díky 
všem mladým lidem, kteří byli ochot
ni pomáhat s dětmi, vzali si službu 
v šatně atd. Největší uznání pak 
patří našemu otci Bedřichovi . 

(Jojo) 

A přece, jak vypravuje dojemná le
genda, pokoušely se o to soucitné 
čejky, které ustavičným třepotavým 
letem kolem kříže chtě ly způsobit 

aspoň malý vánek, jenž by ulevil 
Pánu Ježíši v mukách. Na památku 
toho létají dodnes čejky oním miho
tavým letem. 

Všichni ptáci litovali svého umíra
jícího tvůrce. Jen jeden nikoliv. Byl 
to pyšný netopýr, který dříve prý byl 
ptákem - a to nejkrásnějším ze 
všech. Na hřbetě byl krásně modrý, 
na hrudi oslnivě bílý. I on přiletěl na 
Kalvárii ke kříži Kristovu, ale ne, aby 
projevil soucit s umučeným svým 
Pánem, nýbrž aby se - chlubil. 
Poletoval kolem hlavy Pána Ježíše 
a škodolibě zpíval: Pohleď, jak jsem 
krásný! Za tuto pýchu a necitelnost 
jej však Bůh potrestal. Učinil jej 
ohyzdným zvířetem, jež musí létat 
v noci a vzbuzuje u lid í odpor. 

(V Katolické ženě z roku 1941 
nalistovala Eva KOCMANOVÁ) 

Věřím v slunce, 
i když nesvítí, 

věřím v Boha, 
i když ho neslyším, 

věřím v lásku, 
i když je skryta. 

(Nápis v bunkru v Kolíně n. R.) 

ÚTĚCHA 
V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI 

Každou středu dochází do Tho
mayerovy nemocnice jáhen lhotec
ké farnosti František Martinek 
a v neděli kněz z farnosti kunra
tické. Upozornění a požadavky na 
návštěvu hospitalizovaných pří
buzných a známých (týká se to 
také léčebny dlouhodobě nemoc
ných), sdělte prosím osobně nebo 
písemně (do schránky) v našem 
kostele nebo telefonicky na čís le 
41 49 09 10 (Farní úřad Lhotka) ne
bo 41 49 44 35 (jáhen). Uvedte, po
kud možno, pavilon a číslo pokoje. 

Každou neděli a středu v 16.00 
hodin se v nemocniční kapli sv. 
Václava (směrem vlevo od hlavní 
vrátnice) konají také bohoslužby, 
kterých se chodící pacienti - třeba 
s vaší pomocí - mohou zúčastnit. 
I tam lze domluvit návštěvu vašich 
blízkých na pokojích. 

Strana·? 



Pán mi dává sílu, abych kříže uměl nést, abych životem 
neproplul, ale využil ho ke službě Pánu a svým bližním ... 

{@~~~~~;Nt~~~;Á:NÍ P:M~C~E:I:R;M 
Svaz důchodců české republiky poskytuje bezplatnou sociální pomoc 

a službu všem seniorům, kteří ji potřebují nebo o ni mají zájem. 
U ležícících pacientů provádí rehabilitace podle pokynů lékaře, nácvik 

chůze po mozkové mrtvici a po návratu z nemocnice nácvik pohybů v do
mácím prostředí. Jde zejména o dodržování osobní hygieny, procvičování 
svalstva na lůžku. 

U chodících klientů pečovatelky zabezpečují doprovod při rehabilitačních 
vycházkách, doprovod do zdravotnických zařízení a k injekcím a vyšetře
ním, ale i doprovod k úřednímu jednání a podobně. Všechny tyto úkony 
a vycházky slouží také k psychorehabilitaci klientů, čímž se zvyšuje sebe
vědomí a schopnost adaptace seniorů . Problémem při této činnosti zůstává 

fakt, že v Praze je velké množství zdravotně postižených důchodců a málo 
obětavých pečovatelek. Ve vícečlenných rodinách je pak zpravidla složité 
zaujmout roli pečovatele ať z důvodů zaměstnání, nebo zdravotních pro
blémů apod. Nejtěžší je situace vysokověkých nemocných a osamělých 
spoluobčanů . 

To všechno jsou důvody, proč Svaz důchodců ČR hledá pečovate l ky pro 
poskytování péče v domácím ošetření, a to mimo pracovní dobu a o sobo
tách, nedělích a svátcích. Informace o platebních podmínkách podá Svaz 
důchodců ČR, Praha 6-Dejvice, Wuchterlova 5, tel. 20 39 81 24. 

Od začátku března se také rozšířila nabídka zájmové činnosti seniorů 
o kurz sportovního bridže, a to každý týden ve středu od 14 do 16 hodin 
v Praze-Braníku, Branická ulice číslo 43/55. Bližší informace podá Vladimír 
Hrádek na telefonu 799 82 12. Na stejném místě probíhá také kurz Cvičení 

paměti, tentokrát každý čtvrtek a ve shodnou dobu. Oba kurzy jsou bez
platné. 

(Nech) 

ŘIDIČ MOTOROVÉHO VOZIDLA - SENIOR 
V kterém roce života musí mít člověk lékařské potvrzení k tomu, aby 

mohl řídit motorové vozidlo? Jak často ho musí obnovovat? 
Nejdříve 6 měsíců před dovršením 60 let věku je držitel řidičského opráv

nění povinen se podrobit pNní lékařské prohlídce. Ve věku 65 let druhé 
a po dovršení 68 let třetí lékařské prohlídce, nejpozději v den dovršení sta
noveného věku. Potom každé 2 roky. 

Při tom stačí navštívit praktického lékaře . Ten může na základě výsledku 
pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s při
hlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě termín pravidelné 
lékařské prohlídky kratší, než jsou uvedené lhůty. 

Je-li to potřebné pro zajištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, 
může posuzující lékař nařídit odborné vyšetření. Náklady na pravidelnou 
lékařskou prohlídku si uživatel hradí sám. 

Řidič musí mít také na paměti, že se pravidelné lékařské prohlídce 
nutno podrobit nejpozději den před ukončením platnosti posudku o zdra
votní způsobilosti. 

POZOR! Lékařské potvrzení musí mít řidič u sebe pro případnou poli
cejní kontrolu (vedle platného řidičského průkazu a „malého" technického 
průkazu) - bez tohoto lékařského potvrzení není řidič způsobilý řídit moto
rové vozidlo! 

(Pravidla silničního provozu - Zákon č. 361/2000 Sb., § 87-89) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 10 Kč. Toto číslo vyšlo 
22. března 2002. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4-Lhotka 
Telefon: 02 /41 49 09 10 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
Ne - 8.00, 1 0.00, 18.30 
Po - 8.00 
ú t 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 neděl i dopo
ledne, na přání kterýkoliv den. Je třeba 
se včas ohlásit na farním ú řadě. 

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 
Každé druhé úterý v měsíc i od 

15.00 hodin v kapli sv. Václava pro 
dříve narozené a všechny, kteří ne
chtějí být sami. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel.41494435. 

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 sudém kalendářn ím 

týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 

FARNÍ KNIHOVNA 
Každé úterý od 17.00 do 18.30. 



VZPOMÍNKA NA PRVNÍ SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ bude Prokopa Šilhavé
ho provázet po celý život. 

Bůh od nás neočekává víc než 
jsme schopni. Život v jeho 
Duchu nás vede k naplněné
mu a užitečnému životu. Vede 
do společenství s ním i s lid
mi. Do vztahu lásky a služby. 
Skrze dary Ducha svatého 
může být posíleno vše, co je 
v nás slabé a křehké. 

" , 
VESTNIK 
3/2002 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

PŘIJĎ DUCHU SVATÝ 
Každá strana v Písmu svatém je 

důkazem toho, že se Bůh o nás sta
rá a sklání se k nám, aby nás do
vedl ke svatosti. Ve Starém zákoně 
se Bůh zjevuje jako pravé světlo 
Izraele, bez kterého lid scházel 
z cesty a bloudil v temnotách. 

Velké osobnosti Starého zákona 
se vždy obracely k Bohu, aby je pro
vázel v těžkých chvílích. „ ... dej mi 
poznat cestu ... " prosí Mojžíš, když 
vede lid do zaslíbené země. Nebo 
král David vroucně prosil: „Ptám se 
na tvou vů li celým srdcem, nedej, 
abych zbloudil. .. " 

Ježíš slibuje příchod Ducha prav
dy, jehož posláním bude svítit jako 
světlo pro celou církev. Duch svatý 

nás přivádí k počátečnímu chápání 
pravd víry a potom postupně svými 
dary v nás dosahuje, aby se chá
pání zjevení stále prohlubovalo. 

* * * 
Přijď Duchu MOUDROSTI a osvěť 

náš rozum, abychom stále více po
znávali Kristovo učení , zapal naše 
srdce, abychom se radovali z veli
kosti a krásy Kristova poselství, po
silni naši vůli , abychom podle něho 
stále dokonaleji žili. 

Přijď Duchu ROZUMU a nauč 
nás veškeré pravdě, abychom ales
poň trošičku pochopili, jaká je šířka 
a délka, hloubka a výška nekoneč
né moudrosti a vědomosti Boží. 

Koho jsme si vybrali v dubnových volbách? Přijď Duchu RADY a nauč nás 
v každé životní situaci se správně 
rozhodnout pro to, co je ke cti a slá
vě Boží a co prospěje spáse našich 
duší. 

NOVÁ FARNÍ RADA 
Přesto , že ve dnech 13. a 14. 

dubna přistoupilo k volebním urnám 
podstatně méně voličů než poprvé, 
věříme, že těch 416 platných hlasů 
vyjádřilo reprezentativní názor i za 
ty ostatní z naší farnosti. Po úřed-

ním prozkoumání a přepočtu hlaso
vacích lístků volební komisí vyšlo 
najevo, že v nové farní radě si nej
více přejeme Pavla BURIANA (357 
hlasů), Marii ŠÁRKOVOU (297), 
Jakuba HRADCE (292), Věnce

slavu SVOBODOVOU (273), 
Evžena ŠÁR KU (272) a Janu 
ŠILHAVOU (266). To ovšem ne
znamená, že náš varhaník Petr 
Fanta, Tomáš Hrouda a Edita Foř

tová by nebyli stejně oblíbení a dů
věryhodní. Jenže do farní rady se 
jich z devíti mohlo vejít jen šest. 

Kromě toho P. Bedřich Vymětalík 

využil svého práva sám jmenovat 
ještě další členy farní rady. Rozhodl 
se pro Tomáše HROUDU, Hanu 
STEHLÍKOVOU a Zdeňka PEJ
ČOCHA. 

Jarmila KLINGEROVÁ je člen
kou farní rady z titulu č lenky seku
lárního institutu Společenství Panny 
Marie na cestě a František MARTl
N EK jako jáhen. (ZP) 

Přijď Duchu SÍLY a posilni naši 
statečnost a odvahu, abychom se 
nebáli překážek a s tvou pomocí 
vždy vykonali, co Bůh od nás žádá. 

Přijď Duchu UMĚNÍ a nauč nás 
správně rozeznávat stupnici hod
not, abychom pro dobra menší ne
odmítali dobra vyšší, pro dobra 
hmotná dobra duchovní. 

Přijď Duchu ZBOŽNOSTI a pro
hlub v nás synovskou důvěru v Bo
ha, zdokonaluj v nás pojem o mod
litbě jako rozmluvě s Bohem, 
abychom se k Bohu obraceli vždycky 
rádi, upřímně, často a s největší dů
věrou. 

Přijď Duchu BÁZNĚ BOŽÍ a zbav 
nás všeho lichého strachu před 
pošetilými názory lid í, abychom tím 
ž ivěji pocítili strach před hříchem 
a před vším, co odvádí od lásky 
k Bohu. 

PŘIJĎ DUCHU SVATÝ A DEJ 
NÁM POZNAT CESTU, ABYCHOM 
NEBLOUDILI. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



POLITIKA JE VŽDY STŘETEM DVOU PRINCIPŮ 
CYRIL SVOBODA K BLÍŽÍCÍM SE VOLBÁM 

Právě, když se v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České repu
bliky schylovalo k napínavému hla
sování o tom, jestli má být zrušeno 
povinné členství v lékařské, stoma
tologické a ve farmaceutické komo
ře, jež tisk, rozhlas a televize zjed
nodušily na souboj Davida Ratha s 
Václavem Klausem, si pravidelný 
návštěvník našeho kostela, v tomto 
období velíce zaneprázdněný po
slanec JUDr. Cyril Svoboda (45 let) 
o přestávce sněmovního jednání 
našel čas i na Věstník společenství 
křesťanů v Praze 4-Lhotce, aby 
v souvislostí s blížícími se volbami, 
odpověděl na několik otázek. 

Nejprve si však připomeňme jeho 
životopis. Do převratu byl velice jed
noduchý: Absolvoval Právnickou 
fakultu Karlovy univerzity a pak 
sebe i rodinu živil jako státní notář. 

Dnes o něm víme hlavně to, že je 
poslancem a že stojí v čele Křesťan
ské a demokratické unie - čs. stra
ny lidové (KDU-ČSL). Jeho životo
pis za posledních dvanáct let však 
je mnohem pestřejší. 

Nejprve se C. Svoboda stal po
radcem místopředsedy federální 
vlády pro lidská práva, restituce 
a vztahy mezi státem a církvemi 
a také pro přípravu základních zá
konů z těchto oblastí. Později byl 
poradcem předsedy česko-sloven
ské vlády a ředitelem legislativní 
sekce Ministerstva spravedlnosti na 
Úřadu vlády ČR. V Legislativní radě 
vlády české republiky byl nejprve 
jejím sekretářem a pak místopřed
sedou. 

V letech 1992-1996 zastával 
funkcí náměstka ministra sprave
dlností a pak se stal náměstkem 
ministra zahraničních věcí. V pře
chodné Tošovského vládě byl mini
strem vnitra. Ve volebním období, 
jež nyní končí, předsedal petičnímu 

výboru Poslanecké sněmovny. 
Postupně se stal rovněž členem 

vědecké rady Právnické fakulty Uni
verzity Karlovy v Praze, kde od roku 
1999 také přednáší, a členem vě
decké rady Fakulty mezinárodních 
vztahů pražské Vysoké školy eko
nomické. To už souvisí s působením 

C. Svobody v mezinárodní oblastí. 
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Před osmi lety se totiž stal členem 
Evropské komise demokracie pro
střednictvím práva a o tří roky poz
ději jejím místopředsedou. Od října 
1997 byl vedoucím české delegace 
pro jednání o dohodě o přístupu 
naší republiky k Evropské unii a loni 
byl zvolen předsedou výboru Parla
mentního shromáždění Rady Evro
py pro jednací řád a imunitu. 

Dr. Svoboda je ženatý. Jeho 
manželka, kterou jsme si nedáv
no zvolili do farní rady, je lékařkou 
Thomayerovy nemocnice. Manželé 
Svobodovi mají čtyři děti. 

Politika bývá často pokládána za 
něco špinavého. Čím by měla být 
podle vašeho názoru? 

Co je lidstvo lidstvem, je politika 
vždycky střetem dvou principů -
machiavelistického, to znamená 
uchop moc za každou cenu, drž 
slib, dokud je to pro tebe výhodné 
apod., a principu řekněme aristote
lovského, který chápe politiku jako 
správu věcí veřejných. Tyto dva 
principy budou v politice vždycky, 
ale důležité je, aby převahu v ní měl 
ten, který ji chápe jako správu věcí 
ve řejných. Protože každý mandát, 
ať je to ú řad prezidenta republiky, 
ministra, mandát poslance, ú řad 

soudce nebo podobně , je hodnota, 
která jeho držiteli nepatří, ale která 
mu byla pouze svěřena. 

Jaká je politika u nás? 
U nás zvláště po roce 1998 pře

vládl princip machiavelistický. Řada 
českých politiků vidí v politice pro
středek k uspokojování svých skupi
nových zájmů . Nechápou ji jako 
svěřenou hodnotu, ale jen jako ně
co, čím mohou uspokojovat potřeby 

své nebo potřeby svých zájmových 
skupin. 

S jakými představami jste vstou
pil do politiky vy? 

V naší rod i ně nás politika vždyc
ky velice zajímala. Můj dědeček byl 
náměstkem pražského primátora 
a bratr mého druhého dědečka ně
jaký čas ministrem. Já jsem vstoupil 
do politiky s předsté\VOU , že je po
t řeba vydat svědectví, že je ji mož
né chápat jako správu svěřených 

hodnot. Tedy hodnot, které jsou 
veřejné, nikoliv prostředkem k uspo
kojován í osobních zájmů. 

Jak se vám to daří uskutečňovat? 
To musí posoudit jiní. Domnívám 

se, že pro křesťanského politika je 
také důležité , aby svým princ ipům 

byl věrný i za předpokladu , že třeba 
nepovedou k vítězství. Myslím, že je 
důležité mít sílu přiznat si, že ovoce 
našeho úsilí může sklízet i někdo 
jiný. Že je důležité přesně vědět , co 
chceme, usilovat o to, i když užitek 
to přinese až někdy v budoucnosti. 
Ale střet zm íněných dvou pri nci pů 

v politice vzdát nelze. 

Čeho byste chtěl dosáhnout, bu
dete-li mít ve volbách úspěch? 

Chtěl bych dosáhnout toho, aby 
se změnilo klima ve společnosti , 

aby lidé začali pol itikům důvěřovat. 

Ne proto, že by politici byli mravněj

ší nebo schopnějš í nebo já nevím 
jací, ale proto, že je budou vnímat 
jako správce veřej ných hodnot, 
které jim lidé svěřili. 

Dost lidí říká, že nepůjde volit, 
že to stejně nemá smysl. Myslíte, 
že může takový názor zastávat 
věřící člověk? 

Kdo nejde k volbám, říká , že je 
mu úplně jedno zaprvé kdo vládne 
a za druhé jak vládne. Není pravda, 
že by se nějaký hlas nepočítal. Kaž
dý hlas je důležitý. A obzvlášť křes
ťané by si měl i uvědomovat, že jako 
lidé nejsou stejn í - ani v rodině , ani 
na pracovišti , ani lidé, kteří chodí do 
stejného kostela na stejnou mši - , 
ani politici a politické st rany nejsou 
stejní. Vyspělost demokracie spo
čívá v tom, jak si lidé dokáží vybírat. 
Nic není jen černé , nebo naopak jen 
bílé. Nic nen í pouze ideální, aneqo 
zase pouze špatné. Mezi tím je něco 
uprostřed . To se však někdy může 

jevit jako zamlžené. Řekne se, že 
každý má kus pravdy. Ale v určitých 

mezních situacích je potřeba volit 
naprosto jasně - tak, nebo tak. 

Vzpomínám si na údajně po
slední promluvu Tomáše Becketa 
(poznámka redakce: 1118-11 70, 
anglický kancléř a canterburský 
arcibiskup zavražděný během spo-



ru s králem o nezávislé postavení 
církve, 1172 kanonizovaný), než byl 
zabit. Tehdy uvažoval nad tím, jak 
se člověk může stát mučedníkem . 

Řekl , že nikdo dobrovolně nevolí 
mučednickou smrt, ale že věrnost 
k učitým hodnotám vede k tomu , že 

najednou dojde k zásadnímu střetu, 
kdy nelze uhnout. Nemusí to být 
vždy, nemusí to být každý den, ale 
pak to najednou přijde a uhnout už 
nelze. A to je to, co chci , aby bylo 
v politice. 

Rozhovor připravil Jiří SŮVA 

~ 

TAKY SE SPOLU NEMODLITE? 
Takto zahájil svá zamyšlení 

o modlitbě P. Tomáš Holub na břez
nové duchovní obnově pro manžel
ské páry. Vedl nás k zamyšlení nad 
svou osobní modlitbou, zda vní
máme, že nás k ní Bůh zve, že mo
dlitba není naší povinností. Zamý
šleli jsme se také nad tím, kdy pro 
nás byla modlitba radostí. P. Holub 
nás vybídl k tomu, abychom hledali 
svůj vlastní styl , způsob modlitby, ke 
kterému jsme pozváni. Protože 
víme, že někteří se nemohli obnovy 
zúčastnit , ocitujeme myšlenky týka
jící se modlitby manželů. 

„Modlitba manželů je velmi po
malé kráčení. Jde o přinášení své 
radosti v mod l itbě a o setkání se 
obou různých forem v modlitbě. 

Předpokladem je, že se modlím 
sám, abych měl co přinést. Není to 
samozřejmost. Je to hlubší intimita 
než tělesná, je obtížné pustit dru
hého do toho, co prožívám. Chvíle 
souznění v modlitbě jsou třešnič

kami na dortu, jsou vzácné, jsou da
rem a máme být za ně vděčni." 

Principy společné modlitby: 

1. Modlit se spolu musí chtít oba. 
Nebezpečné je „já to vydržím!", pak 
je lépe se nemodlit. Zabíjí se mož
nost se modlit. Nenutit. 

2. Je to cesta velmi pomalých 
kroků. Zač ínat na nejnižš í plat
formě, která je pro oba svobodná. 
Neskákat nahoru, kde se neudr
žíme, dohodnout se, je třeba přiznat 
si svou slabost. Bohu stačí jakákoliv 
forma. 

3. Je potřeba vytvořit prostor, aby 
byl ten druhý šťastný a svobodný -
ne já! Duchovní hulvátství, egois
mus z raňuje víc než sexuální! 

4. Přinášet do společné modlitby 
zkušenost z osobní modlitby. Na-

bídnout to, co je pro mne důležité, 

podělit se o to, naslouchat si. 

5. Pravidelnost. Neměl by to být 
sváteční záchvěv. Pravděpodob

nost, že se nepovede, je velká, má
me větší očekávání. Platí malé 
krůčky a věrnost. 

6. Modlitba za děti je nejjedno
dušší formou pro začátek. Kancio
nál 050. 

Sám P. Holub vzpomíná jako na 
jeden ze silných duchovních zá
žitků , když „načapal" své rodiče, jak 
se za něho modlí. 

(JŠ) 

Přes původní jistou rozpačitos t 

ohledně své účasti na duchovní 
obnově na Lhotce, byla tato pro 
mě velmi příjemným překvapením. 
P. Holub projevil ve svých přednáš
kách znalost věci a jeho postřehy 
a náměty pro rozjímání i pro rozho
vory mezi manžely byly pro mě i pro 
naše manželství přínosné. 

Petr SIXTA 

Z prvního zasedání 
nové far ni rady 

KDO CO? 
Po vzájemném představení na prv

ním zasedání nové farní rady v pon
dělí 22. dubna - tradičně ve 20.00 
hodin - se jednotliví členové dohodli 
na rozdělení oblastí činnosti takto: 

Přípravu liturgie a koordinaci čin
nosti ministrantů si bere za své 
Pavel Burian. Organizační a právní 
aspekty farnosti, vedení zápisů 
a koordinace s chrámovým sborem 
je nejbližší Jakubu Hradcovi. Spor
tovní aktivity, kontakty s mládeží 
a vedení webovských stránek jsou 
vlastní Tomáši Hroudovi . Náš jáhen 
František Martinek se hlásí k charita
tivním aktivitám. Redakce Věstníku 
zůstává Zdeňku Pejčochovi. O orga
nizování zájezdů a poutí se bude 
starat Hana Stehlíková (mj. dříve 
varhanice a zkušená pracovnice 
cestovní kanceláře , jazykově dobře 
vybavená). Věnceslava Svobodová 
se ochotně ujala spolupráce v chari
tativní oblasti a ráda by rozběhla 
sportovní a j iné aktivity středn í ge
nerace. Evžen Šárka je už doma 
v organizování Farní akademie, které 
se bude i nadále věnovat, stejně 
jako případně dalším vzdělávacím 
aktivitám. S pastorací dětí a výukou 
náboženství má Marie Šárková dobré 
zkušenosti a chce v tom pokračovat. 
Pastoraci rodin a manželů si už ani 
nedovedeme představit bez Jany 
Šilhavé. (ZP) 

Unaveným maminkám 
DOVOLENÁ V KRÁLOVSTVÍ 

Všem unaveným maminkám, zvláš
tě těm s více dětm i , bych ráda doporu
čila skvělou dovolenou v ozdravovně 
Království Ill u Dvora Králové. Je umís
těna v lese a má ochotný perzonál. 
Je tu výborná škola i školka, takže 
vzdělání pro děti do 15 let včetně výuky 
cizích jazyků je zaj ištěno. Na jídlo 
a prádlo maminky nemusí myslet, mo
hou relaxovat. Dveře jsou otevřeny i pro 
tatínky. Pobyt je zpravidla třítýdenní, 
dětem je plně hrazen pojišťovnou . 

Návrh na ozdravovnu napíše dětem 
jejich lékař. Většinou jsou pediatři ro
zumní a doporučí i ne zcela nemocné 
děti, protože vědí, jak důležitá je pre
vence. V zotavovně je prakticky místo 
pro sedm až osm rodin, každá má svůj 
vlastní pokoj. Jsou zde připraven i při
jmout i kojence. Děti i maminky mají 
pětkrát denně výborné domácí jídlo. Te
lefon na vrchní sestru, která domlouvá 
vhodný termín a ráda odpoví na dotazy, 
je 0437 /83 45 42. Cena za ubytování 
a stravování pro dospělý doprovod je 
denně 250 Kč. 

Eva REMEŠOVÁ 

Strana 3 



S Casulou (nejen) na chaloupku 
První chaloupka pro děti ze lhotecké farnosti se pořádala tajně v roce 1989. Tehdy se jí účastnilo 12 dětí. Pů

vodní vzor salesiánských chaloupek (několik desítek dětí rozdělených do skupin vždy s jedním asistentem, nad 
nimiž bděl jeden zkušený vedoucí - často kněz) se v průběhu minulých třinácti let přetvořil až do dnešní podoby. 
Během oné doby vyvstávala z administrativních důvodů stále naléhavěji potřeba chaloupkovou č i nnost formálně 

zastřešit , a tak v roce 1996 vzniklo při farnosti občanské sdružení Casula (z lat. chaloupka). 
Hlavní náplní Casuly jsou aktivity pro děti v jejich volném čase , zejména .-------------_...., 

zmíněné chaloupky - zimní, vždy o jarních prázdninách, a letní, zpravidla Pozvánka na opékání buřtíků 
první dva srpnové týdny. K rozvíjení spolupráce s dětmi v průběhu roku Zveme všechnr děti . na tra-
slouží akce konané obvykle jednou za měsíc. Patří sem tradiční výroba vá- diční předpráz~inové opékání 
nočních dárků, malování vajíček, bloudění Prahou či opékání buřtíků, dále buřtík.ů, které bude ve středu 
pak výlety a sportovní akce. Starším dětem patří čtvrteční večery v kapli sv. 26. června. Sraz .. v 16.30 před 
Václava a pro starší 15 let je koncem léta organizován puťák. Veškeré ak- kostelem. Buřty s sebou! 

Irena Karlová - .41484512 tivity (chaloupky, školení i akce během roku) jsou založeny na dobrovolné 
činnosti (obvykle z vlastních prostředků) nás všech. 

Starší kamarádi, jak se nazývají vedoucí, jsou vesměs studenti, kteří dávají své hřivny do služeb svým „mlad
ším kamarádům", jimiž v minulosti většinou také byli. Starší kamarádi se účastní pravidelných školení s náplní 
zdravovědy, duchovní výchovy a sportovní či pedagogické přípravy. Někteří navíc pro chaloupkové účely absol
vují různé kurzy, např. první pomoci nebo školení lyžařských instruktorů . 

I letos připravujeme letní chaloupku (o minulé zimní se zde můžete ta
ké dočíst) pro děti od 6 do 15 let, na kterou všechny děti srdečně zveme. 
Plánujeme dvě chaloupky v termínu 4 .-17. srpna, více se dozvíte na pla
kátu na nástěnce či na samotných přihláškách v sakristii. Jen upozorňu
jeme, že vyplněné přihlášky je třeba odevzdat do neděle 26. května do při
hrádky v sakristii . 

Jirka PRCHAL za 

OS Casula 
Ke Lhoteckému lesu 450/7 
142 00 Praha 4 
e-mail: casula@email.cz 

Zimní chaloupka - Královec 2002 
Jako již tradičně každé jarní prázdniny Prahy 4 se i letos konala v týdnu od 16. do 23. 2. zimní chaloupka pro děti ze 

lhotecké farnosti. Když jsme si po uzávěrce přihlášek přišli vyzvednout, co se nashromáždilo, poněkud nás překvapil po
čet přihlášených dětí. V ruce jsme drželi pouze devět přihlášek, a tak to vypadalo, že se nejspíš zopakuje vzpomínaná 
chaloupka z Velké Úpy 1998, která svým počtem zúčastněných připomínala velkou rodinu. 

Známe ale každoroční situaci, a proto jsme věděli , že toto číslo nejspíš není konečné. Nicméně proč nechávat doma 
ty, kteří sice věkem již nespadají do rozmezí věkové kategorie, pro kterou jsou chaloupky pořádané, ale rádi by jeli. 
Rozhodli jsme se, že je zbytečné , aby trávili své prázdniny v Praze, když mohou býti se starou známou partou, a tím se 
nám počet dětí zvedl do schůzky rodičů na číslo třináct. 

Po klasických přípravách jsme v sobotu převzali od rodičů jejich robátka a vyjeli směr sever v následující, sice netra
diční , ale zato výborné sestavě starších kamarádů: Hanka, Maki, Bětka, Magda, a za kluky Dominik s Jirkou. Kluci jeli 
tranzitem s věcmi a všichni jsme se sešli v Královci u oběda. 

Protože se nám během cesty podařilo bleskově rozdělit děti do družin, mohli jsme se hned první den po Dominiko
vě úvodu do chaloupkové hry (Ledovou stopou) pustit do první etapy. Letos jsme si hráli na námořníky Jana a Fina, mla
dé chlapce, kteří se vydali za dobrodružstvím na moře daleko na sever za polární kruh. Námořníci si zaznamenávali 
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zážitky do svých lodních deníků a vy
robili si společně s námi skvělá ná
mořnická trička , která se skutečně 

povedla. 
Když jsme se na jedné z předcha

loupkovských schůzek domluvili, že 
se pokusíme vytvořit námořnické pro
středí kvůli větší autentičnosti tím, že 
zavedeme po kytarovém budíčku 
každodenní ranní nástupy a čtení 
denního rozkazu, ještě jsme nevědě
li , jaký si na sebe chystáme bič. Děti 
zvládaly nástupy dobře, i když se 
značnou nelibostí. Po prvních dvou 
dnech jsme čtení rozkazu na palubě -
ve společenské místnosti - chápali 
stejně, ale protože to byl náš výmysl, 
statečně jsme se ráno kopali z kajut , 
abychom jako „správní příkladi" byli 
na nástupu také včas. Toto zpestření 
mělo obrovskou výhodu, a to tu, že 
byl zažehnán ranní skluz . 



Po snídani jsme se vydávali vstříc 
zbytkům sněhu do Žacléře, kde jsme 
lyžovali s dětmi přes pět hodin. Podle 
lyžařských schopností jsme si námoř
níky rozdělili do družstev a dohroma
dy jsme se setkávali u oběda, který 
jsme si nosili s sebou. V úterý odpo
ledne, v den kritický, kdy jsme si dali 
od lyží pauzu, nasněžilo snad dvacet 
čísel sněhu a od toho dne jsme již 
mohli sjíždět celou sjezdovku. 
Lyžařské skupiny jsme si poctivě stří
dali po dni, aby každý starší kamarád 
vedl všechny. Tímto se Jiří s největší

mi lyžařskými zkušenostmi věnoval 
všem dětem . Díky minimálním fron
tám u vleku jsme si skutečně zajezdi
li. Před 15 hodinou jsme ukládali lyže 
do vypůjčené kůlny a odcházeli na 
vlak. Po příchodu se děti převlékaly, 
odpočívaly a dávaly si ke kamnům su
šit věci , a starší kamarádi vařili večeři 
a připravovali etapu, aby následně 
mohli námořníci soutěžit o titul nejlep
ší posádky. 

Letošní chaloupka byla chudá na 
marody. Teprve poslední dny se u ně
kterých jedinců objevilo, díky lehkému 
oblékání, zdravotní zakolísání, ovšem 
nic velkého, nic vážného. 

Poslední den jsme pozvali děti na 
palačinku do místní restaurace a k ve
čeři bylo tradiční kuřátko. Následoval 
večer scének, kdy se předváděl 

Erbenův Vodník a parodie na starší 
kamarády. My pak večer zakončili po
hádkou O Zlatovlásce a po večerce 
jsme se pustili do psaní diplomů a vy
hodnocování hry. 

Naše poslední společné ráno bylo 
jako vždy ve znamení velkého úklidu 
a vyhlašování vítězů hry, bodování 
pořádku v kajutách a náročného slalo
mu, který se konal poslední lyžařský 
den za velmi nepříznivého počasí. 

Děti byly rodičům předány s půlho
dinovým zpožděním a na jiném nástu
pišti, než bylo plánováno, z důvodu té
měř dvouhodinového zpoždění vlaků . 

Nicméně svezli jsme se vlakem EC, 
což se dětem, myslím, líbi lo. 

Za všechny starší i mladší kamarády 
Hanička STEJSKI, OS Casula 

Zpráva o bloudění Prahou 
Milé děti, milí rodiče, 

nedá mi, abych nereagovala na akci s názvem Bloudění Prahou, 
která se měla ko(1at v sobotu 27. dubna 2002. Píšu „měla konat", proto
že z toho nakonec nic nebylo. Na ohlášený sraz v 9 hodin přišlo jen šest 
starších kamarádů, kteří byli ochotni nám, ale hlavně vám zpříjemnit 

sobotní, skutečně jarní den. 
Je odpoledne, jsem doma a přemýšlím, v čem jsme udělali chybu. 

Bohužel mě nic nenapadá. Akce byla ohlášena s čtrnáctidenním předsti

hem, a to nejen formou plakátku, ale i ústním pozváním otce Bedřicha 
a Antonína při nedělních mších svatých. 

A program? Byl by skutečně zajímavý a troufám si říct i zábavný. Vím, 
o čem mluvím, protože jsem ho připravovala. Nejsem člověk samolibý, 
spíš bych řekla, že si častěji nevěřím. Ale pokud strávím dva týdny čte
ním nejrůznějších knížek o Praze a čtyři dny chozením po Starém Městě, 

Židovském Městě, Novém Městě a Malé Straně, pokud tedy „obětuji" 
tolik dnů pro jeden den, tak to už si věřím. Osobně si myslím, že jsem nic 
nenechala náhodě. I výjezd na Petřín lanovkou jsem musela zrušit po 
zjištění, že v sobotním odpoledni se na ni čeká dvě hodiny. 

A kudy jsme měli jít konkrétně? Začátek byl situován na I. P. Pavlova. 
Měli jsme procházet kolem Michnova letohrádku ke kostelu Panny Marie 
a Karla Velikého, sejít Albertovskými schody, dojít na Karlovo náměstí, 

pokračovat k Novoměstské radnici a na Jungmannovo náměstí. Dále 
byla připravena jedna větší hra na Starém Městě a Josefově (zde bych 
chtěla minimalizovat obavy starostlivých maminek, neboť každá skupinka 
měla mít přiděleného jednoho dospělého). Zbylý čas jsme chtěli strávit na 
Malé Straně, popřípadě zakončit celý den prohlídkou Prahy z některé 
z krásných zahrad. Více zde prozrazovat nemohu a ani nechci. 

Avizovaná prohlídka židovských památek nevyšla z důvodu svěcení 

šábesu. Nakonec je to tak dobře, nemuseli jsme aspoň platit rezervační 

storno poplatky. 
Neříkám, že bylo snadné připravit program pro věkovou kategorii 

6-15 (i více) let. Rozhodně ale nelituji ničeho, co jsem udělala, jenom mě 
skutečně mrzí, že to bylo zbytečné. 

Nechtěla bych, aby tento článek byl brán jako stížnost. Je to jen má 
spontánní reakce a rozčarování nad takovým nezájmem. 

Hlavou se mi honí spousta otázek. Proč nikdo nepřišel? Byla to nabíd
ka málo lukrativní? Nebo mají dnes děti tolik lepších možností, jak 
naplněně trávit víkendy? Bylo to nedůvěrou v nás? Či „neprůhledným" 
programem? (Vždyť ale bylo na plakátku telefonní číslo, na kterém bych 
každému velmi ráda zodpověděla všechny dotazy. Mimochodem nikdo 
žádné neměl!) Má tedy smysl snažit se o něco podobného? To jsou 
otázky, na které si budeme muset v nejbližší době odpovědět. Nedopusť

te, abychom to udělali bez vás! 
Markéta BROŽOVÁ, OS Casu/a 

Pohled do historie: POSVĚCENÍ POZEMKU KOSTELA 
Už v roce 1932, kdy se vynořila 

první myšlenka postavit ve Lhotce 
kostel, byl pro něj vyhlédnut poze
mek. Před ustavením Spolku pro 
udržování římskokatolických boho
služeb a výstavbu kaple pro Pra
hu XV- Lhotku podal jeho příprav

ný výbor (předsedou byl zdejší 
velkostatkář Albert Schubert a du
chovním rádcem vsdp. P. Pejšek) 
nejdříve žádost státní regulační ko-

misi o zakreslení kostela na po
zemku a 9. července 1934 pak po
žádal pražský magistrát o věnování 
tohoto pozemku na realizaci díla. 
Dva dny před koncem téhož roku 
městská rada rozhodla prodat spol
ku potřebné stavební místo o rozlo
ze 157 čtverečních sáhů po 20 koru
nách a pronajmout okolní pozemek, 
určený na veřejný sad, za 50 korun 
ročního nájemného. Valná hromada 

konaná 3. února 1935 koupi pozem
ku schválila a současně i nájemní 
smlouvu, podle které najal spolek 
od manželů Bernátových místnost 
pro kapli za ročn í nájemné 3 900 
korun. Pozemek lhoteckého kostela 
byl posvěcen 31. května 1937 a za 
14 dnů nato také hotové základy 
stavby. Od té doby tedy záhy uplyne 
rovných pětašedesát let. 

(Koc) 



MAMINKY SE TĚŠÍ NA SVÁTEK SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Při našich setkáních jsme si uvě

domily, že době adventní i době 
postní věnujeme mnohem větší po
zornost než době velikonoční, která 
vrcholí svátky Seslání Ducha sva
tého a Nejsvětější Trojice. Dobou 
velikonoční nás provázejí čtení ze 
skutků apoštolů. Letos víc než jindy 
jsme si uvědomily, že jsou právem 
nazývány evangeliem Ducha sva
tého. Apoštolové byli naplněni Du
chem svatým, Duch jim stále něco 
říkal a konal skrze ně velké věci. 
Jistě to není pouze minulost, je to 
zpráva o tom, jak Duch svatý pů
sobí v těch, kdo se jím nechají vést. 
Zamýšleli jsme se nad tím, jak se 
nechat vést Duchem svatým? 

V knížce J. Philippa Ve škole 
Ducha svatého jsme našly, co udě
lat pro to, aby nás Duch svatý mohl 
vést, a také kritéria pro to, jak 
v množství myšlenek, emocí a vje
mů rozeznat, co přichází od Ducha 
svatého. Možná i pro vás budou 
cenná. Tady jsou: 

Bůh si neprotiřečí. Duch sv. od 
nás nebude žádat něco , co by bylo 
v rozporu s Písmem svatým, s uče
ním církve a s požadavky našeho 
povolání. 

Strom se pozná po ovoci. Je-li 
vnuknutí z Ducha svatého, bude 
jeho uposlechnutí plodné a přinese 
dobré ovoce: pokoj, radost, lásku, 
jednotu, pokoru, vnitřní mír, jedno
duchost, světlo. Podněty od ducha 
zla jsou neplodné, nebo přinášejí 

špatné ovoce: smutek, nepokoj, 
hořkost, pýchu, obavy, rozrušenost, 
zmatek, temnoty. Toto kritérium 
může být uplatněno jen zpětně, ale 
umožňuje vytváření zkušenosti. 
Boží vnuknutí nás sice může také 
z počátku znepokojit, ale když je ne
odmítneme, otevřeme se mu a sou
hlasíme s ním, postupně nás naplní 
pokojem. 

Stálost a pokora. Pro Božího 
Ducha je také příznačná stálost 
a neproměnlivost. Spolu se světlem 
a se silou jednat dává duši také 

jasné vědomí, že toto dobro není 
z ní, ale že jeho původcem je Bůh . 

Podmínkou pro to, abychom mo
hli být stále více vedeni Duchem 
svatým, je synovská láska k Panně 
Marii. Maria je mezi všemi tou, kte
rá nejvíc žila ve stínu Ducha sva
tého. Celý její život byl dokonalým 
souhlasem se vším, co v ní Duch 
svatý konal. Těm, kdo chtějí být je
jími dětmi a „berou ji k sobě" jako 
sv. Jan, dává podíl na své otevře
nosti pro milost a na schopnosti 
nechat se bez odporu vést Duchem 
svatým. Možná nám to má ukázat 
i skutečnost, že slavnost Seslání 
Ducha svatého slavíme v květnu , 
měsíci Panny Marie. Svěřme svůj 

život Panně Marii. Ona nás může 
učit rozpoznávat, přij ímat a uskuteč
ňovat podněty, skrze které Bůh vy
koná v našem životě velké věci, tak 
jako je konal v jejím životě i v životě 
apoštolů . 

(JŠ) 

FARNÍ AKADEMIE NA LHOTCE 
V měsíci březnu a dubnu jsme se 

společně s dalšími farníky zúčastnili 
dalších dvou přednášek Farní aka
demie. Vyslechli jsme P. Beno Bene
še, který hovořil na téma Rozjímání 
nad ikonou, a Jiřího Kuba s přednáš
kou Role hudby v liturgii. Společ
ným jmenovatelem vystoupení obou 
autorů byla symbolika, která má své 
místo v ikonografickém vyjádřen í 

i v řeči liturgické hudby. 
Ikona ukřižovaného Krista byla 

namalována na popud salesiánské 
komunity v bulharském Kazanlaku 
bulharskou ikonografkou Cvetomi
rou Cvetkovou. Ikona, jejíž kopii 
máme vystavenu dosud v kapli sv. 
Václava, byla sice vytvořena ne
dávno, ale již dnes má bohatou his
torii. Ta zahrnuje jak promyšlený 
a promodlený vznik, tak její další 
úlohu v reprodukované podobě jako 
ilustrace salesiánských kalendářů 

i jako výtvarné dominanty p ři eku
menické bohoslužbě v Římě. 

Pro ikonografii platí přesná pravi
dla ztvárnění biblické skutečnosti. 
Jednotlivé detaily obrazu nejsou 
pouhým uměleckým odrazem bib
lické scenérie, ale volba barev 
i umístění jednotlivých scén na ob
razu jsou předem určeny. Při rozjí
mání se tak můžeme např. setkat 
s ukřižovaným , ale i zmrtvýchvsta
lým Kristem. 

í'siř~na 6 
~ ......... ~ ..... 

Ten kdo' přišel 21 . dubna do kos- latinských textů i o potřebě nácviku 
tela Panny Marie Královny míru na 
Lhotce, chtěl si porovnat své sou
kromé zážitky z liturgické hudby se 
zkušenostmi Dr. Jiřího Kuba, výkon
ného místopředsedy Společnosti 

pro duchovní hudbu. Přednáška 
byla velmi dobře připravená. 

V úvodu přednášky jsme se do
zvěděli, že základní rolí hudby v litur
gii je oslava Boha a posvěcení věří
cích. Mohou zde však být dva odlišné 
pohledy na tuto roli v liturgii. Liturgii 
slaví obec, případně její určitá sku
pina, nebo liturgii slaví celá církev. 

Přednáška byla doplněna disku
sí, ve které se hovořilo o úrovni stá
vající liturgické hudby včetně písní 
z kancionálů , o smyslu používání 

# 

písní. 
Obě přednášky ukázaly, že hod

notná umělecká činnost, zobrazující 
biblické události, p řekračuje svým 
působením pouhé čtení a má v so
bě energii měnící naše vnímání 
světa. Vyhledávejme tedy tyto jisk
řivé paprsky znamení Boží přítom

nosti, aby Bůh nebyl jen v našich 
slovech, ale i v našich srdcích. 

V neděli 19. května v 16.30 se už 
budeme těšit na Doc. Ing. Josefa 
Zahradníčka, CSc„ který bude vy
právět o obnově vzácné kulturní pa
mátky - kostela sv. Václava a fary 
ve Vysočanech u Chomutova. 

(EŠ) 

POZVANKA NA ZAJEZD 
Naše putování na svatá místa, 

která má zvlášť Panna Maria v ob
libě, pomalu nabírá na obrátkách. 
Je nám milým potěšením pozvat 
vás na náš druhý letošní farní zá
jezd. Tentokrát jde o významná 
poutní místa na Moravě, svatý Hos
týn a Velehrad. 

Svatý Hostýn sloužil jako hradi
sko lužického lidu již ve druhém tisí
ciletí před Kristem. Ve 13. století 

prosba moravského lidu k Panně 
Marii na této hoře byla vyslyšena 
a odvrátila vpád tatarských hord 
na Moravu. Tak započalo uctívání 
tohoto posvátného místa, k němuž 
se váže ještě mnoho další krásné 
historie. To ostatní na zájezdu vše
chno vyslechnete. 

(Dokončení na str. 8) 
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Milí mládežníci, 
vítám vás na naší, vaší, nové stránce. Budeme se snažit psát o tom, 

co vás zajímá a trochu vás pobavit. 
Šéfredaktor: Martin FRYČ 
Redaktoři: Lucka ŠÁRKOVÁ, Klára STEHLÍKOVÁ, Lukáš BURIAN. 
Udělá nám radost, když se do této stránky zapojíte (svými články, 

vtipy, křížovkami, případně povídkami). Budeme ale vděčni i za kaž
dou informaci. , , 

ZAS~ANI© 
1. Víte, jaké oči má ryba? - Vodotěsné! 
2. „ Tak, jak jsem boxoval?" ptá se po utkání v šatně boxer svého trenéra. 

„Podívej se do zrcadla!" 
3. Máte zřejmě malý byt. Jak to víte? Váš pes nevrtí ocasem zleva doprava, 

ale shora dolů. 
4. Šli dva a prostřední upadl. 
5. Ptá se reportér chodce na ulici: „Co soudíte o zákazu kouření na praco-

višti?" „ Tohle mě vůbec nezajímá, já jsem potapěč. " (MF) 

DEN :MATEK 
Když maminka chystala jednoho 

dne večeři , přišel za ní její jedenác
tiletý syn s l ístečkem v ruce. Usušila 
si dlaně a pomalu z pomačkaného 
papírku četla . 

Vyplení záhonu - 20 korun. 
Nákup - 1 O korun. 
Ohlídání sestřičky (3 dopoledne) 

- 90 korun. 
Dvě jedničky - 50 korun. 
Úklid pokojíčku - 50 korun. 
Celkem: 220 Kč. 
Maminka se na chlapce něžně 

podívala, vzala průpisku a na dru
hou stranu lístku připsala: 

Devět měs íců nošení pod srd
cem - O korun. 

Všechny probdělé noci, když jsi 
byl nemocný - O korun. 

Všechna pomazlení, když ti bylo 
smutno - O korun. 

Všechna usušení slz - O korun. 
Všechny sn ídaně, obědy, večeře 

i svačiny a mazání chleba - O ko
run. 

Každodenní péče - O korun. 
Celkem: O Kč. 
S úsměvem lístek vrátila synovi. 
Když si všechno přečetl , cíti l se 

zahanben. Otočil lístek a pod svůj 
účet napsal: vyrovnáno. Pak ma
minku objal a dlouho se k ní tiskl. 

(KS) 

PANNA MARIA 
Kdyby se vás někdo zeptal, kdo 

je Panna Maria, co byste mu odpo
věděl i? Uvědomujeme si vůbec, co 
by se stalo, kdyby tehdy řekla ne? · 
Ona je naše spoluvykupitelka a ma- · 
minka. Devět měsíců nosila pod 
srdcem Krista, ale měla to těžš í než 
ostatní matky. Tuši la, že její dítě je 
výjimečné, ale nevěděla, jaké jsou 
Boží úmysly, a proto musela často 
žít v nejistotě , co je čeká. 

I přesto žila dál v pokoře a víře , 
že je to skutečně Boží syn. Vycho
vala Ježíše spolu s Josefem, svým 
manželem, který možná neměl tolik 
starostí co ona, ale i jemu Bůh po
máhal, aby přetěžký úkol unesl. 

Snažme se proto v tomto májo
vém měsíci víc myslet na dva obdi
vuhodné lidi, kteří pomohli našemu 
vykoupení. (LŠ) 

PRÁZDNINOVÝ 
I> "C.J" 'I'Á~ 

Koncem loňského srpna se parta 
mladých lidí starších patnácti let vy
dala s Anťou , Jirkou a Irenou na tý
denní puťák. Finance, spoje, potra
viny, mapy atd. Letos o prázdninách 
by se měl uskutečn it další puťák , 
tentokrát na Šumavu. Předběžná 
schůzka, na níž se mluvilo o rozdě
lení starostí, se konala 25. dubna. 
Def i n itivně se rozhodne ve čtvrtek 
13. června. 

Jednoho dne kolem roku 1800 vznikla malá K • k h t t t L h t k 
~ý~b~;~~~~k;~~~~ l~~ank~~eJ;~~~~em~~ o m 1 s - 1 s o r 1 e o y 
dal do světa a usídlil na jedné louce u poto
ka. Přesto že v okolí bylo spousta bažiny 
kraj se mu líbil. M h k. oc ez e 

místo 



POZVÁNKA NA ZÁJEZD 
(Dokončení ze str. 6) 

Velehrad je zase místo, kde histo
rie dávných věků plynule přešla 

v minulých stoletích v první metropoli 
arcibiskupa Matoděje a politicko 
správní centrum Velkomoravské 
říše. Návštěva baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje 
bude tím pravým místem spojení se 
zdrojem křesťanské víry, který do
dnes při duchovní obnově přináší 
významné plody. 

Nyní ještě pár technických infor
mací. Zájezd se koná v sobotu 
8. června. Odjezd od našeho kos
tela je v 6.00 ráno, návrat mezi 
21. a 22.00 hodinou. Cena zájezdu 
400 Kč na osobu. Dopoledne ná
vštěva sv. Hostýna s účastí na 
mši svaté, odpoledne na Velehrad 

Vedoucí odboru státní sociální pod
pory ÚMČ Praha 4 Jindra Kleckerová 
poradila čte nářům Tučňáku , co hlavně 
(odbory mohou vyžadovat ještě další ná
vazné doklady a potvrzeni vztahující se 
k danému případu) si vzít s sebou při vy
řizováni dávek státní sociální podpory. 
Praktické rady je užitečné si zopakovat. 

Žádost o pohřebné 
• občanský průkaz žadatele 
• úmrtní list osoby 
• faktura za vypraveni pohřbu 
• vyplněná žádost 

Žádost o porodné 
a rodičovský příspěvek 
• občanský průkaz matky 
• rodný list dítěte 
• vyplněná žádost 
• k rodičovskému příspěvku: doklad 
o čerpáni peněžité pomoci v mateřství 
a dovolené 

První žádost o přídavek na dítě 
a příspěvek na dopravu 
• hlášeni o trvalém pobytu dítěte (po
tvrzeni vystaví Odbor občanských prů
kazů a cestovních dokladů Praha 4, 
Jílovská 1148 za správní poplatek 50 
Kč, bez poplatku nutno vyzvednout žá
dost na OSSP, Táborská 350) 
• občanský průkaz obou rodičů 
• rodný list 
• vyplněná žádost 
• doklady o výši přijmu 
• potvrzení o studiu po dovršeni 15 let 
(i když dítě plni povinnou školní docházku) 

První žádost o příspěvek na bydlení 
• nájemní smlouva na byt, u vlastníků 
výpis z katastru nemovitostí 
• doklad o počtu přihlášených osob 
(evidenční list u nájemních smluv) 

(ten den tam právě probíhá celo
denní setkání rodin s dětmi). Jídlo 
a pití na celý den s sebou, dobrou 
náladu navrch. Přihlášky v sakristi i. 

Už dnes se můžeme těšit na 
krásný duchovní zážitek. 

Hana STEHLÍKOVÁ 

Kolik strachu, napětí a beze
sných nocí by si ušetřili všich
ni, kteří ač nejsou vyučení ma
líři , tak rádi „malují čerta na 
zed\'. Kdosi moudrý řekl, že za 
života jsme v jedné Boží ruce 
a po smrti v té druhé. O nic 
tedy nejde. Prožili jsme nedáv
no dobu Ježíšova zmrtvých
vstání. Není důvod se bát. 

• občanské průkazy všech trvale při
hlášených osob 
• vyplněná žádost 
• doklady o výši příjmu za uplynulé 
čtvrtletí 

První žádost o sociální příspěvek 
• občanský průkaz obou rodičů 
• vyplněná žádost 
• doklady o výši příjmu za uplynulé 
čtvrtletí 

U čtvrtletních dávek příspěvek 
na bydlení, sociální příplatek 
• doložit příjem na dokladu o výši přij
mu platném od 1. října 2001 

U pokračujících dávek přikládat vždy 
doklady o výši příjmu 
Místní příslušnost okresního úřadu se 
řídí místem, kde je oprávněná osoba 
(žadatel) hlášena k trvalému pobytu. 
Místní příslušnost je určena: 
• podle pobytu nezaopatřeného dítěte, 
u přídavku na dítě a příspěvku na do
pravu 
• podle osoby pečující o nezaopatřené 
dítě, u sociálního příplatku 
• podle ženy, která porodila d ítě , u po
rodného 
• podle osoby, která vypravila pohřeb, 
u pohřebného 
• podle rodiče, u rodičovského příspěvku 
• podle pobytu žadatele, u příspěvku 
na bydlení 

Další dávky SSP -
zaopatřovací příspěvek 

Dávky pěstounské péče: 
• příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
• odměna pěstouna 
• příspěvek při převzetí dítěte 
• příspěvek na zakoupeni motorového 
vozidla. 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 10 Kč. Toto číslo vyšlo 
17. května 2002. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4-Lhotka 
Telefon: 02/41 49 09 1 O 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
Ne - 8.00, 10.00, 18.30 
Po - 8.00 18.30* 
út 18.30 
St - 8.00 18.30* 
čt - 8.00 18.30* 
Pá 15.00, 18.30 
So 16.00 18.30* 

* platí jen v květnu - májová pobožnost 

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
dáni i jindy. 

Svátost smířeni - sv. zpověď -
lze vykonat před každou mši svatou, 
na požádáni 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 
Každé druhé úterý v měsíci od 

15.00 hodin v kapli sv. Václava pro 
dříve narozené a všechny, kteří ne
chtějí být sami. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1 . pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 41 49 44 35. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

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

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v sudém kalendářním 
týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 

FARNÍ KNIHOVNA 
Každé úterý od 17.00 do 18.30. 



Otec kardinál Miloslav VLK při 
udílení svátosti biřmování v na
šem kostele byl opět svědkem 
mimořádného zájmu farníků, kte
ří v hojném počtu přišli posílit 
modlitby a sliby biřmovanců, ale 
také popřát pražskému arcibisku
povi k jeho sedmdesátinám. Ten 
požehnal živé farnosti i našemu 
otci Bedřichovi - k práci dobrého 
pastýře i jeho třiačtyřicátinám ... 

V' , 

VESTNIK 
4/2002 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 
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KRASA A BOHATSTVI 
ŽIVOT.A. 

Jeden moudrý stařec dostal 
otázku: „Je lépe žít na vodě nebo 
na suché zemi?" Na chvíli se za
myslel a potom řekl: „Na suché 
zemi." A hned připojil vysvětlení: 
Ti , kteří se plaví po moři , nemají 
klid, dokud nedosáhnou pevniny, 
která je jejich cílem. 

Někdy i my - ač věřící - jako 
bychom si v prožívání svého živo
ta neuvědomovali , že i pro nás je 
lepší žít NA PEVNÉ PŮDĚ NA
ŠICH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK, 
které máme k dispozici, než na 
moři našich tužeb a nesplněných 
přání. 

Necháváme se - zvlášť mladší 
- častokrát strhnout záplavou na
bídek a reklam, které jsou okolo 
nás. Případně si sami budujeme 
vzdušné zámky naší budoucnosti 
a postavení. A toto všechno nás 
připravuje o náš vnitřní klid. Za
čneme po těchto věcech toužit 
a myslíme si, že budeme šťastni 
právě a jen tehdy, když je budeme 
mít. Šťastni ale můžeme být už 
teď, když se spokojíme s tím, co 
máme. 

Brát a žít život tak, jak k nám 
přichází. 

DÁREK PRO OTCE KARDINÁLA 
Když se necháme přemoci na

šimi sny a touhami , které jsou 
nám těžko dostupné, ty nás pak 
dělají nespokojenými a nešťast
nými. To, co nám chybí, nás ale 
nemá obírat o naše štěstí. Chtěla bych poděkovat všem, kte

ří přispěli na dárek pro otce kardi
nála a těm, kterým se nedostaly 
všechny informace, vysvětlit, jak jsme 
přišli na to, že mu koupíme oblek. 
Když jsme se na farní radě zamýšleli 
nad tím, čím bychom mohli otce kar-

dinála obdarovat k narozeninám, na
padlo nás spojit se s jeho sekretářem 
P. Málkem a zjistit konkrétní potřebu. 

Jeho informaci o tom, že by otec 
kardinál potřeboval oblek, jsme přijali 
s důvěrou . Nabídl nám pomoc v tom 
smyslu, že s panem kardinálem do
šel do obchodu, aby si oblek sám vy
bral a vyzkoušel. Někteří jste oblek 
viděli ještě nezabalený, když jsem ho 
přivezla . Pan Hradec svou poznám
kou, že bychom mu na sako měl i 
vyšít logo farnosti, inspiroval man
žela, takže jsme do všech kapes 
saka (a nebylo jich málo) schovali 
fotografie z různých událostí v naší 
farnosti s logem. Na jedné byl ještě 
nápis: „Pane kardinále, Pán Bůh Vás 
má rád a my také." 

Dříve se často používalo pro 
označení daru francouzské slovo 
„present", naznačující, že dárce je 
v mém životě nějak p řítomen. A tak 
ještě jednou zaplať Pán Bůh všem, 
kteří chtěli dát něco ze sebe. Věřím, 
že až bude otec kardinál ten oblek 
nosit, připomene mu, že jsme na ně
ho mysleli s láskou. (JŠ) 

Vždy nám bude něco chybět, 
vždy budeme po něčem toužit 
a o něčem snít. Pokud bez toho 
nemůžeme být šťastní, nebudeme 
šťastní nikdy. 

Ten moudrý stařec pak dostal 
další otázku: „Který člověk je 
bohatý?" A on odpovědě l: „Boha
tý je ten, který je spokojený s tím, 
co má." 
Buďme tedy spokojení a bohatí 

s t ím, co máme. Nevyčítejme ži
votu (Bohu?), co všechno nám ne
dopřál , co všechno nám chybí. 
Obejměme život v těch dimenzích, 
ve kterých se nám nabízí. Teď 
v lé tě při cestování o dovolených 
si znovu uvědomíme, že svět i ži 
vot je krásný a bohatý, žití je mno
hotvárné a plné zážitků . Proto mu 
nevzdorujme, ale otevřme se mu, 
abychom ho mohli vychutnávat 
plnými doušky. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



„ZNÁMKOVÁNÍ" NÁBOŽENSTVÍ 
PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ 

Do první skupiny chodilo 13 před
školn ích dětí. Učily se dívat kolem 
sebe a mít radost z Boží lásky, kte
rá je stále přítomná, stále připra

vená vést, pomáhat a chránit. Děti 
se učily dělat rozdíly mezi tím , co 
vidí všichni, a tím, co vid í Bůh -
nitro člověka. Bůh tvoří svět pro lidi 
a společně s lidmi. 

Druhou skupinu navštěvovalo 12 
dětí z první třídy. Děti se seznámily 
se stvořením světa a prvním hří

chem člověka. Snažily se poznat, 
jaký měla neposlušnost člověka vliv 
na jeho vztah k Bohu. Seznámily se 
se starozákonními příběhy a učily 

se vidět Boží lásku, starostlivost 
a péč i Boha vůči člověku. Poznaly, 
jak se Bůh stará o nás dnes a jaké 
duchovní dary jsme od něho do
stali. První a druhou skupinu vedla 
Marie Šárková. 

Do třetí skupiny chodilo 13 dětí. 

Vydaly se po stopách Izrae litů a vší
maly si , jak je Bůh vedl , vychovával 
a dával jim poznal sebe a svůj plán 
spásy. Spolu s Janou Šilhavou děti 
četly Bibl i jako Boží dopis pro nás. 

Ve čtvrté skupině bylo 15 dětí. 
Poznaly učení o Mesiáši v téma
tech: Abrahám, Mojžíš, David, Jan 
Křtitel , Matka Mesiáše, Ježíš a Duch 
svatý. Děti pracovaly s Jarmilou 
Klingerovou. 

V poslední skupince pracovalo 
1 O „náctiletých". Zamýšleli se nad 
1. a 2. knihou Mojžíšovou. 

Hodiny náboženství pro ně při

pravovala Zdislava Pohorská. 
Všem katechetkám děkuj i za ho

diny připravované s láskou a dětem 
přeji pěkné prožití prázdnin. 

(MŠ) 

O ČEM JSME SI POVÍDALI? 
Předškoláci 

3. 10. Celý svět patří Bohu 
1 O. 1 O. Bůh tvoří všechno dobře 
17. 1 O. Bůh tvoří všechno dobře 
24. 1 O. Bůh tvoří svět pro lidi 

a společně s lidmi 
30. 1 O. Všichni svatí a svátek všech 

věrných zemřelých 

7. 11. Bůh dává život zvířátkům 
14. 11 . Bůh dává život rostl inám 
21 . 11 . Bůh dává život lidem 
28. 11 . Bůh je se mnou všude 

a vždycky 
5. 12. sv. Mikuláš 

12. 12. Bůh mě vidí a zná mě 
19. 12. Vánoce 
9. 1. Klanění mudrců 

16. 1. Ježíš utišuje bouři 
24. 1. Zázračný rybolov 
30. 1. Ježíš vidí do srdce /Zacheus/ 
6. 2. Ježíš učí znát Boha 

13. 2. Popeleční středa 
20. 2. Jarní prázdniny 
27. 2. Posloucháme Boha 
6. 3. Mějme se rádi 

13. 3. Odpuštění 
20. 3. Vjezd do Jeruzaléma a Kříž 
27. 3. Poslední večeře Páně 
3. 4. Vzkříšení 

1 O. 4. Ježíš volá děti k sobě 
17. 4. Neděle - vzkříšení 
24. 4. Maria 
15. 5. Ježíš posílá Ducha svatého 
22. 5. Křtem jsme se stali 

Božími dětmi 
29. 5. Na čem nám záleží 
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Děti z 1. tříd 

3. 1 O. Stvoření světa 
1 O. 1 O. První hřích a vyhnání z ráje 
17. 1 O. Kain a Ábel a Potopa světa 
24. 1 O. Abrahám a Izák 
31. 1 O. Všichni svatí a svátek všech 

věrných zemřelých 

7. 11. Ezau a Jakob 
14. 11 . Josef a jeho bratři 
21. 11. Mojžíš a hořící keř 
28. 11. Modlitba, Zdrávas Maria 

a Advent 
5. 12. Boží rodina a naše rodina 

12. 12. Jan Křtitel , Boží rod ina 
a naše rodina 

19.1 2. Vánoce 
9. 1. Křest 

16. 1. Mojžíš a desatero 
23. 1. Boží láska 
30. 1. Apoštolové - vyvolení 
6. 2. Kněžství 

13. 2. Popeleční středa 
20. 2. Jarní prázdniny 
27. 2. Mše svatá 
6. 3. Přinášení darů 

13. 3. Proměňování 
20. 3. Kristova modlitba 
27. 3. Vyjití z Egypta a poslední 

večeře Páně 
3. 4. Ježíš žije 

1 O. 4. Duch svatý proměňuje 
apoštoly 

17. 4. Apoštolové hlásají Boží slovo 
24. 4. Matka Boží a naše maminky 
15. 5. Hřích 
22. 5. Ježíš mě má rád 
29. 5. Poslední hodina - rozloučen í 

ČESKA REPL"Bl lh:A 
J'U,\tc;KOKAT OUC.K..\ FA RNOST I '. MAKl l<. IOd.l .C) \ ._'\ \' .-.tifn; 

PR \ HA 4 I tff)I K\ 

VYSVĚDČENÍ 

Jmc1'1Q a pňjmcni· < t ,·;--~_, ; :..· •• ' {' ... , ._ • 

~ Picdmc:-1· __ _______ ~Ás.Ot.-;;s-rvC 
{ Slovm h..'>dr.c.1~ní 

~sPL;·:„-::--i./.-. r.,1.c:.>· „-r! ·-:~- ,'.;:-~,t :iť':·:r·~-::- ~ .:ťf:„~-.!"':.: 
:A::·.f',·,,; ~··j.·,...t;~I~, /.:<>~ ó.~ '",l/ ,/r-! „!~ ... i;!~~=-.,...&.!! 
.J?~-.tl j1'!;.:·~ ::;·~ -::~~'.:<<' ··~ "'~"..' <. .·~.- ,-?' ~t· ~-<~----~:.-!'~--

Na hodiny náboženství budou mít děti 
vzpomínku také v podobě jakéhosi ofici
álního vysvědčení, poprvé s logem naší 
farnosti. Tak třeba Stěpán Vašíček si 
domů odnese toto hodonocení: Štěpán
ku, Bůh pro Tebe stvořil tento svět -
zvířata , rostliny, nebe, zemi, lidi. Pán 
Ježíš Tě má rád a je Ti blízko. Jsi nebo
jácný, dobrý kamarád. Velice rád malu
ješ. Jsi všímavý a využíváš své znalosti 
z ministrování. 

KRÁTCE 
• PŮSOBENÍ NAŠEHO ANTi, otce 

Sokola, kterého jsme si už tak oblíbili, 
končí posledním če rvnovým dnem. 
Od října by měl k nám nastoupit na 9 
měsíců polský kaplan a dále by měl 
být jako výpomocný duchovní jmeno
ván P. Stanislav Přibyl. Skutečný ži
vot je ovšem mnohem barvitější, tak
že se vše může ještě změnit. 

•ZÁJEZD PRO OSAMOCENÉ, opuš
těné a starší farníky, kteří nesnášejí 
delší cestu autobusem, s časným 
vstáváním a příliš pozdním příjez

dem, bude užitečným zpestřen ím na
šeho cestovního kance láře . Hana 
Stehlíková se tak vynasnaží, aby ani 
oni nepřišl i o hluboké poutní zážitky 
a s ohledem na kratší vzdálenost vý
jezdu ho mohli unést i f inančně . Den 
a cíl cesty se farníci včas dozvědí. 

• UŽ O FARNÍM PLESU se jednalo na 
poslední předprázdninové farní radě , 

v ponděl í 3. června. Přípravu povede 
opět osvědčený organizátor Jaroslav 
Štětina, který podal první informace. 
Ples proběhne v pátek od 20.00 do 
1.00 hodiny po pů lnoci , zvažuje se 
termín konec ledna nebo února. 
Hledá se také další alternativní řešení 

hudebního doprovodu. 
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FAR.NI PUTOVÁNÍ 
Už se vám někdy stalo, že jste viděli orosenou pavučinu, jemně zachyce

nou mezi listy stromu? Slunce, které jí prosvítá, vytváří z kapek rosy malé 
drahé kameny a pavučinka se před vámi proměňuje v drahocenný šperk. Je 
to krása, krása okamžiku, který jste mohli zažít a kterým jste byli obdarováni. 
Podobné je to s našimi poutními zájezdy. Dotýkáme se míst, jimiž projíždíme 
a která nám otvírají svoji naplněnou minulost historickou i současnost. Náhle 
před námi opět ožívají vesničky a města plná básníků, spisovatelů a hudeb
níků. Vojska, vladařové a prostý lid se svojí úžasnou lidovou kulturou nás za
chycují krásou přítomného okamžiku. A nad tím jako perly stojí cíle našich 
cest, poutní chrámy se svatými ochránci a přímluvci. 

Na zpáteční cestě se zastavíme 
v Lidicích. I naše farnost přispěla na 
budování památníku lidických dětí 
a přiznejme si, kdo z nás ten památ
ník doopravdy navštívil. 

Cena zájezdu na osobu 200 Kč . 

15. 9. - ŠAŠTÍN 
Krásné poutní místo na Sloven

sku, blízko hranic s naší republikou. 
Slovensko si dovede svoje poutě 
náležitě připravit a prožít, zvlášť 
v den, kdy oslavuje národní pouť. 
Pojďme se tedy nechat oslovit 
krásou jeho krojů , písní a modliteb, 
kterými pozdravuje Pannu Marii 
Sedmibolestnou. 

Pro všechny, kteří by s námi chtěli prožít některý z následujících pout
ních zájezdů, platí následující pozvánka: 

7. 7. SKOKY na mysli, že z trosek už nic nevzej-
Vydáme se na tradičn í marián- de. Návštěvu kláštera uskutečníme 

skou pouť do Skoků u Karlových v odpoledních hodinách. 
Varů . To místo je jako jizva způso- Cena zájezdu na osobu 150Kč. 
bená minulostí zcela nedávnou. 
Svojí přítomností se pokusíme tuto 
jizvu zacelit a snad i trochu vyléčit 
nemocná a bolavá místa. Od koste
la vyjedeme v 7.30 hodin. 

Ceká nás poutní průvod v 10.00 
a v 11.00 hodin začne mše svatá. 
Malé skládací stoličky na sezení 
jsou vítány, usnadní vám klidné pro
žití mešního obřadu. 

Klášter Teplá snad netřeba mnoho 
představovat. Místo tajemné a vzne
šené zároveň. Vstávající z popela 
a dodávající posilu těm, kdo klesají 

17. 8. - DOLNÍ ROČOV 
Historické místo, barokní chrám. 

Uvnitř na nás čeká milostná soška 
Panny Marie. 

Od kostela vyjedeme v 8.30 ho
din. Mši svatou bude sloužit otec 
Bedřich Vymětalík. 

Odpoledne věnujeme procházce 
parkem v Lánech. Vzpomínka na 
prezidenta Masaryka a jeho rozho
vory s Karlem Čapkem, prožitá pří
mo na konkrétním místě, bude mít 
určitě své kouzlo. 

Se Slovenskem máme upravený 
vízový styk a stačí cestovat na ob
čanský průkaz. Ten musí být samo
zřejmě platný. 

Od kostela bychom předběžně 
odjížděli v 5.30 hodin. 

Cena zájezdu na osobu: 380 Kč. 

* * * 
Přeji vám krásné duchovní zá

žitky a těším se na setkání s vámi 
při některém z našich poutních 
zájezdů. 

Hana STEHLÍKOVÁ 

ZA SVATOU ZDISLAVOU 
Naše ohlédnutí za diecézní poutí 

rodin jste si mohli přečíst ve Zpravo
daji pražské arcidiecéze č. 6. Napl
nili jsme spolu s rodinami z Modřan 
dva autobusy. Naše spolupráce by
la hlubší. Společně jsme chystali 
program na cestu v autobuse - „im
provizovaný rozhovor s paní Zdisla
vou z Lemberka" a kviz o putová
ní v Bibli. Bylo to asi poprvé, kdy 
v naší farnosti jely společně rodiny 
s malými dětmi na pouť. Ukázalo se, 
že to jde. 

Co se nám líbilo? Co bylo pro nás 
přínosem? Společná mše svatá, po
vzbudivá promluva mons. J. ŠkaNa
dy, pěkné přímluvy, pamatující na 
všechny, volnější program pouti, 
možnost seznámit se s městem, 
společná procházka, prostor pro „na
sávání svatých míst" i v přírodě, také 
chvíle pro rodinu, kouzelník, Popelka 
Nazaretská, návštěva hrobu sv. Zdi
slavy, společenstv í lidí patřících do 
stejné farnosti , možnost bližšího 
vzájemného kontaktu, že děti našly 
své kamarády, možnost společně se 
během cesty pomodlit na naše kon-

krétní úmysly, zpívání v autobuse, 
to, že s námi putovali naši duchovní 
otcové P. Bedřich a P. Jan. 

Kromě pamětního listu pro do
spělé a obrázků sv. Zdislavy pro dě-

ti jsme si z pouti odnesli radost a po
koj, který je známkou Boží blízkosti 
a předsevzetí opět někdy vyrazit na 
společnou pouť. 

(JŠ) 

DO BR OV O LNÁ POMOC POTŘEBNÝM 
Před několika lety rozvinul náš jáhen František Martinek obdivu

hodnou iniciativu - snažil se nás, farníky lhotecké farnosti, zaktivovat 
k pomoci potřebným. K této činnosti mělo odvahu přihlásit se 22 věří
cích, ale pouze šest z nich se aktivně věnuje péči opuštěným senio
rům. Zatím tyto služby spočívají v dobrovolné pomoci s nákupy, 
v péči o domácnost těchto lidí a v osobním kontaktu s nimi. 

Ve společenství lhotecké farnosti se možná vyskytuje více potřeb
ných, o kterých nevíme. Mohou to být starší věřící, kteří náhle one
mocněli, nejsou schopni dojít na mši. Tito lidé často nemají dost 
odvahy žádat o pomoc a nenápadně se ztratí z našeho farního spole
čenství. Nejen z tohoto důvodu má jistě svůj význam pravidelné setká
vání občanů dříve narozených v kapli sv. Václava, pro které zajišťuje 
program paní Prchalová. 

V současné době se zřizuje schránka, která bude připevněna na ná
stěnce u vchodu do kostela. Sem bude možné vhodit zprávu s nabíd
kou určité pomoci, podle možnosti dobrovolného zájemce. Samo
zřejmě je možné touto cestou o pomoc žádat. V této schránce vítáme 
i každý dobrý nápad, který by se týkal pomoci potřebným. 

(Schránka zároveň slouží k podávání námětů , čím by se měla zabý-
vat farní rada). (SV) 

sfr~na s. 
~ ~' ,, 
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I I MARIE ŠÁRKOVÁ 
vá je už í babičkou. Další dcera Te- jsme žalmy. Při dětských mších jsme 

Marie Šárková (43) a její bratr 
Tomáš vyrůstali v úřednické rodině 
v pražském Podskalí. Maminka byla 
zaměstnaná v Energetických závo
dech, tatínek v jinonickém Motorletu. 

M. Šárková se vyučila dámskou 
krejčovou a do nástupu na mateř

skou dovolenou pracovala v mode
lárně národního podniku Pragoděv 
v Holešovicích. 

Se svým manželem Evženem, 
tehdy studentem Vysoké školy che
mícko-technologícké, se seznámí/a 
ve studentském pěveckém sboru při 
chrámu Panny Marie Bolestné Na 
Slupi. Sbor vystřídal různé kostely 
v Praze, např. Týn, sv. Jana Nepo
muckého na Hradčanech a posléze 
zakotvil u P M. Sněžné. Byl vlastně 
založen proto, aby se mladí věřící 
lidé měli kde scházet. Zpívat však 
M. Šárková, respektive Bastyanová, 
jak se tehdy jmenovala, začala už 
v roce 1968, kdy při kostele Na Slupi 
vznikl sboreček, který zpíval pří dět
ských mších. 

Svatbu měli manželé M. a E. Šár
kovi v roce 1979 u sv. Jana na Hrad
čanech. Už devatenáct let bydlí 
v Hodkovičkách. Ještě než šla paní 
Šárková na . mateřskou dovolenou 
a pak při prvním dítěti vystudovala 
Střední průmyslovou školu oděvní. 

Její manžel ing. E. Šárka léta pra
coval ve Výzkumném ústavu cukro
varnickém v Modřanech. Tato organi
zace se nyní jmenuje VUC Praha 
a sídlí v Písnici. 

Šárkovi mají čtyři děti: Janu (22), 
Terezu (20), Jana (12) a Miriam (9). 
Nejstarší dcera studuje chemií 
a angličtinu na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Teď 
je na mateřské dovolené s šestnácti
měsíční Dominikou, takže M. Šárko-
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reza studuje na královéhradecké nejen účinkovaly jako lektoři , ale 
Farmaceutické fakultě UK. Jan na- k tomu, co jsme přečetly, jsme mohly 
vštěvuje Arcibiskupské gymnázium i něco říct. Např. jeden z nás epišto-
v Praze na Vinohradech a Miriam lu přečetl, druhý ji krátce vyložil. Co 
chodí do základní školy chceme říkat, jsme samozřejmě na

Jsme na prahu prázdnin. Vyvstá
vá tedy otázka: Kam se chystáte 
na dovolenou? 

Doufáme, že posledních čtrnáct 
dnů v srpnu pojedeme jako v minu
lém roce do rekreačního střediska na 
naši milovanou Šumavu. Asi týden 
bychom chtěli strávit v jižních Če
chách, kde také navštívíme mladší 
děti na skautském táboře v Horním 
Dvořišti. 

Lidé, kteří chodí v neděli na desá
tou, vás znají, jak vypravujete dě
ti k oltáři v průvodu s obětními 
dary. Jaký máte vztah k liturgii? 

K liturgii mám velice blízko, pro
tože můj tatínek, který zemřel v roce 
1988, celý život pomáhal P. Jarosla
vu Kadlecovi , duchovnímu správci 
kostela Panny Marie Bolestné Na 
Slupi. Tatínek původně studoval teo
logii. Oženil se teprve za několik let 
po tom, kdy musel v padesátých 
letech opustit teologickou fakultu. 
Pater Kadlec (to byl kněz , který před 
12 lety zemřel , když ho na hlavě smr
telně zranili lupiči , kteří se vloupal i do 
jeho kostela) začal v období „praž
ského jara" vel ice aktivně uplatňovat 

reformy Druhého vatikánského kon
cilu . Svaté přijímání podával pod 
obojí. To byla jedna věc, s níž mu 
tatínek pomáhal. Před Velikonocemi 
zase např . doma čistíval liturgické 
nádoby. Když rozebíral monstranci, 
aby ji mohl vyčistit , mi ukazoval , jak 
je důmyslně zhotovena. 

Tenkrát jste ještě byla děvčátko. 
Jaký byl váš vztah ke změnám, 
k nimž tehdy v církvi docházelo? 

Osmašedesátý a devětašedesátý 
rok pokládám za úžasný právě pro 
to, že se měnila liturgie. Jako dítě 
jsem chodi la na mši s l atinsko-čes

kým misálem, kde si člověk musel 
najít, co kněz u oltáře říká latinsky, 
aby věděl , co je to česky. To mě ne
bavilo. V roce 1968 se začala po
užívat čeština a liturgie se lidem víc 
při blížila . Také my děti jsme byly za
pojovány do bohoslužby. Zpívaly 

před domlouvaly s knězem. On to 
buď schválil , nebo nám poradil , jak 
náš „komentář" ještě doplnit nebo 
vylepšit. 

Ale rok 1968, to byl také rok vpá
du sovětských vojsk do Česko
slovenska ... 

To byla hrůza! Na nábřeží hlavně 
tanků mířily na domy, kde bydleli lidé, 
u Apolináře na porodnici. To si člověk 
zapamatuje. 

A to jsme ještě měli štěstí, že s ná
mi byl tatínek doma. Den před 21. 
srpnem se totiž jen tak tak stačil 

vrátit z pohřbu dědečka na Moravě. 

Vraťme se však k Panně Marii Krá
lovně míru. To, že organizujete 
průvod dětí s obětními dary, není 
ani zdaleka všechno, co pro kos
tel děláte. 

Starám se, aby ministranti i kněží 
měli čisté alby, a o oltářní plátna. 
Dvakrát do roka organizuji brigádu na 
úklid kostela. S Aničkou Burianovou 
se staráme o květinovou výzdobu. 

Při setkání maminek připravuji 

skřítka Sedmikráska, který dělá kate
chezi pro nejmenší děti. Od roku 
2000 učím náboženství. Vzdělání si 
doplňuji ve dvouletém katechetic
kém kurzu při Katechetickém centru 
v Dejvicích. 

Kolik u nás na Lhotce působí 
katechetů? 

čtyři katechetky. V minulém škol
ním roce jsme měly pět skupinek 
dětí . Já jsem učila předškoláčky 

a první třídu. 

Už víte, koho budete učit po prázd
ninách? 

Předpokládám, že budu mít zase 
první třídu a navíc j eště spojenou 
třídu druhou a třetí. První třída je 
specifická tím, že se děti většinou 

připravují na první svaté přijímán í. 

Později se obvykle spojují dva roč
níky. Ale definitivní rozdělení bude 
až v září podle počtu přihlášených 

dětí. 



Jak si představujete svou práci ve 
farní radě? 

Představuji si, že bych se věnovala 
katechezi dětí a starala se o to, aby 
měly návaznost výuky po celou dobu, 
kdy budou chodit na náboženství. 
Aby se nestávalo, že některá témata 
budou slyšet třikrát a něco třeba ne
uslyší vůbec. Aby učební materiály 
byly kvalitní, abychom se scházeli 
i jako katecheti a věděli o sobě, jaké 
máme problémy, radosti a starosti. 

Samozřejmě pomohu i ostatním 
členům farní rady, hlavně pokud jde 
o mládež nebo rodinu. 

Vraťme se ještě k vaší práci kate
chetky. Říkala jste, že by se ne
mělo stávat, aby děti některou 
věc zbytečně slýchaly třikrát? Ale 
děti přece zapomínají. Každý rok 
asi je zapotřebí jim znovu připo
menout, co znamenají třeba Veli
konoce, a podobně. 

Ano. To je jako v rodině. Z domo
va jsem zvyklá, že se stále musí opa
kovat, co je důležité, protože děti si 
ne všechno podstatné pamatují. A po
žadavky se s věkem dítěte zvyšují. 

Čím je vyučování náboženství 
specifické? 

Při vyučování náboženství nelze 
teoretizovat. Protože chlapci a děv

čata potřebují náboženství prožívat, 
hodně malujeme, používáme různé 
symboly, jako srdíčka apod. I Bůh 
Otec má svůj symbol, a ten použí
vám celý rok, když o něm mluvím. 
Pán Ježíš také má svůj symbol. Mys
lím, že děti se v tom pak docela do
bře orientují. Nejlepší jsou obrázky. 
Samozřejmě musí být co nejjedno
dušší, protože ne každé dítě má vý
tvarné nadání. 

Jak jste přišla na ty symboly? 
Něco jsem si vymyslela, něco od

koukala. Oslovily mě i dětské zpěv

níčky. Např. aby si děti uvědomily, že 
jsou v Božích rukou, a zapamatovaly 
si to, do těch rukou mohly namalovat 
samy sebe. 

Přivedla jste na svět čtyři děti. 
Jak byste charakterizovala posta
vení maminky v rodině? 

Maminka je manažer, který ví 
o všem, co se doma děje, co chybí, 
kdo kdy kam má jít, kdo kdy přijde, co 
je třeba zařídit. Rodina je obrovská 
škola organizace a vůbec toho, jak 
věci skloubit. 

Slovo manažer v souvislosti s po
stavením maminky v rodině po
užila svého času v rozhovoru pro 

náš Věstník i vaše švagrová paní 
Božena Šárková, maminka dokon
ce pěti dětí. 

Ano, o tom vím. Zamýšlela jsem se 
nad tím a pak jsem o tom četla i v ně
jakém časopise. Zastávali se tam 
žen, jež se chtějí vrátit po mateřské 
dovolené do zaměstnání a k nimž za
městnavatelé nemají důvěru. Ma
minky, které dokáží skloubit všechno 
potřebné v domácnosti a ještě se od
hodlají jít do práce, jsou manažerky, 
kterých se není nutno bát. 

A co takhle, jak se říká, nějaké 
„veselé historky z natáčení"? Ať 
už z kostela nebo z rodiny. 

Když byla Marjánka malá, syn, 
který se moc těšil na Velikonoční pon
dělí, jí řekl: „Marjánko, bude šlehač
ka." Marjánka se podivila: „Šlehačka?" 
Jenda to potvrdil: „Jo, Marjánko, šle
hačka." Na což holčička bezelstně 

zareagovala: „Mňam, mňam." 
Letos jsme hodnotili pouť rodin ke 

sv. Zdislavě v Jablonném. Syn na
psal, že tam organizátoři měli rozdá
vat periskopy. Děti byly v plném kos
tele mezi dospělými ztracené a nic 
neviděly. 

Váš švagr a švagrová jsou sale
siánští spolupracovníci. Vy ne? 

Ne, ale protože bydlíme v jednom 
domečku, pomáhali jsme dříve s hlí
dáním dětí, když měli nějakou akci. 

U maminky čtyř dětí a navíc ještě 
tolik angažované ve farnosti asi 
těžko mluvit o nějakých zálibách. 
Ale přesto - máte nějaké koníčky? 

Baví mě ruční práce - jakékoliv 
vyšívání, pletení nebo háčkování. 
Baví mě i vaření a hlavně pečení 
vánočního cukroví. 

Asi je to teď ještě trochu předčas
ná otázka, ale co z vánočního 
cukroví děláte nejraději? 

Mandlové košíčky. Dělávala jsem 
je už doma s maminkou a vždycky mi 
nejvíc chutnaly. Dělám je vždy co nej
titěrnější, aby jich na míse s cukro
vím bylo hodně. 

Jednadvacet let jste byla na ma
teřské dovolené, ať už placené, 
nebo pak neplacené. Teď se chys
táte podnikat. V čem? 

Mám živnostenský list jako dám
ská krejčová, tedy na výrobu oděvů 
všeho druhu, opravy a úpravy. Na
plno chci začít na podzim. Teď zaři
zuji dílnu. 

Pracovat budete doma? 
Ano. 

Ještě jste doma na podnikání vy
šetřila nějakou místnost? 

Ne. Místnost na šití postupně 
vznikla při úpravách domu. 

Jste Podskalačka. Jak to, že jste 
měla svatbu na Hradčanech? 

Sv. Jan Nepomucký je kostel, který 
mě svou jednoduchostí a současně 
nádherou nejvíc oslovil , když jsme 
tam se sborem zpívali. Byl tehdy 
nově opravený a převažovala tam 
bílá a zlatá. Je to nejstarší kostelní 
stavba K. I. Dienzenhofera a není 
tam nic zbytečného. 

Evžen tam chodil do kostela s ro
diči a bratrem a já jsem tam každou 
neděli putovala z Prahy 2. Nedělní 
cesty Prahou, kdy město ještě spalo, 
byly nádherné. 

Před nedávnem, když jsme děti 

měli na třídenní výpravě , jsme se tam 
v naději , že tam stále ještě je nedělní 
bohoslužba v osm hodin ráno, vypra
vili s manželem, ale mše tam již ne
byla. Zaslechli jsme však varhany 
z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtě
cha, a tak jsme zašli na mši svatou 
tam. Člověk zpravidla zná katedrálu 
z různých slavností, kdy je tam hlava 
na hlavě . Na mši v osm hodin ráno 
tam bylo pár lidí. Měla jsem dojem, že 
najednou to místo, kudy šly dějiny, by
lo jen pro mne. Dokonce jsme si sedli 
do první lavice, která jinak bývá vy
hrazena pro různé významné hosty, 
a zblízka vychutnávali pohled na oltář. 
Po skončení bohoslužby jsme si kate
drálu mohli úplně v klidu prohlédnout. 

Pro mne to byl zážitek o to větší , 

že z roku, kdy zemřel kardinál Franti
šek Tomášek, mám z katedrály záži
tek úplně jiný. S malým Jendou jsem 
se tam v poledne, až budou znít 
pražské zvony, chtěla jít pomodlit, ale 
s kočárkem mě tam nechtěli pustit. 
Úplně nekřesťansky jsem se rozčílila , 
protože do jiných kostelů jsem s ko
čárkem chodi la bez problému. 

Z tohoto rozhovoru cítím, že máte 
Prahu hodně ráda. 

Její malebná zákoutí mám oprav
du velice ráda. Vždycky, když mi 
bylo hodně smutno, jsem i jako malá 
sama dokázala jít na Malou Stranu, 
na Kampu. Od nás z Podskalí jsem 
se tam vždycky dostala pěšky bez 
problémů. Na Malé Straně mě nad
chlo, když jsem zvedla oči a podívala 
se na fasády domů, jak si je naši 
předkové vyzdobili. Ráda jsem četla 
pověsti o staré Praze, vyprávění 

o domovních štítech ... 

(dokončení na str. 6) 



S Casulou (nejen) na chaloupku 
V minulém Věstníku jsme uve

dli školení jako jednu ze základ
ních příprav starších kamarádů na 
chaloupky. Účelem těchto školení 
je posílit starší kamarády jako 
osobnosti, podpořit jejich nadšení 
a umožnit jim též načerpání od
borných znalostí. Na školení bý
vají proto zváni odborníci a lidé 
mající zkušenosti v oblastech so
ciologie, pedagogiky, teologie i psy
chologie, rovněž i zdravotnictví 
a v neposlední řadě salesiánští 
kněží, na základě jejichž vzoru 
jsou chaloupky koncipovány. 

Z minulosti lze zmínit některá 
školení, např. na téma Skauting, 

li. vat. koncil , Témátka ('95) ; Pre
ventivní systém Dona Bosca, 
Lékárna, Vaření na chaloupce, 
Šikana a agrese, Hry, Osobnost 
vychovatele ('96); Zdravověda , 

Duch chaloupky, Témátka ('98); 
nebo z blízké minulosti např. Pre
ventivní systém, Témátka či Ly
žařské školení (2001 ). V červnu 
2002 proběhlo další ze série ško
lení, o kterém je zde zmíněno 

více. Ještě lze poznamenat, že 
dva starší kamarádi o týden po
zději absolvovali Kurs zdravotníka 
zotavovacích akcí dětí a mláde
že, pořádaný Záchrannou službou 
AKANT. 

Školení staršími kamarády 
V pátek 7. června odjela malá 

skupinka mladých farníků na cha
loupkovské školení do Horních 
Dubenek (okres Jihlava). Víkend 
jsme strávili v počtu patnácti na 
evangelické faře, budoucím místě 
jedné z letních chaloupek, v duchu 
přípravy starších kamarádů. 

Hlavními školiteli byli Ondřej 

Kalenda, Jakub Hučín, Kristina 
Hóschlová a Martin Gregor. Posle
chli jsme si přednášky o úloze 
staršího kamaráda na chaloupce, 
spojené s osobními zkušenostmi , 
bylo nám nabídnuto několik témat 
pro duchovní témátka (témátka 
jsou zamýšlení se s dětmi nad du
chovními otázkami - např. Litur-

gický rok; Člověk stvořený, hříšný, 
vykoupený; Světová náboženství) 
a také způsob, jak je záživně 

zpracovat a připravit. Nechybělo 

dokreslení atmosféry diapozitivy 
z Jeruzaléma či zvířecím rohem, 
používaným Židy k ohlašování za
čátku šabatu a svátků . Při zdra
votnické přednášce jsme si mimo 
jiné zopakovali základy první po
moci , přičemž jsme si také mohli 
prakticky vyzkoušet způsoby ob
vazování, jakož i poskytování 
první pomoci při zástavě dechu 
a srdeční činnosti na nafukovací 
figuríně. Velmi přínosné byly kon
zultace jednotlivých případů se 
zkušenostmi člena Záchranné 

MARIE ŠÁRKOVÁ 
(dokončení ze str. 5) 

Jak se vám tedy teď žije v Hodko
vičkách? 

V Hodkovičkách se mi žije dobře . 

Je tam klid a moc hezky. 
Já jsem vyrůstala v normálním 

pražském činžáku. Neměli jsme za
hrádku, ani chatu či chalupu. Na ven
kově jsem v létě bývala nanejvýš tři 

týdny, takže jsem větší část prázdnin 
trávila v Praze. Sice jsem měla blíz
ko do botanické zahrady Na Slupi, 
ale tam se moc řádit nedalo. Jedině 
na Vyšehradě jsme si jako děti uží
valy na hradbách a v různých zákou
tích a prolézačkách. 
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Když jsem se seznámila s Evže
nem, dověděla jsem se, že jeho ro
diče mají v Hodkovičkách zahrádku, 
kde by se, až kluci dostudují, dal po
stavit rodinný domek. 

Když jsme se tam nastěhovali, 

dala jsem se i na zahradničení. Ne
jsem v tomto směru odbornice, ale 
naši malou zahrádku se snažím 
udržovat v pořádku. 

Po „Praze" se mi nestýská. Je-li 
zapotřebí, do centra to od nás není 
daleko. Za dvacet minut jsem Na 
Můstku. 

Rozhovor připravil Jiří SŮVA 

služby. Na závěr jsme strávil i pár 
hodin zamýšlením se nad hrami, 
nemálo důležitou to součástí 

chaloupek a výchovy dětí obecně , 

a jejich systematickou přípravou 

ještě před začátkem chaloupky. 
Vlastní přednášky jsme prokládali 
vycházkami po okolní krajině , spo
jenými s objevováním míst pro vý
lety či hry na chaloupce samotné. 

Hostitelskou obcí jsme byli 
velmi přátelsky přijati. V neděli 

jsme navštívili mši v místním kos
tele, po níž nás tamní obyvatelé 
zahrnuli náměty na výlety za po
znáním v blízkém i vzdálenějším 
okolí. 

Víkend se krásně podaři l a mys
lím si, že pomohl informovat a při
pravit nové zájemce na roli star
šího kamaráda na chaloupce. 

Jsme velmi vděčni všem školi
telům , kteří přes jejich vytíženost 
věnovali svůj čas nejen účastí 

o tomto víkendu, ale zvláště pří
pravě před tímto školením, a pře
dali nám své zkušenosti týkající 
se práce s dětmi, stejně jako vdě
číme i všem ostatním, kteří se 
nám v minulosti na školeních byli 
ochotni věnovat. 

Janina CERHÁKOVÁ, 
Jirka PRCHAL, OS Casula 

SOCIÁLNÍ 
. . aKÉNKO 

' _t _ ..,_ • 

Svaz důchodců 
na nové adrese 

Obvodní pobočka Svazu důchod
ců v ČR získala zásluhou radnice 
městské části Praha 4 náhradní ob
jekt v ulici 5. května č . 1042/34. Pra
videlné služby a informace pro 
veřejnost, včetně členských záleži
tostí, se vyřizují každou středu od 
10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Zá
jezdy a výlety je možno přih lás it 

každou středu odpoledne od 14 do 
16 hodin. (VO) 

Modlitba je opora života, 
která se nikdy nezlomí. 



OTČENÁŠ TŘETÍHO TISÍCILETÍ 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, 

a nejen tam, ale jsi všude a svět je 
v tobě obsažen. Tys ho vytvořil svým 
Slovem a bez tebe by se vše zhrou
tilo do nicoty. Co je to nebe či nebe
sa? Snad ta oblaka páry kolem Země 
a za ní prázdný prostor? Ale skuteč
ností světa jsi ty až do nedohledna. 

Posvěť se jméno tvé, ty obdivu
hodný zdroji skutečnosti, energie, 
lásky a milosti. Jak nedostatečné 
jsou naše přívlastky, jež ti dáváme. 

Přijď království tvé, abychom 
se snažili k tobě přiblížit , protože 
pochopit tvou velikost nelze, aniž 
bys nám to umožnil svým darem. 
Buď vůle tvá, jako v nebi, tak 

i na zemi, jenž jsi zdrojem a příči-

nou existence vesmíru. Skutečnost 
světa je tvé dílo. Jsi ve všem od nej
menší subčástice hmoty, neviditelné 
našemu zraku. Jsi nejen na Zemi , 
ale i v zářeních vesmíru. 

Chléb náš vezdejší dej nám 
dnes, tedy tu svatou hmotu, o které 
jsi řekl: „Toto je tělo mé". Hmota je 
obsažena v tobě a ty v ní. Jsme po
vinni ji milovat jako tvé dílo. 

A odpusť nám naše viny, jichž 
máme plno a nedoceňujeme je 
svou opovážlivou nedbalostí vůči 
tobě. Žijeme, jako bys nebyl , a zatím 
my bychom nebyli bez tebe, ty 
zdroji života. 

Jakož i my odpouštíme našim 
viníkům, abychom se k nim nesta-

věli jako nadřízení, ale jako jejich 
spoluslužebníci, tobě podřízení. Ni
koliv jako ten , kdo ti nechtěl sloužit 
a byl sražen do pekla. 

A neuveď nás v pokušení. 
Čeho jiného než pýchy, již nám na
šeptává Satan, jako že jsme nějak 
významní, ačkoliv nejsme ničím 
a ve zlomku vteřiny může naše bytí 
skončit. 

Ale zbav nás od zlého, které se 
k nám blíží poťouchle , zakukleně 
a jeho úmysl často ani nepostřeh
neme. 

Staň se to, co nám s láskou na
bízíš. 

(AB) 

FA.R.NÍ A.KA.DE:MIE 
Na pořadu byla přednáška Doc. 

Dr. Ing. Josefa Zahradníčka, CSc. 
pojednávající o rekonstrukci vzácné 
středověké památky kostela a fary 
sv. Václava ve Vysočanech u Cho
mutova. Vlastní obec Vysočany by
la již dříve vymístěna a nahrazena 
odkalištěm popílku tušimické elekt
rárny. 

Kostel s farou byly sice jako pa
mátka uchovány, ale ani přes žádosti 
na ministerstvo kultury za dřívější
ho režimu nebyl u zcela zchátralých 
a rozpadajících se objektů proveden 
vhodný stavební zásah. 

V roce 1994 byly zahájeny první 
přípravné práce pro obnovu, hlavní 
podíl na nich měla paradoxně komu
nistická starostka Perestjuková. Byla 
zpracována potřebná dokumentace 
- urbanistická studie, vyjádření pa
mátkářů, stavební povolení atd. Na 
financování se podstatnou měrou 
podílelo Ministerstvo kultury ČR. 

Slavnostní znovuotevření se 
uskutečnilo v září 2000 s děkovnou 

bohoslužbou. Prostory fary a penzi
ónu nyní slouží stravovacím a uby
tovacím účelům. V salonku se ko
nají různá zasedání, např. učené 

společnosti Prof. Koštíře. 

Do prázdnin se již další akce far
ní akademie nepředpokládají, sej
deme se opět 22. září. 

(EŠ) 

Co se nevešlo•BAREVNE# 
do dětské stránky• 

~ # 

KR IDY 
Nikdo nevěděl , kdy se ten muž ve 

městě objevil. Jako by na té rušné 
třídě plné obchodů, restaurací, kino
sál ů, po níž se po celý den procházeli 
lidé a na níž si dávali dostaveníčko 
zamilovaní, byl odjakživa. 

Vkleče kreslil barevnými křídami 
anděly a nádherné krajiny zalité slun
cem, šťastné děti , rozkvétající pou
pata a sny o svobodě. 

Lidé si na něj už zvykli. Sem tam 
mu někdo hodil drobnou minci. Občas 
se s ním někdo zastavil na pár slov. 

Lidé s ním mluvili o svých staros
tech a nadějích, o svých dětech - že 

ten nejmenší chce pořád spát s rodiči 
a ten nejstarší neví, na jakou školu se 
má přihlásit , protože kdoví, co bude 
za pár let. 

Muž naslouchal. Hodně naslouchal 
a málo mluvil. 

Kolem se shromáždili lidé a dívali 
se na něj . Sledovali ho a čekali. 

„Nech nám tu něco na památku." 
Muž jim ukázal prázdné ruce. Co 

by jim mohl dát? 
Ale lidé dál stáli a čekali . 

Sundal tedy batůžek ze zad a vy
táhl křídy. Své barevné křídy, které 
zářily všemi barvami a kterými kresli l 

anděly, květiny a sny, a rozdal je 
lidem. 

Každému dal kousek k řídy a beze 
slova odešel. 

Co lidé s těmi barevnými křídami 
udělali? 

Někdo si ji vystavil doma za sklem, 
jiný ji odnesl do muzea moderního 
umění, další ji strči l do zásuvky a vět
šina na ni zapomněla. 

Přišel jeden člověk a dal možnost 
vybarvit svět i tobě. Jak jsi s jeho kří
dami naložil? 
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JAK BYLO v LOMCI 
DOJMY Z FARNÍHO POUTNÍHO ZÁJEZDU 

Den před svátkem Seslání Ducha 
svatého, v sobotu 18. května, pořá
dala naše farnost poutní zájezd do 
Lomce u Vodňan. Při cestovním 
růženci s otcem Bedřichem jsme 
prosili o dar víry a lásky pro lidstvo, 
neboť je třeba prosit o dary Ducha 
sv. prostřednictvím Panny Marie. 
„Bože, dej, ať podle tajemství růžen
ce žijeme, abychom pro dobra men
ší neodmítali dobra větší. A aby
chom pro dobra hmotná neodmítali 
dobra duchovní." Cestou jsme míje
li Slivice, první působiště otce Bed
řicha, kudy v květnu 1945 vedla 
demarkační čára. Ze Stehlíkovy 
Země zamyšlené jsme si četli úryv
ky ke krajině se vztahující. 

Lomecká kaple je skrytá v lese. 
Stavitelem byl architekt J. Santini 
Eichl. Základní kámen položil 1. květ
na 1692 hrabě Filip Emanuel Bu
quoy. Hlavní oltář je zmenšenou 
kopií papežského oltáře sv. Petra 
v Římě, vyřezanou ze dřeva. Po
hled na něj mi připomenul Sv. otce, 
který slavil týž den narozeniny, 
i pouť velkého jubilea v Římě. Sva
tostánek v podobě lucerny je zavě
šen nad oltářem. Nad Nejsvětější 
svátostí je v zasklené schránce 
20 cm vysoká soška Panny Marie 
foyenské. Tuto kopii , kterou vlastnil 
rod Buquoyů, vozil hrabě Karel stá
le s sebou. Z nebezpečí mořské 
bouře byl zachráněn a slíbil postavit 

tento kostel zasvěcený jménu 
Panny Marie. Křížová cesta z roku 
1933, vyřezávaná z lipového dřeva, 
je dílem Vojtěcha Kafky z Červené
ho Kostelce. 

Ctihotná sestra, která nás sezna
movala s historií kostela, nezapo
mněla na příhodu jedné evangelič
ky, která se při prohlídce křížové 
cesty vždy vracela k pátému zasta
vení. Oslovilo ji , že postava Šimona 
z Kyreny dává ruce pryč od kříže. 
I my mnohdy hledáme výmluvy 
a máme nechuť a neochotu nést 
kříž při službě a povinnostech. Ale 
po čase se většinou ukáže, že prá
vě tento odmítaný kříž měl smysl. 

Okolní budovy Lomce byly lovec
kým zámkem, později farou a ško
lou. Dnes slouží jako klášter Kon
gregace šedých sester Ill. řádu sv. 
Františka. Lomec je v současnosti 
oblíbeným cílem poutníků i turistů 
z celého světa, duchovním srdcem 
jižních Čech. Hlavní pouť je zde 12. 
září a 13. každého měsíce se koná 
Fatimský den. 

Při mši sv. jsme rozjímali o Panně 
Marii. Hle matka tvá - hle syn tvůj . 
Každý z nás je dítětem Panny Marie. 
Ona je královnou, protože je matkou 
všech lidí. Po mši jsme ještě mohli 
vychutnat krásu a duchovní posilu 
tohoto místa ozářeného sluncem. 
Také jsme si prohlédli sbírku sva
tých obrázků dr. Bašeové. 

Lomecký ty klenote, nejkrásněj
ší na světě, kdo má tebe, ten se 
z tebe jako v nebi raduje. 

Poutníčkové rozmilí, pozdravujte 
Marii, čisté srdce Boží matce, daruj
me, ó darujme. 

Bohu d íky všem za krásnou pouť. 
Občerstveni na těle i na duchu jsme 
stihli ještě prohlídku zámku Orlík, 
původně gotického hradu, sídla sta
rého rodu Schwarzenberků. 

Eva KOCMANOVÁ 

INTERVIEW" s BOHE:M 
„Pojď dál," řekl Bůh . „ Tak ty bys 

chtěl se mnou udělat interview?" 
„Jestli máš čas," řekl jsem. 
Bůh se usmál a odpověděl: „Můj 

čas je věčnost, a proto je ho dost 
na všechno. A na co se mě vlastně 
chceš zeptat?" 

„ Co tě na lidech nejvíc překva
puje?" 

Bůh odvětil: 

• „ To, že je nudí být dětmi, a tak 
pospíchají, aby dospěli, a když 
jsou dospělí, zase touží být dětmi. 

• Překvapuje mě, že ztrácejí 
zdraví, aby vydělal i peníze, a pak 
utrácejí peníze za to, aby si dali 
zdraví do pořádku. 

• Překvapuje mě, že se tolik stra
chují o budoucnost, že zapomínají 
na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani 
pro přítomnost, ani pro budoucnost. 

• Překvapuje mě , že žijí, jakoby 
nikdy neměli umřít, a že umírají, 
jakoby nikdy nežili." 
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Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme 
mlčeli. 

Pak jsem se zeptal: „ Co bys 
chtěl jako rodič naučit své děti?" 

Bůh se znovu usmál a odpověděl : 
„Chci, aby poznaly, že nemohou 
nikoho donutit, aby je miloval. Mo
hou jen dovolit, aby je druzí milo
vali. 

• Chci, aby poznaly, že nejcen
nější není to, co v životě mají, ale 
koho mají. 

• Chci, aby poznaly, že není do
bré porovnávat se s druhými. Každý 
bude souzen sám za sebe, ne proto, 
že je lepší nebo horší než jiní. 

• Chci, aby poznaly, že bohatý 
není ten, kdo má nejvíc, ale ten, 
kdo potřebuje méně. 

• Chci, aby poznaly, že trvá jen 
pár vteřin způsobit lidem, které mi
lujeme, hluboká zranění, ale trvá 
mnoho let, než se taková zranění 
uzdraví. 

• Chci, aby se naučily odpouš
tět, odpouštět skutkem. 

• Chci, aby věděly, že za peníze si 
mohou koupit všechno kromě štěstí. 

• Chci, aby poznaly, že oprav
dový přítel je ten, kdo o nich vše
chno ví a přesto je má rád. 

• Chci, aby poznaly, že vždycky 
nestačí, aby jim odpustili druzí, ale 
že oni sami musejí odpouštět." 

Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží 
přítomnosti. Pak jsem Bohu poděko
val, že si na mě udě l al čas . Poděko

val jsem mu za všechno, co pro mne 
a mou rodinu dělá . 

A Bůh jen poznamenal : „čas si 
udělám kdykoliv. Jsem tu čtyřia
dvacet hodin denně. Jen se zeptej 
a já ti odpovím ... " 

Lidé zapomenou, co jste řekli. 
Lidé zapomenou, co jste udělali. 

Ale nikdy nezapomenou, jak se 
vedle vás cítili. 

(NA) 
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AHOJ ! K r L o K o s e o R N r K 

Prázdniny. .. Jak krásné slovo. Většina z nás už teď určitě odpočítává K f N L E C A N L A O A N 
dny, kdy si už bude konečně moci vydechnout od školy. Moc se těšíme na 
tábory, moře, chaty ... každý někam jinam. Musíme si pořádně odpočinout 
a polenošit, ale určitě není k zahození také občas něco udělat. Trochu víc 
pomáhat rodičům, vzít sourozence do kina nebo na procházku - udělá jim 
to určitě radost. A rozhodně, na žádné prázdninové akci, kde budeme, 
nezapomínejme na Boha. Každý den mu svěřme, prosme ho, a hlavně 
děkujme. Protože je spousta věcí, za které mu musíme být vděční. 

Takže vám přejeme krásné prázdniny, plné sluníčka a pohody a hlavně 
s málo úrazy! 

Přejí vaši redakční dodavatelé 

ZASIYIANÍ© 
1. Volá blondýnka druhé a říká: 

„Zbylo mi trochu vody, co s ní?" 
„Strč ji do mrazáku, teplé vody 
není nikdy škoda!" 

2. „Představ si výborného prvoligo
vého hráče , za kterého zaplatí 
klubu pět tisíc korun." „To není 
možné, kde?!" „Nikde, ale před
stav si to . .. " 

3. „Prý jsi zase propadl z dějepisu?" 
„To víš, historie se opakuje." 

na loďce, kolega kuřák odhodil 
nedopalek cigarety a pak ho 
chtěl zašlápnout." 

5. V jedné rodině se sešla větší spo
lečnost. Před večeří vyzval hosti
tel všechny přítomné, aby se po
modlili. Jeden host se nemodlí 
a hostitel vyzvídá proč? „Vy se 
u vás doma před jídlem nemod
líte?" „Ne, moje žena je velmi do
brá kuchařka ... " 

K L E E E A T U R I S T A 
KNOCVTŘYŘANAL 

í L K K I A S A Ř E Í K P 
NERVONTKTTKOR 
LA s K vlc A sis I A NA 
EONZOÍTKODNKK 
DRAPÉRIETPPUT 
I RZÁÁNSÓAALA I 
MOZVNATÁÓKAEK 
RÉNOICI LIMKNÁ 
O[NESOKOPŘÁCB 

K V A L I T A K Š U T E L 

4. „Utopil se mi kolega," stěžuje si 
policista v hospodě. „Pluli jsme 

LETNÍ CHALOUPKA 
KVĚTO:MLUVA 

Jako každým rokem i letos se 
koná pro 6-151eté letní chaloupka. 
Většinou se střídají místa a také 
hlavní tematický program má svoje 
proměny. Stejné zůstává výborné 
koupání, tůry v krásné přírodě, výle
ty a sportování. Všichni se už těší. 

Květiny jsou opředeny tajemstvím, 
symboly a bájemi. 

Akátový list - kdy tě zase uvidím. 
Barborka - mlčíš- l i , jsi zajímavá. 
Blatouch - líbíš se mi. 
Bodlák obecný - urazila jsi mě. 
Hrachový květ- vždy, když tě vidím, 

jsem šťastný. 

Ořechový list - vše v dobré se zase 
obrátí, neztrácej naději. 

Růže jasně červená - buď šťastná. 
Jahoda - kdo hledá, nalezne. 
Karafiát - jsi krásná. 
Lipový list - spi klidně , dobrou noc. 
Lískový ořech - prosím ještě o jed-

no políbení. 

Takové krásné jezírko, uměle napuštěné , K t k 
se líbilo více lidem. A tak se přistěhovali o m 1 s -
na Lhotku i jiní občané. Jak se ale rozví-

historie Lhotky 
jela vesnice, která byla později připojena 
k Praze? 

J 
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STAČÍ TŘI TÝDNY PŘED SVATBOU? 
Na přijetí svátosti křtu se kate

chumeni připravují nejméně rok, 
stejně tak na přijetí svátosti biřmo

vání. Manželství je stejnou svátostí 
a zároveň povoláním, na které se 
nikde nestuduje a přitom je tak ná
ročné. 

Stále více snoubenců přichází na 
hromadné přípravy na přijetí svá
tosti manželství, které pořádá Cen
trum pro rodinu v Praze, protože po 
nějaké hlubší přípravě touží. Kromě 
hromadných příprav každoročně 

probíhá intenzivnější a osobnější 

příprava v rodinách manželských 
párů - spolupracovníků Centra pro 
rodinu. 

Na otázku „Co se mi líbilo?" 
účastníci našeho desátého spole
čenství odpovídali: Nad spoustou 
věcí jsme se zamysleli do hloubky, 
vedla nás k tomu příprava na set
kání. Líbily se mi různé pohledy na 
věc, zajímavá témata, otevřenost, 
vaše zkušenosti. Co mi to dalo: no
vé přátelství, nové pohledy na man-

želství a partnerský vztah. Příjemný 
kolektiv, společenství, společná mo
dlitba, zajímavá zkušenost, nové 
poznatky, nápady. Posun od naivity 
do reality. Odnáším si názory jiných 
s poznáním, že mohou být různé a 
vůbec to nemusí vadit. Oslovily mne 
církevní dokumenty a to, že je ně
kdo čte, zkušenosti se společnou 
modlitbou a večer o přirozeném plá
nování rodičovství. Super forma ve
čerů. Podnícení vzájemného dia
logu v páru na témata, o kterých 
jsme dříve nemluvili. 

Pokud se chcete lépe poznat, vě
novat více času přípravě na man
želství, prožít školní rok 2002-2003 
ve společenství lidí v podobné situ
aci, pak neváhejte, nabízíme tuto 
možnost nejprve v naší farnosti. Je 
lépe, když je termín svatby v nedo
hlednu. Můžeme vám zprostředko
vat kontakt i na jiné manžele. 

Další informace vám rádi po
skytnou Jan a Jana Šilhavých 
(tel.: 41 77 09 46) (Š) 

MAMINKY HLEDAJÍ NOVOU CESTU 
Prázdniny přede dveřmi a ma

minky na posledních setkáních bi
lancují a hledají další cestu, protože 
bude třeba, aby se jich víc zapojilo 
do přípravy setkání. 

Máme radost, že se scházíme ve 
stále větš ím počtu. Svědčí to o tom, 
že jsou tato setkání pro nás důle
žitá. Eucharistie je jádrem a stře

dem a hlavním důvodem našeho 
setkání. Dále pak čekáme katechezi 
dětí, společnou modlitbu, sd ílení, 
poznání maminek a dětí. Dohodly 
jsme se, že si rozdělíme přípravu 

katecheze pro děti mezi sebou. 
Jako téma pro nás se nám zdá do
brý podnět - věnovat se celý příští 
rok tématu mše svaté, a k tomu 
máme potřebu se sdílet se sta
rostmi a hledáním jak dál ve výcho
vě dětí. Rozhodně to neznamená, 
že každá maminka si bude muset 
pravidelně chystat program. Mrzelo 
by nás, kdyby se to stalo takovou 
překážkou, že by se pak bála na se
tkání chodit. Věříme, že to bude 
cesta k lepšímu, budeme mít mož
nost objevovat netušené schopnosti 
a obdarovat druhé. 

Po dohodě s P. Bedřichem zůsta
ne dnem našich setkání úterní dopo
ledne. Poprvé se sejdeme v úterý 
10. září v 9.00 hodin. Přejeme všem, 
abychom o prázdninách posílili vě
domí lásky a péče Boží o nás, to je 
zdroj, ze kterého můžeme dávat. 

(ŠJ) 

MYŠLENKY SV. FRANTIŠKA 
Nezatěžujte si srdce zbyteč

nými starostmi. Utrpení, které 
tě čas od času potká, snášej 
pevně a pokorně, ale netrap se 
dopředu v srdci úzkostnými 
představami. Je to zkouška. 
Bůh chce výslovně, abys všec
ky své povinnosti plnil s radostí 
a láskou. 

Nikdy ve svém duševním 
životě nelpi na své vůli, a je-li 
něco proti tvé vůli, přijmi to 
srdečně, i když by sis upřímně 
přál, aby tomu tak nebylo -
a tvůj Spasitel, který vidí tvoji 
dobrou vůli, se přikloní k tvému 
přání. 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 12 Kč. Toto číslo vyšlo 
26. června 2002. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4-Lhotka 
Telefon: 02/41 49 09 10 
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 neděl i 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 
s výjimkou července a srpna. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Probíhá ve středu , od října do květ

na, ve skupinách podle věku . 

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 
Od října do června každou druhou 

neděli v měsíci v 10.00 hodin. 

POZVÁNÍ NA ČAJ 
Každé druhé úterý v měsíci od 

15.00 hodin v kapli sv. Václava pro 
dříve narozené a všechny, kteří ne
chtějí být sami. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel.41494435. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava mše sv. se stří
dá s bohoslužbou slova vždy ve stře
du v 16.00 hodin. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v sudém ka lendářním 
týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 

FARNÍ KNIHOVNA 
Každé úterý od 17.00 do 18.30 

s výjimkou července a srpna. 



Rodina Burianova před někol i ka 

lety. Uvnit ř listu přinášíme rozhovor 
s členem farní rady Pavlem Burianem. 

...... 
NA SEVERU JSOU VDECNI 
ZA KAŽDÝ DĚTSKÝ HLÁSEK 

Praží/i jsme ve společenství rodin 
moc hezký týden ve šluknovském 
výběžku ve Sněžné u Krásné Lípy. 
Bylo nás požehnaně - 13 dospělých 
a 23 dětí. Když jsme se byli koupat 
v kyjovské přehradě, jeden chlapec 
se mě přišel zeptat: „ Vy jste také 
dětský domov?" 

Ve farnosti Panny Marie Sněžné 
jsme byli konfrontováni s realitou, 
farnost tvoří pouze tři osoby. Mše 
svatá se jedenkrát za 14 dní střídá 
s bohoslužbou slova. Pan farář mi 
u kávy vyprávěl o svých starostech. 
Svatby „zrušil", nejsou snoubenci! 

Při poutní mši svaté ve Filipově 
nás P. Pavel Tichý přivítal slovy: 
„Netrapte se, když se děti budou 
projevovat. My tady na severu jsme 
vděčni za každý dětský hlásek." 
Bylo to pro nás rodiče pohlazení, 
protože ve čtyři odpoledne - kdy 
pater měl pro nás chvilku - jsou 
děti už unavenější. 

Ti starší napjatě poslouchali pří
běh o trápení Magdaleny Kadové 
a o pomoci, které se jí od Panny 
Marie dostalo. Ti mladší nám dopřá
li účast na bohoslužbě, kterou jsme 
chtěli Panně Marii Pomocnici podě
kovat. 

Když se teďpo prázdninách vrací
me domů, do naší farnosti, j e pro 
nás tato zkušenost cenná. Zvykli 
jsme si na plný kostel, máme různé 
nároky a kritické připomínky, děti nás 
v kostele ruší. .. Zkusme se na to po
dívat „od severu". Neberme nic jako 
samozřejmost nebo obtíž, je to dar. 

Jana ŠILHAVÁ 

'V , 

VESTNIK 
5/2002 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

Známe jistě všichni z evange
lia příběh chudé vdovy, která dala 
do pokladnice vše, co měla. Pán 
chválí v postoji této ženy jednak 
štědré dary, ale také při všech da
rech obětavost vycházející z čis
tého srdce, ochotného dávat. 
Hodnotí víc ochotu a připrave
nost dárce, než samotný dar. 

Almužna je skutek tělesného 
milosrdenství. Písmo svaté po
vzbuzuje k takovému projevu vel
kodušnosti. Velmi výrazně je to 
v Knize Tobiáš: „Neodvracej svou 
tvář od žádného chudáka, aby se 
neodvrátila ·Boží tvář od tebe. 
Prokazuj milosrdenství." Tab 4,6. 
Písmo svaté každého povzbuzu
je, aby se nedostal do nebezpečí, 
že se v jeho životě zopakuje osud 
sobeckého boháče - ten nedoká
zal pochopit, že Pán postavil chu
dého Lazara po jeho boku proto, 
aby tomu chudému pomáhal, ale 
byl zaměstnaný jen sebou samým. 

Almužna vyvěrá z milosrdného 
srdce, když cítíme nutkání přinést 
určitou pomoc či úlevu těm, kdo 
jsou v nouzi, přispět finančními 
prostředky těm, které postihly zá
plavy, přispět na podporu dobro
činného díla přinášejícího užitek 
pro dobro společnosti, přispět na 
potřeby a šíření církve atd. 

Dáváním almužny se můžeme 
odpoutávat od věcí tohoto světa 
a své srdce učinit způsobilé pro 
to, aby věnovalo více pozornosti 
Boží vůli. 

VELKODUŠNOST ROZŠIŘUJE 
SRDCE, EGOISMUS OCHUZUJE. 

„Hluboká láska ke každému 
člověku dala vzniknout mimořád
ně bohatým dějinám charitativní 
činnosti, která se rozvíjela celá 
století a díky které se v životě 
církve i společnosti objevila řada 
organizací vzbuzujících obdiv 
každého pozorovatele." To píše 
Svatý otec v encyklice Evange
lium vitae. 

Každá farnost, proniknutá 
stále živým pocitem odpověd
nosti a solidarity, má psát další 
stránky těchto dějin. 

Kéž tedy máme velkodušné 
srdce, abychom dávali peníze, 
věci, ale i sebe samé. Nebuďme 
skoupí na svůj čas, svůj majetek, 
svou energii. Existuje tolik lidí, 
kteří se dostali do velké nouze 
po záplavách a tolik hodnotných 
dobročinných akcí a organizací, 
kde můžeme pomoci. 

Pán hledí z nebe na náš soucit 
s jinými se stejně láskyplným 
pohledem, jako hleděl na onu 
vdovu v chrámě ... 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



··PŘEDSTAVUJEME ČLENY FARNÍ RADY 

\ 

Pavel Burian se narodil v roce 

1954 jako jeden z pěti chlapců, jak 

ji sám charakterizoval, v křesťan

ské a sportovní rodině v Praze. 

Maminka pracovala v pekárnách, 

tatínek v ČKD. Vyrůstal na Pro

seku, ale do kostela chodil i do 

Vysočan. 

V Pražských teplárnách se vy 

učil instalatérem topenářem. Na 

vojně začal jezdit s nákladním 

autem a u volantu zůstal až do 

převratu. Pracoval také ve Středi

sku památkové péče a ochra

ny přírody Středočeského kraje 

a v ČKD. Teď je už přes deset let 

let správcem pražského kláštera 

sester voršilek. 
Jeho manželka Anna, absol

ventka Střední ekonomické školy, 

nyní asistentka správce konkurzní 

podstaty, je téměř o deset let 

mladší než on Svatbu měli v roce 

1983 u sv. Václava v Praze na 

Proseku. Mají pět dětí: Lukáše 

(17), Annu (15), Petra (13), Václa

va (10) a Tomáše (6). Lukáš stu

duje na Arcibiskupském gym

náziu, Anička začíná studovat 

Střední zahradnickou školu v Pra

ze-Malešicích a další dvě děti 

chodí do základní školy k voršil

kám. 

Jak jste se ocitli na Lhotce? 

Abychom dostali byt, šel jsem 

pracovat do ČKD. Jako řidič trak

toru jsem rozvážel materiál po 

celém areálu ve Vysočanech . Byt 

Pavel BURIAN 
jsme dostali v domě ČKD u lho

tecké konečné stanice autobusů 

číslo 182 a 189. 

Lhotku jsem však poznal již 

jako malý kluk, když jsme tu hráli 

kopanou. Než jsme se sem nastě

hovali, 22 let jsem už od žákov

ských let totiž závodně hrál fotbal , 

hlavně pravého obránce. 

Když jsem byl malý, cesta z Pro

seku na Lhotku byla výlet na celý 

den. Lhotka však tehdy pro mne 

byla jen obec na opačném konci 

Prahy, v jejímž sousedství však 

už tehdy vyrůstalo sídliště Novo

dvorská. 
Později jsem pracoval na vý

stavbě sídliště Lhotka-Libuš, jak 

se mu tehdy říkalo . Takže když 

jsme tu dostali byt, už dávno to 

pro mne nebylo cizí místo. Lhotka 

tedy vlastně byla můj osud. 

A jak jste se seznámili s koste

lem? 
To bylo zvláštní. Když jsme 

s manželkou poprvé přišli k Panně 

Marii Královně míru, zůstali jsme 

udiveně stát ve dveřích, protože 

kostel byl úplně jiný, než na jaké 

jsme byli zvyklí. Přestože jsem 

chodíval do moderní svatyně 

Krista Krále ve Vysočanech . Říkal 

jsem si , jestli vůbec jsem v katolic

kém kostele. Ale netrvalo dlouho 

a lhotecký kostel jsme si já i man

želka zamilovali a dospěli k názo

ru, že je to to nejlepší místo, jež 

pro nás Pán vybral. 

Znal jste pátera Rudolfa, než 

jste se nastěhoval na Lhotku? 

S otcem Vladimírem jsem se 

seznámil, teprve když jsme se sem 

nastěhovali . Když jsem se mu 

představil a řekl, že přicházím od 

Krista Krále, byl nadšený. Ve Vy

sočanech totiž byl administráto

rem jeho spolužák ze semináře 

P. Jaroslav Bejček. A když P. Ru

dolf zjistil, že jsem ministrant, byl 

ještě nadšenější. 

Když k nám přišel na návštěvu , 

byl to úplně jiný člověk než v kos

tele. Co jsme s ním užili legrace! 

Vždycky jsme se všichni velice 

uvolnili. Dodnes se občas při

stihnu, že cituji některé jeho myš

lenky. 
Otec Rudolf také měl „na svě

domí", že jsem jako nezávislý jed

no volební období zasedal v zastu

pitelstvu městské části Praha 12. 

Jednou mě odchytil v kostele: „Po

cem, pocem! Potřeboval bych tě 

doplnit na kandidátní listinu. Neboj 

se, budeš až někde na konci ." Byla 

to společná kandidátka KDU-ČSL, 

věřících a, abych tak řekl, solid

ních lidí pro obecní volby. 

Jak jste se jako „poslanec" 

městské části cítil? 

Byla to únavná zasedání. Domů 

jsem se vracel často až ve dvě 

hodiny v noci. Někteří členové za

stupitelstva se chtěli „zviditelňovat", 

a tak vedl i dlouhé a někdy i neplod

né diskuze. A většinou jsme vlast

ně také „poslancovat" ani neuměli. 

Všechno jsme se museli učit. 

Čím jste se v zastupitelstvu 

nejvíc zabýval? 

Byl jsem členem dopravní komi

se. A jsem v ní dodnes, i když pří

mo v zastupitelstvu už nepůsobím. 

Mám např. „na svědomí" zřízení 

stanice autobusové linky 199 

Čechtická . To byla původně zastáv

ka jen nočních autobusů a Do

pravní podnik nechtěl ani slyšet, 

aby tam autobusy stavěly i ve dne. 

Hlídám prostě dopravní poměry 

v oblasti Kamýku. 

Na křižovatce ulic Mariánská, 

Lhotecká a U Kamýku je nová 

světelná signalizace .. . 

Původně jsme tam chtěli udělat 

jen kruhový objezd, ale rozměrově 

to nešlo. Prosazení světelné sig

nalizace trvalo hodně dlouho, 

hlavně kvůli penězům . 



Už podruhé jste však byl zvolen 
členem farní rady. Co v ní dě
láte? 

Ve farní radě jsem se přihlásil 

k liturgii, protože jako ministrant 
od roku 1963 se cítím u oltáře 
dobře a liturgie mě oslovuje tak, že 
se snažím jí co nejlépe porozu
mět. Snažím se tedy být k ruce 
kněžím a dělat, co je zapotřebí. 

Starám se tedy o ministranty. Naši 
kluci také ministrují, Tomášek 
dokonce už od svých dvou let. 
Manželka se zase v kostele ujala 
květinové výzdoby. 

I ve svém druhém období ve 
farní radě jsem se tedy přihlásil 

k tomu, co jsem dělal už dříve. 

Stále je co vylepšovat. V péči o mi
nistranty to stále není ono. Děti 

mají spoustu školních povinností, 
skautují, chodí do Sokola. Řekl 
bych, že je to s nimi nekonečná 
práce. 

·Jaké je to být správcem kláš
tera? 

Je to zaměstnání jako každé 
jiné, ale i něco navíc. Člověk přijde 
do práce a začínají každodenní 
starosti se správou rozsáhlého 
areálu mezi Národní třídou , Voršil
skou a Ostrovní ulicí a komplexem 
budov Národního divadla. Areálu, 
kde je velký kostel sv. Voršily, cír
kevní mateřská i základní škola, 
družina, školní jídelna a v nájmu 
nejen Endokrinologický ústav výz
namné mezinárodní pověsti , ale 
třeba i známá Klášterní vinárna. 
Ale především klášter, kde žijí asi 
dvě desítky řádových sester. Vět

šinou to jsou už staré ženy, které 
potřebují pomoci se vším možným 
- dovézt k lékaři, udělat nákupy, 
jednat na úřadech atd. A nejen 
vzhledem k jejich věku, ale i proto, 
co zažily, potřebují teplé lidské 
slovo - zeptat se, jak se mají, co 
zdravíčko. 

Areál sestávající ze starých bu
dov potřebuje rekonstrukci i stálou 
údržbu. Škola dostala přístavbu 
s novými jazykovými učebnami , 
z půdních prostor sestry vybudo
valy oratoř a počítačovou pra
covnu. Ve Voršilské ulici vznikla 
vybouráním pozdějších přístavků 

školní jídelna s krásnou klenbou. 
Letos se zrekonstruovala kotelna, 
začala rekonstrukce zázemí ba
zénu a chystá se rekonstrukce 
celého bazénu. Ve škole teď v létě 
pokračovala výměna oken do Vor
šilské ulice. 

Protože voršilky jsou zaměřené 
na školství, největší akce se 
vždycky dělají v létě, kdy jsou děti 
na prázdninách. Největší kalup je 
vždy poslední týden v srpnu. 
Např. v roce, kdy přišel na ná
vštěvu do školy pan prezident 
Václav Havel, se ještě dva tři dny 
před zahájením školního roku 
zdálo, že není v lidských silách 
školu otevřít. S pomocí shůry jsme 
to však nakonec zvládli. Škola se 
leskla jako nová. 

Přestože jste původním povolá
ním dělník, máte překvapivě 

hluboký vztah k památkám ... 
Památky jsou moje slabost. 

Vždycky se mi líbilo, jak z nich 
dýchá historie. Ač jsem byl jenom 
řidič Památkového ústavu, dostal 

jsem se do mnoha kostelů, hradů 
a zámků , i do míst, která jsou pro 
veřejnost nepřístupná. Mohl jsem 
si tam ledacos přečíst a na farách 
se i za totality dovídat mnoho za
jímavého. Na druhé straně na 
Konopišti jsem např. viděl , jak 
zpupně komunisti zámek devas
tovali. Památkáři dělali , co mohli , 
aby ho uchránili, a bolševici to 
likvidovali. 

U památkářů jsem byl zaměst
naný dvakrát - nejprve v letech 
1978 až 1983. A pak po převratu , 

kdy jsem byl při navracení zámků 
Český Šternberk, Mělník a Žleby 
původním majitelům. 

U památkářů se mi moc líbilo. 
I kvůli lidem, kteří u nich pracovali. 
Ale Bůh měl se mnou jiné plány 
a „nastěhoval" mě k voršilkám. Ale 
i tam se mi zkušenosti od památ
kářů nebo rady, které mi kolegové 
z té doby mohou poskytnout, čas 
od času hodí. 

Rozhovor připravil 
Jiří SŮVA 

SVĚDECTVÍ VÍRY 
objevitele gravitačního zákona I. Newtona 

O Ježíši mnohými bylo napsá
no mnoho. Špatného z pera těch , 
kteří ho nemají rádi , ale daleko 
více do-brého od těch, kteří ho mi
lují. Za mnohé jen vyznání slavné
ho anglického fyzika, matematika 
a astronoma Isaaca Newtona: 

Když byl dítětem, zneklidnil 
krále, 

když byl chlapcem, udivil dok
tory, 

když byl mužem, otřásl celým 
národem í základy veleříše římské. 

Nenapsal ani jednu knihu, ale 
do největších knihoven světa by 
se nevešly knihy, které byly na
psány o něm. 

Nesloží/ žádnou píseň, ale svou 
odpouštějící láskou rozezvučel 
písněmi chvály více než všichni 
básnící světa. 

Nezaloží/ náboženskou školu, 
vědecký ústav ani seminář, ale 
všechny školy vzdělaných národů 
se nemohou pochlubit tolika žáky 
jako on. 
Nezařídí/ lékařskou ordinaci, 

ale uzdraví/ více nemocných duší 
než tisíce lékařů nemocných těl. 

Ovládal zákony přírody, chodí! 
po vlnách moře, tiší/ bouří, sytil 
z mála tisícové zástupy, léčil bez 
léků, křísil mrtvé. 

Nepřátelé ho nemohli přemoci, 
satan ho nemohl zničit, ani hrob 
ho nemohl zadržet! Nade vším 
zvítězí/. 

Nevelel žádné armádě, nedobyl 
železem ani píď půdy, a přece 
žádný vojevůdce neměl tolik dob
rovolníků jako on. 

Mocí své lásky, poselstvím 
evangelia přetvoří/ svět. 

Velcí mužové přišlí a odešlí, 
všichni lidé zklamali, avšak on 
nikdy nikoho. 

Všichni lidé zhřeší/i, ale on jedi
ný zůstal svatý, věčný, dokonalý, 
nejkrásnější mezí lidskými syny. 

A tento Ježíš je Spasitelem 
světa, můj Spasitel a Přímluvce 
u Boha. 

Chceš-li, bude í tvůj. 
(EK) 
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S Casulou (nejen) na chaloupku 
Letošní začátek srpna patřil, jako 

již tradičně , chaloupkám. Jako v mi
nulých letech, i tento rok jsme měli 

dvě chaloupky. Starší se konala v mís
tě nedávného školení starších kama
rádů, na evangelické faře v Horních 
Dubenkách, mladší jela, pravděpo

dobně již naposledy, do rekreačního 
střediska naší farnosti v Královci . Přes 
očekávání vyšší obsazenosti jsme na 
počátku prázdnin měli osmnáct přihlá
šek a po některých překvapeních na 
poslední chvíli jelo devět dětí na 
mladší a osm na starší chaloupku, 
obě tedy byly takové více komorní. Ze 
starších kamarádů jeli Hanka, Marké
ta, Dominik, Zůza a Magda na starší 
a Jirka, Irena, Filip, Tereza, Lída a Ja
nina na mladší. 

V Královci jsme hráli hru s názvem 
Hobit. Batikovali jsme si šátky v bar
vách družinek, hned z počátku nás 
čekala noční hra a pak jsme prožíva
li dobrodružství při cestě s trpaslíky 
a hobitem Bilbem za pokladem, který 
střežil drak Šmak. Závěrečná šifrova
cí stopovačka se nakonec kvůli poča
sí odehrávala z části v chalupě , ale jak 
se ukázalo, i tak to činilo skupinkám 
nemalé potíže. Deštík nás zaskočil 
už v neděli na koupališti v Trutnově 
a v příštích několika dnech jsme si 
museli venkovní hry odříci. Přesto nám 
ale dovolil navštívit ještě v závěru 
chaloupky ZOO ve Dvoře Králové. Při 
témátkách jsme si povídali (a nejen 
povídali} o jednotlivých částech litur
gie, jejich původu, významu a souvis-

lostech s historií či naším životem. Náš 
pobyt obohatil v neposlední řadě také 
P. Stanislav Přibyl, který se za námi 
spolu s Járou přijel na dva dny podívat. 

V Horních Dubenkách naši starší 
kolegové hráli hru podle knihy o Ži
dech. Vyprávěla o životě dvou malých 
chlapců za války. A tak si děti vyrábě

ly talit (modlitební šál), svolávali se na 
jídlo troubením na zvířecí roh a na 
závěr chaloupky mladší kamarádi ab
solvovali maturitu ze znalosti judais
mu. Její úspěšní absolventi pak do
stali kipu, neboli jarmulku - pokrývku 
hlavy. I na starší chaloupce se těšili 

noční hře , koupali se v místním rybní
ku a z putování lze jmenovat napří

klad výlet na hrad Roštejn. 

~ 

Plánované setkání obou chalou
pek při p říjezdu do Prahy se nakonec 
nekonalo kvůl i rozdílným zpožděním 
vlaků. Ale to jsme si pak vynahradili 
druhý den po mši svaté. Na obou cha
loupkách se mladším i starším kama
rádům moc líbilo, a těm už nezbývá 
než se opět začít připravovat na příš
tí akce a chaloupky. Ta nejbližší - zim
ní - bude v termínu jarních prázdnin 
pro Prahu, tedy 8.- 15. února 2003, 
tentokrát s největší pravděpodobností 
ve Špindlerově Mlýně. Přihlášky budou 
k dispozici v průběhu prosince. 

Jirka Prchal, OS Casula 

Poznámka: Přiložená fotografie je z mlad
ší chaloupky. Fotografie ze starší ještě ne
byly v době uzávěrky Věstníku vyvolané. 

~ ~ 

FAR.NI PUTC>V.ANI 
Jak bylo v Dolním Ročově, Lánech a Lidicích 

Termín našeho zájezdu do Dol
ního Ročova nečekaně zakončoval 

povodňový týden a mnozí z nás si 

kladli otázku, zda je vůbec vhodné 

putování uskutečnit. Den plný krás

ných zážitků nás ale přesvědčil 

o správnosti našeho rozhodnutí. 
Samotný augustiniánský klášter 

v Dolním Ročově trpěl mnoha po
vodněmi a vždy znovu a znovu vstá

val z trosek. Co nestačila poničit pří

roda, snažil se po celé minulé 

století dokonat člověk. Z kláštera se 

postupně stávaly vězn ice, kasárna, 
ústavy. Barokní chrám je vrcholnou 

a poslední prací K. I. Diezenhofera. 

Čistota barokního stylu nás uchvá
tila. Jako velký dar jsme prožili set

kání s místními správci, rodinou Val

tových. Pak Vait je světoznámý 

výtvarník, jeho paní velmi srdečná 
žena, která nám nečekaně poskytla 

malé útočiště, neboť v okolí ch rámu 
se nenacházelo žádné sociální zaří

zení. P ři mši svaté, kterou sloužil 

otec Bedřich , jsme přímo bombar

dovali milostnou sochu Panny Marie 

našimi prosbami. Uvědomili jsme si , 

že v tomto těžkém čase pro naši 
zemi je velmi vhodné a žádoucí jet 

na pouť a prosit Boha a jeho Matku 

Marii o pomoc, slitování, ochranu 

a požehnán í. 
Naše cesta pokračovala návště

vou parku a hřb itova v Lánech, kde 

nalezla místo posledního spoči

nutí rodina prezidenta Masaryka. 

Společně s Karlem Čapkem jsme 

zavzpomínali na pana prezidenta, 

úryvek z knihy o Janu Masarykovi 

nám pak připomněl jeho návod ke 

štěstí . Najednou nám tak rodina 

i její osudy byly velmi blízké, mod
litba u hrobu zněla tiše prostorem. 

Děkoval i jsme za kulturní a osobní 

přínos těchto lidí celému českému 

národu. 
Procházka památnými místy v Li

dicích a shlédnutí Památníku lidic

kých dětí nás podníti la k úvahám, 

jakou váhu má slovo odpuštění. 

Tváří v tvář krutostem spáchaným 

na tomto místě je to slovo, které má 

cenu zlata a jen v myšlence na Boží 

milosrdenství se dá uskutečnit. 
P ři zpáteční cestě nás řid ič pan 

Bašek provezl areálem nového a sta

rého letiště. I na jeho osobě je vidět, 

že se s námi cítí dobře , a pokud má 

(Dokončení na str. 6) 
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MILÍ MLÁDEŽNÍCI, 
prázdniny už skončily a začala škola. Nyní budete mít zase hodně po

vinností a na zábavu se budete těšit jen o víkendech. Připravili jsme pro vás 
další stránku. Přejeme dobré čtení a příjemnou zábavu. 

SETKÁNÍ 
VE ŽĎÁRU N. SÁZ. 

Tři ženy přišly ke studni pro vodu. 
Nedaleko odtud seděl starý člověk a po
slouchal, jak ženy chválí své syny. 

„Můj syn," říká první, „je tak šikovný, 
že se mu nikdo nevyrovná." 

„Můj syn," říká druhá, „zpívá tak 
krásně jako slavík. Není nikoho, kdo by 
měl tak krásný hlas jako on." 

„A proč ty nechválíš svého syna?" 
ptaly se ženy té třetí, která mlčela. 

„Nedělá nic, čím bych se mohla chlu
bit," odpověděla třetí žena. „Můj syn je 
jen obyčejný chlapec. Nemá nic na sobě 
ani v sobě , čím bych se mohla chlubit." 

Ženy naplnily džbery a odcházely 
domů. Starý člověk šel pomalu za nimi. 
Džbery byly těžké a upracované ruce 
slabé. Proto se ženy zastavily a odpo
čívaly. 

Tu jim přišli naproti jejich tři mládenci. 
První se postavil na ruce a dělal přemety, 

jeden za druhým. Ženy volaly: „To je ši
kovný chlapec!" Druhý zpíval tak nád
herně jako slavík, a ženy zbožně naslou
chaly, až slzely. Třetí chlapec běžel za 
svou matkou, vzal do ruky džbery a nesl 
je domů . Tu se ptaly ženy toho starého 
člověka: „Co říkáš na naše syny?" 

„Kde jsou vaši synové?" ptal se sta
řec. „Vidím jen jediného syna." . 

Úcta k otci a matce je základním 
kamenem vztahu mezi dětmi a rodiči. 
Vyžaduje po nás neustálou pozor
nost, obětavost a ochotu posloužit. 

(dop) 

, , 

Všichni, kdo už měli patnáct, se 
mohli zúčastnit Setkání mládeže ve 
Žďáru nad Sázavou, které se koná 
asi jednou za tři roky. Uskutečnilo s.e 
v době chaloupek, v počtu bezmála 
pěti tisíc účastníků. Ubytování bylo 
ve školách. Hlavní program probíhal 
ve městě na pódiu, kde se konala 
také mše svatá. Mimo to se sporto
valo, tvořilo ve výtvarných dílnách 
a probíhala různá setkání. Mládež 
z celé republiky byla rozdělena podle 
diecézí. Spát se chodilo obvykle o pů l

noci, ráno byl budíček v sedm. 
Všichni byli spokojeni. Slavnostní za
končení doprovázel ohňostr~. 

LETNÍ 
CHALOUPKY 

ZASiw-ANI© 
Letos se konaly dvě letnl chaloup

ky. Starší se vypravili na Ceskomo
ravskou vrchovinu. Mladší do Krkonoš, 
na Královec. Hlavními vedoucími 
chaloupe~ byl Jiří Prchal a Hana Stej
skalová. Učast mladších byla poměr
ně malá. Děti ve třech skupinách se 
tentokrát zúčastnily táborové hry 
Hobit. Všechny z ní měly radost. Ze
jména modrá skupina pytlíci , která 
zvítězila. Také z ostatního programu 
se kluci a holky radovali. Ve Dvoře 
Králové navštívili zoologickou za
hradu, v Trutnově se zúčastnili mše 
svaté a také se vykoupali. Všichni by
li nadšeni celodenním výletem do 
Bernartic přes Špičák a Mravenčí 
vrch. Poslední den, po úklidu, se ko
nala dražba. Pak se jelo domů. 

Tramp chytá ryby. Malé si ne
chává, velké hází zpět. Vedle sedící 
rybář nechápavě kroutí hlavou: „Člo
věče, proč ty velké zahazuješ?" 

. .A co mám dělat, když mám jen 
malou pánev?" 

© 
„Sousede, ta vaše žena celý den s 

něčím mlátí, nadává a hádá se. Jak to 
s ní můžete vydržet?" 

„To je dobré. Horší je, když má do
brou náladu. To si zpívá ... " 

© 

Lhotka se pomalu začala proměňovat v síd
liště a připojili ji k Praze a z jezírka vzniklo 
koupaliště. 

To je hrozné, kofik se 
zde objecJi/o paneláků 

Do ordinace vstoupí kostra. Doktor 
vzhlédne od lejster a povídá: „Trochu 
pozdě, ne?" 

© 
V oční ordinaci se ptá lékař pa

cienta: 
„Vidíte ta písmena na tabuli?" 
„Na jaké tabuli , pane doktore?" 

© 
Jdou dva balóny pouští a jeden po

vídá: 
„Dávej pozor, kaktus!" 
„Kde ho vidíššššššššššš?" 

Komiks - histort~J:~~,~!!Y 
Afe postacJifi 
pěknej kostel 

Asi scJůj dům prodám 
a odejdu už do domocJa 

důchodců 

Píše a kreslí Martin Fryč. 

„"". I !'i .. -----· . . . í ,_ \ ' í KRÁTCE 
g ~ ~ J' - - - r l - \ ~..l C~ PODPORU POSTIZENYM vyjádřu-

. ,. \..:::lL.:~~ \t_.j -.':-:-__:::::1 ,-\\ ,i~~ \, 0 O o;-~ 1i/ jí naši farníci nejen modlitbami, 

l ~"-'"•·~"'.' i DO O '.i )'l\~. :,1~ J o J\ ~:o J ~~~z~~;~~;~n~~~~~el;~~i~v~~~~~ 
\. •. \\ ~~~ • ..:.ii

1 

__ L_.----1_ .... i; •_-__ .' ;J., rc:-,,.~~~-:~ mou, ale také významným finanč-
-- , . · •· ~, w! .,. • ním příspěvkem . V nedě li 18. srpna 

1
\ ' i---- J.- ~ i se při obou kostelních sbírkách se-

~......_ ----·----·-·y'. - -l Í .... .., ,--. Q\ \ šlo 148 000 korun, které P. Bedřich 
-..... , ...... „" ... _ .. ___ ,:_~.r __ · ~ l~ /" ~· n I ji ~~ :.::: ,_;;, ':. \ 1 Vyn:iětéll ík jiKž OSI obněhpředdalvfaltrnímu 

·- . .. •. "- E-'~.:_3 't~ · .. •- ! -- ' "',.; • · · spravc1 v ra upec na avou. 
- - - ~ • ...J l Ten nejlépe zná konkrétní potřeby 

· „ -"· /\ ' \ i .t postiženy· ch a spravedlivě dokáže ::: -' ~~ ·~w r------~- jejich nesnáze zmírnit. o tom chce 
j také příležitostně na některé naší 
L------·~----·· mši svaté promluvit a všem farní
! ~ kům poděkovat. O týden později 

~~~~~~=~;;~~~!~!!~~~=~~~~~;==~~~d~oo~li~rn~pro~$é~e~na 
~ •VĚNOVÁNo·oETEM •VENOV~EM-.V'ĚNOVANO DĚTEM# arcidiecézní charitu 20 000 korun. 

Všem Pán Bůh zaplať. 



Jak bylo v Dolním Ročově, 
Lánech a Lidicích 
(dokončení ze str. 4) 

zajímavou informaci o projížděném 
místě, okamžitě nám ji sděluje. 

Otec Bedřich poděkoval závěreč
nou modlitbou za celý den a všichni 
jsme cítili: ano - je za co děkovat. 

KDY NA NÁBOŽENSTVÍ? 
Věříme, milé děti, že jste 

prožily krásné prázdniny. Ty 
jsou však nenávratně pryč. 
Pomalu si zvykáte na mimo
školní činnosti. Chtěli bychom 
vás pozvat na naše pravidelná 
setkávání při výuce nábožen
ství, která budou každou stře
du od 15.15 hodin. 

Přihlášky na náboženství 
jsou od 8. do 22. září v sakris
tii. Poprvé se sejdeme společ
ně i s rodiči ve středu 25. září 
v 16.00 hodin v našem kostele 
ve Lhotce. 

(MŠ) 

Odbor státní sociální pod
pory upozorňuje občany na 
nepřímou novelizaci zákona 
o státní sociální podpoře, 
která vstoupila v platnost od 
1. července 2002. 

Zákonem č. 213/2002 Sb., 
kterým se mění a doplňuje zá
kon č. 100/1988 Sb„ o sociálním 
zabezpečení, ve znění pozděj
ších předpisů, došlo k nepřímé 
novelizaci zákona č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře , ve 
znění pozdějších předpisů . 

S účinností od 1. července 
letošního roku zanikl osobám, 
kterým byl přiznán příspěvek 
při péči o blízkou nebo jinou 
osobu (dále jen „příspěvek") 
nárok na poskytování rodičov-

Smutek, to je zahledět se 
do sebe - radost pak zahle
dění do Boha ... 

Pozvání do Šaštína 
V pořadí čtvrtý letošní zájezd 

naší farnosti uskutečníme v neděli 
15. září do slovenského Šaštína. Je 
to poutní místo Panny Marie Sedmi
bolestné a Slovensko na tomto mís
tě oslavuje svoji národní pouť. Místo 
se nachází blízko našich hranic 
a cesta nebude o mnoho náročněj
ší, než byla pouť na Svatý Hostýn. 
Vyjedeme v 5 hodin ráno. Na cestu: 

• platný cestovní pas (nemáte-li , 
postačí platný občanský průkaz) 

• pohodlné oblečení 
• malé sedátko nebo skládací 

židličku si vezměte určitě 
• občerstvení na celý den 
• léky (kdo užívá) 
• DOBROU NÁLADU 
Hlavně se ale nezapomeňte na 

zájezd přihlásit (pár míst je ještě 
volných) u otce Bedřicha. 

Cena zájezdu vhodného pro 
všechny generace je 380 korun. 

Těším se na shledání a věřím, že 
opět objevíme mnoho krásného, jak 
na samotném poutním místě, tak 
v lidech okolo nás. 

Hana STEHLÍKOVÁ 

ského příspěvku a odměnu 
pěstouna podle zákona o so
ciální podpoře. 

Z této nepřímé novelizace zá
kona o státní sociální podpoře 
vyplývá, že osoby, kterým byl 
příspěvek přiznán před 1. čer
vencem 2002, nemají současně 
nárok, jako osoby oprávněné, na 
dvě dávky státní sociální pod
pory. A to rodičovský příspě
vek a odměnu pěstouna. Nárok 
na tyto dávky ze zákona dnem 
1. července 2002 zanikl. 

Příspěvek přiznaný po 1. čer
venci v průběhu kalendářního 
měsíce ovlivní odejmutí nároku 
na rodičovský příspěvek a odmě
nu pěstouna od prvního dne ná
sledujícího kalendářního měsíce, 
jež následuje po měsíci, v němž 
byl příspěvek přiznán . 

(JK) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 9 Kč. Toto číslo vyšlo 
6. září 2002. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4-Lhotka 
Telefon: 02/41 49 09 10 
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 
s výjimkou července a srpna. 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

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

Od října do června každou druhou 
neděli v měsíci v 10.00 hodin. 
POZVÁNÍ NA ČAJ 

Každé druhé úterý v měsíci od 
15.00 hodin v kapli sv. Václava pro 
dříve narozené a všechny, kteří ne
chtějí být sami. 
POMOC POTŘEBNÝM 

Možnost setkání se skupinou 
pro pomoc potřebným vždy 1 . pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 41 49 44 35. 
FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava mše sv. se stří
dá s bohoslužbou slova vždy ve stře
du v 16.00 hodin. 
DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v sudém kalendářn ím 
týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 
FARNÍ KNIHOVNA 

Každé úterý od 17 .00 do 18.30 
s výjimkou července a srpna. 



Náš kostel roce 1940 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
PRO DUŠE V OČISTCI 
V pátek 1. listopadu odpoledne a násle
dující den je možné při návštěvě které
hokoliv kostela získat plnomocné od
pustky duším v očistci. Podmínkou je 
sv. zpověď v tom týdnu, sv. přijímání, 
modlitba na úmysl Sv. otce, modlitba 
Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listo
padu je možno získat při splnění tří 
podmínek (zpověd; přijímání, modlitba 
na úmysl Sv. otce) denně plnomocné 
odpustky duším v očistci při návštěvě 
hřbitova, kde se pomodlíme třeba jen 
v duchu za zemřelé. (BV) 

BOHOSLUŽBY 1. A 2. 11. 
V pátek 1. listopadu -

slavnost Všech svatých 
mše svatá v 15.00 a 18.30 
V sobotu 2. listopadu -

Všech věrných zemřelých 
mše svatá v 8.00 a 16.00 

" , 
VESTNIK 
6/2002 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

' ~ 

:.SPOJENI S 
V měsíci listopadu rozmno

žujeme naše modlitby za duše 
v očistci. Liturgie nám připomíná, 
že duším v očistci prospívají naše 
skutky lásky, kterým i můžeme 
zkrátit jejich čekání na nebe. Smrt 
nenarušuje pouta křesťanského 
společenství, ale napomáhá jejich 
zdokonalení. Sjednocení v Kristu 
je pevnější než fyzické rozdělení. 
Láska, věrnost a modlitby putující 
církve získávají radost a úlevu pro 
ty duše, které v očistci touží po 
věčné blaženosti. 

Už první křesťané velmi zbožně 
uctívali památku zemřelých a mod
lili se za ně . A tento zvyk se tak 
hluboce zakořeni l , že to bylo pod
nětem k zařazení těchto modliteb 
i do mše svaté. V První eucharis
tické modlitbě: „Pamatuj také, 
Bože, na své služebníky a služeb
nice, kteří nás předešli se zname
ním víry a spí spánkem pokoje." 
V Druhé eucharistické modlitbě 
máme tuto prosbu: „Pamatuj také 
na naše bratry a sestry zesnulé 
v naději ve vzkříšení a na všech
ny, kdo zemřeli v tvém slitování. 
Přijmi je do svého světla , ať vidí 
tvou tvář." Tato modlitba pochází 
z katakomb. 

Ve čtvrtek 7. listopadu o půl 
desáté dopoledne uplyne jubilej
ních pětašedesát let od vysvě
cení našeho kostela J. Em. ndp. 
Dr~ Karlem kardinálem Kašpa
rem. Ten už koncem února 1936, 
při pokládání základního kame
ne, uvítal výstižnou myšlenku 
vybudovat v době všeobecného 
neklidu a nejistoty na periférii 
Prahy kostel pod ochranou 
Panny Marie Královny míru. 

U věřících se vždy tradovalo 
učení, že my žijící na této zemi 
máme moc pomáhat zemřelým. 
Slavnostně se to vyhlásilo za prav
du víry na li. lyonském koncilu 
1274. 

Podle Tomáše Akvinského -
Teologická suma, svazek I. , 
otázka 89 - a dalších teologů, 
duše v očistci jsou schopny modlit 
se za své drahé na zemi, i když ne
znají třeba konkrétní potřeby lidí. 
Tak se za nás modlí, jako se mod
líme my za ně, i když nevíme 
s jistotou, zda tyto duše jsou ještě 
v očistci, nebo už jsou v nebi. Naše 
modlitba jim může nejen pomáhat, 
ale může jim umožnit, aby jejich 
přímluva za nás byla účinná. Tak to 
říká Katechismus katolické církve. 
I když už nemůžou víc získávat zá
sluhy, mohou se za nás přimlouvat 
u Boha. V mnoha denních potře
bách mohou pomáhat těm, kdo 
byli jejich přáteli na zemi. Chtějí, 
aby jejich blízcí dosáhli spásy. 
A tak po dobu měsíce listopadu 
rozmnožujme naše modlitby za 
duše v očistci a buďme velkodušní 
ve svých obětech na jejich úmysl. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

Toto kulaté výročí vzpome
neme v neděli 1 O. listopadu 
v 10.00 hodin slavnostní mší 
svatou, kterou bude celebro
vat prelát P. Pavel Kučera 
z Norimberku. Sbor za dopro
vodu orchestru přednese Missu 
solemnis in d moll od Jana 
Nepomuka Škroupa. 

(pokračování na str. 2) 



VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
(pokračování ze str. 1) 

K výročí našeho kostela ještě pár 
méně známých informací. Projekt je 
dílem stavitele Rudolfa V. Svobody, 
rodáka z Velké Bukové u Křivoklátu, 
který mimo jiné vystavěl v roce 1927 
blok domů na Zižkově s divadlem 
Akropolis. Na novodobých úpravách, 
které probíhaly v pozdějších letech, 
se podílel architekt Václav Dvořák. 

Svěcení varhan 

Nové varhany, které kostel získal 
od jednoho z místních šlechetných 
dobrodinců, postavil J. Melzer z Kut
né Hory. Slavnostně byly vysvěceny 
20. listopadu 1938 vyšehradským 
kanovníkem Msgr. Bohumilem Staš
kem. Chrámový sbor tehdy vystoupil 
pod taktovkou sbormistra pana Past
rnaka. 

V říjnu 1939 byl posvěcen základ
ní kámen stavby řádového domu sal
vatoriánů (prvního kláštera salvato
riánů v Čechách), s níž bylo hned 
započato v severovýchodní části 
kostela. V budově, která byla už 
v dalším roce posvěcena, se nachá
zel kromě cel mnichů a ostatních 
nutných klášterních místností i malý 
sál s jevištěm pro divadelní před
stavení včetně loutkových a také 
pro přednášky se světelnými obrazy. 
Stavbu financoval Kostelní spolek 
v Praze-Lhotce. Byl to dobrý počin 
pro dnešní setkávání dětí a dospě
lých farníků v kapli sv. Václava. Po 
salvatoriánech zůstaly v kostele ješ
tě původní tenké zpěvníčky. 

Salvatoriáni vydali v roce 1940 
účet ze svého působení, který nám 
ze starých archivů vypátrala věrná 
dopisovatelka, knihovnice Přírodo
vědecké fakulty U K Eva Kocmanová. 

„ Tyto řádky chtějí vám vyprávět 
o tom, co salvatoriáni s pomocí Boží 
vykonali na Lhotce v prvním roce 
svého působení. Mají vám dokázat, 

že ty korunky, poslané na kostel 
a klášter ve Lhotce nebyly vyhozeny 
nadarmo. 

POUTI 
Lhotka se stává rok od roku 

cílem stále větších zástupů věřících 
z Velké Prahy. Zvláště mohutná byla 
letos pouť členů Třetího řádu sv. Do
minika z celé Prahy dne 9. června. 
Provázela jí 30členná kapela sale

siánského ústavu. Slav
nostní kázání měl 
Msgr. Dr. Beran, ředi
tel arcibiskupského se
mináře v Praze. Odpo
ledne byl posvěcen 
nový oltář bl. Zdislavy. 
Dnes je tedy jíž Lhotka 
místem, kde se poutní
kům dobře a lehčeji 
zpovídá - od září 1939 
do září 1940 bylo na
počítáno přes 5000 
sv. přijímání. 

Ale také ze Lhotky 
jsme pořádali pouti. 

První byla v červnu vlakem na 
Sv. Horu a druhá vlakem do Staré 
Boleslaví. Každá měla přes 200 
účastníků. Byly pořádány v rámci 
akce Radost ze života. 

MINISTRANTI 
Při kostele je zřízena místní sku

pina ministrantů. Jeden z jejich 
středu byl doporučen a přijat do ře
holního kněžského semináře salva
toriánů ve Valašském Meziříčí. Líbí 
se mu tam velmi. Každým rokem bu
dou nyní následovat hodní a nadaní 
mladíci, budoucí to kněží - salvato
riáni. 

POBOŽNOSTI DĚTÍ 
„Děti mi jdou na nervy, " praví/ mí 

jeden starší spolubratr. Tuto větu by 
nebyl nikdy vypustil z úst Božský 
Spasitel. Nervy smíme míti, ale kdo 
má co dělat s dětmi, ten musí své 
nervy ovládat více než kdo jiný. 
Pánem dětí se stane, kdo jim věnuje 
čas. Vymlouvati se neúspěchem 
u dětí bývá sebeklam lenochů. 

Dlouho před Vánocemi jsme za
čali cvičiti básně, zpěvy a výstupy 
pro jesličkovou slavnost. Dne 14. 
ledna 1940 se sešlo přes 300 dětí 
před novým betlémem, aby se poklo
nily narozenému Ježíškovi a vypro
sily u něho požehnání rodičům, uči
telům a vlastni. Lhotecký kostel byl 
do posledního místečka naplněn. 
Slavnost trvala celé dvě hodiny. 

Osmdesát dětí z měšťanské školy 
v Modřanech jsme pohostí/i čajem 
a zákusky. Zpívaly při slavnosti dvoj
hlasně koledy. 

Druhá velká slavnost dětí byla 
májová pobožnost pod názvem Děti 
Královně máje. 

Celou tuto pobožnost téměř 500 
dětí vysílal český rozhlas. Při zcela 
tichém hraní varhan byla předne
sena tato úvodní slova: 

„ V nejkrásnějším měsíci, kdy za
hrady jsou pln.y vonných květů 
a celá příroda slaví svátek, vzpomí
nají katolíci na tu nejpěknější kvě
tinku, která vyrostla v zahradě Boží, 
na Pannu Marii." 

Za vysílání se stala maličká pří
hoda. Před mikrofonem vypočítávala 
družička všechny tvory, kteří chtějí 
dnes uctít Matičku Boží. Když volala, 
že ptáci nebeští přicházejí pět chvá
lu Královně máje, přiletěl oknem 
opravdový, pěkně malovaný ptáček, 
sedl si vedle mikrofonu, a několikrát 
zacvrlikal. Pak odletěl. 

KOSTELNÍ SBOR 
O důstojnou oslavu všech větších 

svátků církevního roku stará se náš 
chrámový smíšený pěvecký sbor. 
Řídí jej pan A. Nejtek, bankovní 
úředník. Dne 20. října uspořádal 
sbor velmi zdařilou pěveckou akade
mii v sále klášterní budovy Program 
byl pestrý: sborové a sólové zpěvy 
téměř všech členů kostelního sboru, 
sóla na housle, harmoniku a klavír. 
Na konci zatančilo osm děvčat z mo
dřanské měšťanky naši starou a vždy 
pěknou Českou besedu. 

FARNÍ VĚSTNÍK 
Ideálem každé duchovní správy 

jest farní věstník. Jeho účelem jest 
poučovat pravidelně věřící o všech 
náboženských otázkách. Je to tako-

Oltář prozatímní kaple 



vý důvěry dopis všem farníkům. Ve 
Lhotce nemáme zatím dost peněz na 
vydávání církevního věstníku. Proto 
byla zřízena větší tabule do předsíně 
chrámové. Rozdělili jsme ji na dva
náct stejných polí a každému jsme 
nadepsali jiné heslo: Žij s církví! -
Exercicie - Tisk - Všimli jste si? -
Mariánská družina - Kostelní sbor -
Víte již? - Rozhlas - Besídka - Litur
gika - Myšlenky a poděkování. 
Každý měsíc měníme obsah. Věřící 
mají tak účast na všech radostech 
i starostech svého duchovního 
správce. 

STAVÍME BETLÉMY 
Bylo koupeno šest různých betlé

mů v arších na ukázku. Děti přišly 
s rodiči a vybraly si. Doma pracuje 
celá rodina na betlému. Musí být 
krásný, neboť po Vánocích bude vý
stava betlémů v sále vedle kostela. 
Deset nejlepších dostane knižní 
cenu. Takovým způsobem dostane
me téměř do každé rodiny pěkný 
betlém." 

• • • 
A tak bychom mohli ve vzpomín-

kách pokračovat. Někdy se zdá, že 
to bylo včera a ne před dvaašede
sáti lety ... 

Z dopisu vedoucího 76. pěšího oddílu katolických skautů 

DOBA KRÁSNÁ, ALE KRÁTKÁ 

Do Lhotky jsme se přestěhovali 
s matkou na jaře 1937. Na mši jsme 
chodili do malé kaple ve vilce u Ber
nardů. V tu dobu mi bylo 11 let. 
Tehdy jsem poprvé viděl vykolíkovaný 
prostor ke stavbě kostela na volném 
palouku proti této vilce. Starý pan 
Bernard byl jedním ze stavitelů, velmi 
solidní a poctivý. Pan Tůma se zase 
staral o finance. Měli kousek od kos
tela rodinný domek s názvem Ma
rouškovo hnízdečko. Pan Tůma byl 
členem Orla a funkcionářem strany 
lidové. Měl dva syny, Ivana a Jeňu, 
s kterým jsem později ministroval. 
V krátké době byl ke kostelu přistavěn 
klášter, do kterého se z Brna přistěho
val velice schopný kněz páter Janků. 
S jeho pomocí jsem po válce založil 
76. pěší oddíl katolických skautů. Měli 
jsme k dispozici celý spodní prostor 
budovy kláštera na schůzky družin 
a oddílu. Podařilo se nám vytvořit 

Svaz přátel Junáka a rodičů chlapců. 
Od Orla jsme měli zapůjčené loutkové 
divadlo, a tak jsme za pomoci rodičů 
hráli představení našich vlčat a skau
tů pro děti ze Lhotky a okolí. Při 
mimořádných situacích mohli skauti 
ministrovat i ve skautských stejnokro
jích. Sestřičky v Krči nám ušily nádher
nou vlajku, v kostele byla posvěcena 
a její kmotrou se stala Mariánská dru
žina. Škoda, že ta krásná doba byla 
tak krátká. V roce 1948 přišli komu
nisté a všemu byl konec. 

Tehdy jsem netušil, že nejvíc bu
dou pronásledováni naši kněží. Vlajku 
jsem uschoval k faráři Bohumilu Muš
kovi v Kunraticích, který byl v letech 
1937-1940 mým skautským vedou
cím, a zároveň jeho prostřednictvím 
jsem byl přihlášen k salesiánům v Ko
bylisích, kam jsme často chodili hrát 
fotbal , různé hry nebo divadlo. Někdy 
jsme zde vídali a poslouchali pozděj
šího kardinála Dr. Berana. Patera 
Mušku komunisté brzy odstranili do 
Zdebuzevsi u Vlašimi, kde později ze
mřel. A s ním se ztratila i naše vlajka. 

TŘI KLÍČE K JEDNOMU EVANGELIU 

Z doby našeho oddílu mě zůstala 
pouze oddílová razítka a několik od
znaků katolických skautů, které jsem 
ochoten někomu věnovat. Jsem rád, 
že z našeho oddílu stále ještě dochá
zí do kostela několik bývalých členů, 
dnes již penzistů. T T T 

Dvacátou šes-
tou neděli v me
zidobí jsme četli 
příběh o dvou 

synech. Ten pracující napřed řekl: 
„Mně se nechce" a ten neaktivní 
naopak přitakal: „Ano, pane." 

Obvyklý výklad praktikujícího 
katolíka bývá: to je o „přemáhání 
se". Vždyť o pohodlnosti a nechuti 
něco udělat víme každý své. Po
tvrzení potřeby pevné vůle lze 
najít např. i u sv. Pavla: „Držím 
však své tělo v tuhé kázni a dělám 
z něho otroka ... " (1 Kor 9,27). 

Jaký byl ale Ježíšův závěr epizo
dy: „ ... celníci a nevěstky vás před
cházejí do Božího království. Přišel 
k Vám Jan ... , ale neuvěřili jste mu. 
Celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy 
jste to viděli, a přece ani potom jste 
se nezměnili a neuvěřili mu." 

Takže interpretace o přemáhání 
poněkud skřípe. Jmenované sku
piny lidí se spíše obrátily než pře
máhaly. 

Druhým výkladem může být, že 
podobenství je o „předstírání sám 
sobě", „I haní sám sobě". Co mám 
na mysli? Ten ze synů, co řekl 

„Ano, pane", sice nic pro otce ne
udělal, ale svému svědomí jakoby 
namlouval: „Řekl jsem ano". Po
dobně i farizeové, kterým bylo 
podobenství určeno, byli vlastně 
zbožní lidé provádějící řadu nábo
ženských úkonů, takže sami sebe 
v duchu přesvědčovali: „Co bychom 
na sobě měli napravovat?" 

Ale snad ani tato druhá hypotéza 
není v pořádku . Vždyť celníci a ne
věstky celý život (než se obrátili) 
klamali své já, že při jejích nepa
třičné činnosti vlastně o nic nejde. 

Třetím klíčem čteného textu je 
„chtění" či „touha" a na druhé stra
ně „povinnost" jako vzájemné pro
tiklady. Toužit je jiné než přemáhat 
se. První syn sice řekl, že nechce, 
ale pak sám sebe přesvědčil a chtěl 
pomoci. Druhý syn byl již unaven 
ze soustavné služby, a tak vlast
ně již od počátku nechtěl. Tomu 
jsou podobni farizeové, kteří vy
trvale plnili uložené předpisy. Na
opak celníci a nevěstky chtěli -
toužili změnit sebe a svůj život. 

Co nám schází, abychom chtěli 
a toužili a nejen museli? 

Evžen ŠÁRKA 

PODĚKOVÁNÍ 
Rádi bychom tímto poděkovali 

lhotecké farnosti za její finanční dar, 
který přispěl k zakoupení akustické 
techniky pro Sociálně ošetřova
telské centrum v Zárubově ulici. 
Děkujeme nejen za personál, ale 
především za všechny klienty, kteří 
často trpí poruchou sluchu. Tato 
technika pak pro mnohé znamená 
doslova vytržení ze sociální izolace 
zapřičiněné sluchovým handicapem. 

S tímto akustickým zařízením se 
nám tak daří úspěšně komuniko
vat ve společných programech, ale 
i lépe zprostředkovat slovo Boží při 
mších svatých konaných v našem 
centru. 

Upřímně ještě jednou děkujeme 
a Pán Bůh zaplať. 

Vrchni sestra A. Vlčková, 
staniční sestra J. Bieliková, 

ergoterapeutka A. Vlasáková 



JUDr. STANISLAV PŘIBYL, Ph.D, JC.D 
Stanislav Přibyl se narodil v roce 

1966 jako syn hudebníka z povolá
ní a úřednice. Jeho otec byl od r. 1975 
regenschorim u Svatého Víta. Hudeb
níkem z povolání, houslistou, je rov
něž starší bratr otce Přibyla Ladislav. 

S. Přibyl vyrůstal v Nuslích. Od 
svých šesti let ministroval u sv. Jin
dřicha na Novém Městě pražském, 
kde jeho rodiče působili jako var
haníci. Chodil do Základní školy 
s rozšířeným vyučováním jazyků 
v Křesomyslově ulici v Praze 4. 
Absolvoval gymnázium v Přípotoční 
ulici v Praze-Vršovicích. Mnoho let 
také navštěvoval hodiny klavíru na 
LŠU Lounských v Praze. 

V letech 1985-1989 vystudoval 
Právnickou fakultu Karlovy univer
zity v Praze. Jednoroční vojnu pak 
strávil u Vojenského uměleckého 
souboru v Táboře. 

V akademickém roce 1990-1991 
začal v Praze studovat teologii. Ve 
studiu pak pokračoval na Papežské 
lateránské univerzitě v Římě. 

V roce 1995 byl v pátek 14. čer
vence u nás ve lhoteckém kostele 
vysvěcen na jáhna. Poté zde půso
bil nejprve jako jáhen a později 
jako kaplan. Na kněze byl vysvěcen 
v sobotu 22. června 1996 v pražské 
katedrále. O den později měl v na
šem kostele primici. Jako kaplan pak 
působil od Vánoc 1997 u sv. Anto
nína v Holešovicích. 

V letech 1998-2002 studoval na 
Institutu obojího práva při Laterán
ské univerzitě kanonické právo, nej
prve licenciát, poté doktorát. Sou
časně pokračoval v dálkovém studiu 
na Právnické fakultě UK v Praze. 
V roce 1999 zde složil rigorózní 
zkoušku a o dva roky později obhá
jil doktorskou dizertační práci. Letos 
v polovině července byl v řádném 
konkurzním řízení přijat za asistenta 
kanonického práva na Katolickou 
teologickou fakultu Karlovy univer
zity, kde nyní vyučuje. 

Od roku 1997 byl notářem 

lnterdiecézního církevního soudu 
v Praze a v prosinci 2001 byl jme
nován soudcem, který má soudit 
především manželské kauzy. 

Od letošního 1. července je také 
výpomocným duchovním u nás na 
Lhotce. 

Jak jste se dostal ke studiu 
práv? 

Přestože jsem na gymnáziu 
chodil na přírodovědnou větev, 
technické předměty, zejména ma
tematika a fyzika, mi byly cizí. Bylo 
zřejmé, že mé nasměrování je hu
manitní a že je třeba hledat tomu 
odpovídající vysokoškolské vzdě
lání. Jenomže většina humanitních 
oborů byla za komunizmu tak zpo
litizovaná, nebo se na ně hlásilo 
tolik uchazečů, že jejich studium 
pro mě nepřicházelo v úvahu. 
Právnická fakulta mi proto vyšla 
negativním výběrem. Nejsem tedy 
právník „tělem i duší". 

Tehdy se také člověk mohl hlá
sit pouze na jednu vysokou školu, 
a když mu to nevyšlo, musel na 
„bigošárnu". Práva byla pro mě 
tudíž i únikem před nepříjemnou 
dvouletou vojnou. 

Co učíte na teologické fakultě? 
Přednáším konfesní právo, tedy 

právní řešení vztahu státu a církví 
pro denní studium a kanonické 
právo katolické církve pro dálkové, 
tzv. kombinované studium. Dále 
nabízím studentům dva volitelné 
semináře: o právních aspektech 
ekumenizmu a o lidských právech. 

Přišel jste na teologickou fakul
tu v rámci snah o řešení jejích 
problémů? 

Se mnou počítalo už i předchá
zející vedení, ačkoli si můj příchod 
na fakultu přál především pan kar
dinál, takže jsem asi do značné 
míry konsenzuální typ. Jako spolu
pracovníka si mě ostatně žádal 
i profesor Zedníček, který tam cír
kevní právo vyučuje, a ve sporu, 
který kolem fakulty vznikl, stál 
spíše mimo obě „strany". 

Změny, k nimž nyní na fakultě 
dochází, však vítám a hodlám je 

pro své působení využít. Jsem 
také rád, že konfesní právo budu 
přednášet studentům pátého roč
níku denního studia, takže mi 
vlastně projdou „pod rukama" 
budoucí kněží všech českých die
cézí. Těším se na to zejména 
proto, že jsem byl vzhledem k mým 
studiím dvakrát čtyři roky mimo 
naši diecézi. 

K vaší profesi patří odborná 
publikační činnost. Jaké práce 
jste napsal pro získání svých tří 
akademických titulů? 

V Římě jsem obhájil pro titul 
JC.D dizertační práci české právo 
o vztahu státu a církví, v Praze pro 
titul Ph.O Právní zajištění ekume
nických vztahů mezi církvemi. Titul 
JUDr. mi byl uznán zpětně za slo
žení rigorózní zkoušky z oborů 
právní dějiny a právní filozofie. 

Pokud jde o publicistickou čin
nost, píši hlavně články do Revue 
církevního práva, např. o změnách 
v kanonickém trestním právu nebo 
o odmítání samotné existence cír
kevního práva německým právním 
teoretikem Rudolphem Sohmem. 

Každý ví, že JUDr. je doktor práv. 
Co však znamená Ph.O a JC.D? 

U nás jsou akademické tituly 
zatíženy závistivým a prestižnost 
zdůrazňujícím maloměšťáctvím, 
ale ve vědeckém světě se s vámi 
nikdo nebaví, když je nemáte. 
Zároveň je za každým poctivě 
získaným titulem skrytá soustavná 
a systematická práce, o níž jsem 
dosud neslyšel, že by ji někdo snad 
druhému záviděl. Lidi dráždí až ta 
dosažená meta. 

Ph.O je vlastně tzv. velký dokto
rát, obdoba dřívějších CSc. nebo 
DrSc. Zato můj italský, přesněji 
vatikánský JC.D, který se píše 
rovněž za jménem, je specificky 
církevní titul označující doktora ka
nonického práva katolické církve. 

Kdy jste se rozhodl stát se 
knězem? 

O kněžství jsem uvažoval už asi 
od deseti let, ale definitivně jsem 
se rozhodl až na vojně v Táboře 



v roce 1990, což bylo mimocho
dem nejhezčí období mého života. 
Cestu k definitivnímu rozhodnutí 
mi vlastně „vyčistil" pád komunis
tického režimu. Kdyby režim zůs
tal, asi bych nenašel odvahu stát 
se knězem. Obdivuji odvahu lidí, 
kteří šli studovat teologii za totality. 

To pro mě není pouze kádrová 
záležitost, ale věc celkového spo
lečenského klimatu. Jsem asi dítě 
zrozené pro svobodu. I když je 
svobodná otevřená společnost tak 
složitá, mně se zdá být fascinující 
a inspirativní. V uzavřené společ
nosti s komunistickou „buzerací" 
bych asi dělal něco méně inspira
tivního - původně jsem se měl stát 
civilním soudcem. 

Jaký je váš vztah k součas

nosti? 
Zbytečně mnoho lidí nadává na 

poměry a neváží si toho, co má, 
zatímco můj celkový vztah k polis
topadovým změnám je vysoce pozi
tivní. Nemám rád uměle vybičo

vanou frustraci a „blbou náladu". 
V mých kázáních asi nenajdete 
moralistický negativizmus typu „čím 
hůře, tím lépe". 

Když jste měl být u Panny Marie 
Královny míru vysvěcen na jáhna, 
skoro do poslední chvíle se ne
vědělo, jestli k tomu dojde ... 

Ano. Byl jsem před tím v Římě 
v nemocnici . s jakousi jaterní viró
zou a měl jsem problém stanovené 
datum svěcení vůbec dodržet. 

VÍTÁME P. ARTURA 
Duchovní službu v kostele 

Panny Marie Královny míru nastou
pil 1. října česky už dobře mluvící 
polský kaplan P. Artur Daniel CIER
LICKI SAC, ze společenství katolic
kého apoštolátu pallotynů. Do kon
ce července příštího roku, kdy 
přejde natrvalo do Staré Boleslavi, 
bude významnou posilou P. Bedři
cha a naším dalším duchovním 
otcem, na kterého jsme se těšili. 
Vyprošujeme mu hodně trpělivosti 
a vytrvalosti v nelehké práci živé 
farnosti a věříme, že se mu bude 
u nás líbit. V některém z příštích 
Věstníků ho představíme v rozhovo
ru bývalého šéfredaktora Katolic
kého týdeníku a našeho farníka 

Jiřího Slivy. ~~ (r) 

Kde jste byl ještě jako bohoslo
vec na prázdninových praxích? 

Měl jsem štěstí, že jsem byl 
v různých typech farností. Kostelec 
nad Černými Lesy byla farnost vy
žadující objíždění venkovských 
farností, typické pro naši venkov
skou pastoraci. Poté jsem měl 

praxi ve Staré Boleslavi, kde je 
zase vidět lesk poutí a bída, když 
tam zrovna žádná pouť není. A na
konec jsem poznal velkoměstskou 
farnost tady na Lhotce mezi sídlišti. 

S otcem Vladimírem Rudolfem 
jsme si padli do oka. Projevil o mne 
zájem, a když jsem měl rok nato 
být vysvěcen na jáhna, vyžádal si 
mě pro zdejší farnost. 

Učil jsem zde náboženství. Nej
menší děti chtěl P. Rudolf učit sám. 
Střední svěřil katechetkám a nej
starší nechal mně, abych jim pře
dal něco z toho, co jsem měl na
studováno. To byla pro mě cenná 
zkušenost, protože pedagogiku 
nás na univerzitě neučili. 

Druhou věcí, se kterou jsem se 
na Lhotce seznámil, byla pasto
rační péče o staré a nemocné lidi. 
Něco jiného je studovat na univer
zitě teoreticky o svátosti nemoc
ných, ale praxi je třeba si osvojit až 
na místě. 

Třetí novou věcí, kterou jsem 
zde poznal, je skutečnost, že far
nost je také magnetem pro psy
chicky narušené lidi. Kněz, kostel, 
posvátno, to všechno je nějak fas-

cínuje. Nikdo nám na seminan 
tuto problematiku nepřiblížil , ač 

jde o velmi zásadní věc. Takže 
kromě vzorových teologických 
schémat jsem poznal také problé
mové lidi. 

Od P. Rudolfa jsem se naučil 

mnoho principů a zásad pro pasto
raci i pro práci s lidmi, které si do
dnes pamatuji. Na druhé straně 

znamenal pro mě styk s ním znač
né nároky na přizpůsobování se 
jeho výrazné osobnosti, a to přes
to, že P. Rudolf měl ke mně jistě 
nad- standardní vztah. Až v Hole
šovicích u sv. Antonína se mi pak 
podařilo rozvinout mnohé z inspi
rací převzatých od něho. 

U nás jste teď výpomocným 
duchovním. Co to znamená? 

Je důležité, aby farníci věděli, 

že nejsem kaplan, který musí 
konat, co mu farář ukládá. Vše je 
založeno na dohodě. Na druhé 
straně bych mohl odsloužit pouze 
dohodnuté mše a víc se o farnost 
nestarat. Mně to však nedá. V létě 
jsem například zajel s duchov
ním programem na prázdninové 
chaloupky za dětmi do Královce. 
Pokud jde o budoucnost, uvidím, 
kolik budu mít práce u církevního 
soudu a na fakultě a kolik času 
budu moci věnovat ještě farnos
ti . Jsem zkrátka typický mnoho
obročník. 

(dokončení příště) 

. ~ 

8~:ts?VE FARNI AKADEMII 
POHLED NA ČESKÝ VÝVOJ 
ZAHRANIČNÍMA OČIMA 

prelát P. Pavel KUČERA (Norim
berk) 

v neděli 1 O. listopadu v 16.30 
Jste si jisti, že média nezkreslují 

skutečnost? Vidíme si na špičku 
nosu? 

CO PRO NAŠI ZEMI ZNAMENÁ 
VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE 

Pavel SVOBODA a Katharina von 
SCHNURBEIN 

(Doc. JUDr. Pavel Svoboda, 
D.E.A. od r. 1993 přednáší na Práv
nické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze a od r. 2000 jako hostující 
profesor na l'Université des Science 
Sociales v Toulouse ve Francii. 
Katharina von Schnurbein vypraco
vává komunikační strategii Dele
gace Evropské komise v ČR.) 

v neděli 24. listopadu v 16.00 
Z médií slýcháme o eurokratech, 

kteří dusí Evropany. Francouzský 
pravicový radikál Le Pen nám radí: 
Nevstupujte, je to past. Je to oprav
du tak? Jsou všechny členské státy 

tak hloupé, že dodnes onu past 
neprohlédly? Je v Evropě ještě 

místo pro národní kulturu? Je EU 
jen o penězích, anebo má i jiné roz
měry a cíle? 

Evžen ŠÁRKA 



ZAMÝŠLÍME SE NAD MŠÍ SVATOU 
Setkání maminek probíhá v na

šem kostele již čtvrtým rokem. Jak 
děti odrůstají, některé maminky 
odcházejí, přicházejí nové. V ka
techezi pro děti se maminky stří
dají a myslíme, že je to oboha
cením pro všechny. Pro naše 
společné zamyšlení jsme si letos 
zvolily jako téma mši svatou. Uvě
domujeme si, jaký je to dar a zdroj 
duchovní síly, kterou potřebujeme 
pro naši celodenní a náročnou 
službu v rodině. Pro inspiraci nám 
slouží kniha Žít mší svatou od 
M. Nowaka (Olomouc, Matice cyri
lometodějská 1998. 148 s.). Chce
me se s vámi podělit o myšlenky, 
které nás oslovily. 

Bůh je VŽDY prvním iniciáto
rem. Povolal nás k životu, povolal 
nás, abychom se stali křesťany. 
Bůh stojí i za naším rozhodnutím 
jít na mši svatou. To Bůh nás po
zval a vyhlíží nás. 

„Velice jsem toužil jíst s vámi to
hoto beránka" (Lk 22, 14-15). Bůh 
po nás touží. Kristus , než zemřel, 
ustanovil mši svatou, daroval 
nám sám sebe a chce nás celé. 
To, že se duchovní skutečnosti 
zjevují v podobě znamení a sym
bolů, je velký dar přizpůsobený 
naší nepatrnosti. Odhalení této 
roušky bychom nebyli schopni 
unést. Znamení není cílem, cílem 
je tajemství setkání s živým 
Bohem. 

Setkání s Bohem se během 
mše svaté připravuje a stupňuje, 
vše je dokonale přizpůsobeno 
naší přirozenosti. Proto je důležité 
přijít včas, nejlépe o několik minut 
dříve, abychom se mohli ztišit 
a přiznat si, že Boha potřebujeme, 
protože on je dárcem lásky, bez 
něho nemůžeme nic. Jdeme na
čerpat i darovat. 

Vstupní procesí znázorňuje 
putování dětí do domu Božího -
ministranti, kněz, lidé vstávají, 
znějí varhany, společný zpěv sjed
nocuje, vzniká eucharistické shro
máždění. Mše svatá začíná zna
mením kříže připomínajícím křest 
a symbolizujícím první vyznání 
víry. Naše AMEN je nejdůležitější 
odpovědí mše svaté. Spojujeme 
se tímto slovem s ohromným zá
stupem stojícím již před Trůnem. 
Dáváme Bohu sami sebe. Stává
me se shromážděním, ne jen 

náhodně sešlou masou lidí, ale 
živým Božím chrámem. On nás 
shromáždil. Bůh se rozhodl, že 
nás povede ke spáse společně. 
Význam oslovení „bratři a sestry" 
nám zevšedněl. Znamená to blíz
kost, nejsme si cizí, jsme otevření 
si pomáhat. Neznamená to, že 
nejsou konflikty. Sourozenci se 
nevybírají podle lidských hledisek, 
sympatie nebo prospěšnosti. Bůh 
vybírá. Slova kněze „Milost naše
ho Pána Ježíše Krista, láska Boží 

a společenství Ducha svatého ať 
je s vámi se všemi" nevyjadřují 
přání, ale skutečnost. Pán je s ná
mi! Nejsme mu vzdáleni ani víc, 
ani méně, než byli jeho učedníci. 
Setkávají se Boží věrnost a naše 
víra. 

Jsme teprve na samém začát
ku mše, ale naše zamyšlení nás 
motivují ke včasnému příchodu, 
k většímu prožívání společenství 
a k očekávání velkých Božích věcí. 

(JŠ) 

~ ~ ~ 

I>ETI SEM: PA.TR.I! 
Nedávno se mě jeden bezdětný 

známý zeptal, zda pobyt na mši 
svaté mému dvouletému dítěti ně
co přináší. Za jeho dětství prý děti 
do čtyř let zůstávaly doma se svý
mi maminkami. Trochu mě svým 
dotazem zaskočil. 

Děti v tomto věku toho hodně 
„nažvatlají", často opakují celé pa
sáže kostelních modliteb, ale jaký 
význam to má pro jejich skutečný 
vztah k Bohu, nedokážu odhad
nout. Jejich účast na mši vnímám 
spíš jako zvykání si na prostředí 
a postupné zkázňován í v těchto 
prostorách. Zda u nich jde o první 
projevy víry či ne, nevím, v jed
nom jsem si jistá - tyto děti do 
mše patří. 

Snoubenci se při přijímání svá
tosti manželství zavazují, že se 
nebudou zříkat dětí ze sobeckých 
důvodů. Ať jsou jejich možnosti 
a plány jakékoli, přijímají děti s lá
skou jako Boží vůli. A my (ostatní 
křesťané) bychom v nich neměli 
nacházet rozmnožující se Boží lid 
jenom proto, že se projevují způ
sobem, který nás ruší? Bůh je 
náročný. Klade nároky na rodiče 
přicházející do kostela načerpat 
sílu, klade nároky i na naši pozor
nost při mši. Nemůžeme mu naši 
snahu i náš nezdar soustředit se 
obětovat prostě při obětování? 
Jako společenství lidí, kterým jde, 
doufám, o jedno: aby se posvát
né ticho v kostelech nestalo tichem 
liduprázdných prostor. Tím, že 
s dětmi zůstaneme doma, což 
je pro nás snazší, se nepokusíme 
vytvářet společenství - respekto
vat druhé a dát šanci být respek
tován. Dobrá vůle musí být na 
obou stranách. I kněz je jenom 
člověk a jeho úloha při mši je na 

soustředění mnohem náročnější. 
Proto žádám rodiče, aby zvážili 
svoje schopnosti udržet klid v před
ních prostorách kostela. Ze zkuše
nosti vím, že děti reagují na atmo
sféru. Svým nepokojem reagují na 
stres v matce vyvolaný nervozitou 
napomínajícího okolí. 

Jako dítě jsem náš kostel vní
mala jako ostrov obtékaný sídlišti 
Novodvorská, Lhotka a Krč. Ne
mohl by být „ostrůvkem pokoje" 
uprostřed nepokoje světa pro nás 
pro všechny? Nebo budeme stále 
čekat s preventivně zdviženým 
prstem všude, kde jen se dítě 
objeví? Dítě patří k rodiči, on je od 
toho, aby situaci zvládl a všechny 
ostatní aktivity jsou kontraproduk
tivní a přinášející zlo. 

Ti, kteří nemají rodinu, si asi 
nemohou představit, jak je společ
né slavení nedělní mše pro rodiny 
důležité. Utužuje soudržnost po
třebnou k řešení různých rodinných 
problémů. A maminky, které jsou 
na náboženskou výchovu dětí 
samy, by si zasloužily být farním 
společenstvím spíš podporovány 
než odrazovány. Do kostela konec
konců nepřichází jen batolata, ale 
i dospělí s různými omezeními 
vnímat, a nikoho snad nenapadne 
je vylučovat. 

Nutno si také uvědomit, že 
každá doba přináší své. Dřív byly 
kostely ušetřeny rušivého štěbe
tání batolat, ale zároveň za rohem 
nečíhaly drogy a jiné nástrahy 
dneška. Chtěla bych touto formou 
poděkovat vám všem, kteří jste 
nás sice nechápali, ale přesto 
laskavě přijímali. 

Jitka BARTOŠOVÁ 



Mše svatá za cenu lidského života „ 
DOPROVOD I NEKDO MARII DO KOSTELA? 

Dlouho před tím, než lhotecké 
zvony rozeslaly do krajiny pozvání 
na mši svatou, Marie Macků krok co 
krok, s berličkami v ruce a velkými 
bolestmi v zádech, vycházela z Do
mova důchodců v Sulické ulici, aby 
nezmeškala bohoslužbu. Unaveně 
sedala na pravé straně do přední 
lavice a v tu chvíli byla neskonale 
šťastná. „ Věřím, že je tu vždycky se 
mnou živý Kristus," říká a při probí
rání vzpomínek na svůj život se svě
řuje, že z něho někdy chtěla pro 
velké zdravotní problémy dobrovol
ně odejít. „Jen ta víra mě udržela ... " 

Narodila se před 86 lety v Debr
níku u Soběslavi a křestní jméno 
Barbora přijala v nedalekých Ned
věn icích, kam vesničané chodili do 
kostela. Rodiče měli půllánový sta
tek a jak Marie vyrůstala, poznávala 
těžký chlebíček práce na poli a ve 
stáji. Přešla léta a v dívence s mo
zoly v dlaních se probudila touha 
opatrovat nemocné a potřebné. Vy
studovala dvouletou zdravotní školu 

a později stihla ještě nástavbu s ma
turitou, i když to v popisu pracov
ního zařazení po ní nevyžadovali. 
To už bydlela v Praze a ošetřovala 
pacienty ve Vinohradské a později 
Thomayerově nemocnici. Pak také 
na zdravotním středisku. Vdala se, 
ale nikdy nepoznala úsměv ani 
pláč vlastních dětí. To je ta smut
nější stránka života paní Macků. 
K té se pojí pochroumaná páteř 
a odchod manžela. Protože se 
v posledních letech starala o staré 
a nemohoucí v Domově důchodců 
v Sulické, nakonec tu také sama 
zůstala, s velmi omezenou schop
ností pohybu a sluchu, odkázána na 
pomoc druhých. 

Paní Macků snáší své trampoty 
trpělivě. Upřímně říká, že se má 
v domově jak na posvícení. Sestřič
ky jsou starostlivé, jídlo chutné, ne
chybí rozmanité služby a ani kultu
ra. S mistrem Víznerem si třeba 
nedávno zopakovali Hašlerovy pís
ničky. Ale u srdce je jí někdy těžko. 

Dřív se sama ubírala na mši svatou, 
i když na přechodech po rušné sil
nici riskovala život. Chůze se jí však 
v poslední době natolik zhoršila, že 
má zákaz vycházek bez cizí po
moci. Vysedává teď na lůžku, pod 
obrázkem Marie s Ježíškem, listuje 
lhoteckou křížovou cestou a teskní. 
Tak blízko je od Panny Marie Krá
lovny míru, od vysezené lavice -
dvě zastávky autobusem nebo tři 
minuty jízdy autem - ale při tom tak 
daleko. 

Mohutný most lásky k Bohu do
sahuje břehu věčnosti vždy jen přes 
nejbližší pilíř, přes lásku k bližnímu. 
Zvedne se v našem kostele někdo 
z klekátka, aby naplnil slova mod
litby skutkem? Aby vyjel v Domo
vě důchodců Sulická do třetího 
poschodí, zaklepal na dveře číslo 
307 a nabídl překvapené paní 
Macků doprovod do kostela? Slíbil 
jsem, že ji nezklameme. Neriskoval 
jsem příliš? 

(ZP) 

VYDEJ SE NA CESTU, BUDEŠ OBDAROVÁN 
Je chladné nedělní ráno. Tma 

ještě neustoupila rannímu rozbřes
ku, ale skupinka odvážných poutní
ků již netrpělivě očekává známý 
autobus. 

Naplánovaná cesta nás tentokrát 
vede po dálnici až k hranicím se 
Slovenskou republikou. Čekání na 
hraničním přechodu je zdlouhavé, 
ale úryvek z kázání otce Reinsber
ga o svátku Panny Marie Sedmibo
lestné je dobrým úvodem k příjezdu 
na poutní místo Slovenska Saštín. 

Bazilika se neskví barokní nád
herou, kterou jsme zvykl í vídat 
v pražských chrámech. Ani okolí 
poutního místa nepřekypuje stánky. 
Vše tady je přítomno v míře méně 
okázalé a hýřivé. Zde se svátek 
patronky Slovenska slaví srdcem, 
modlitbou, snahou o pokoru. Davy 
poutníků během mše svaté, která je 
sloužena před vchodem do chrámu, 
zcela zaplňují volný prostor. Po 
skončení obřadů se lidé modlí u pa
mátné kapličky a v bazilice. Na lavič
kách skromně poobědvají a odjíž
dějí ke svým domovům plni naděje. 
Vždyť prosili za svůj národ Pannu 
Marii Sedmibolestnou. Možná to na 
nás může působit trochu zvlášt
ním dojmem, ale taková bezmezná 
důvěra v Boží pomoc v každé denní 
situaci by nám mohla být příkladem. 

Zpáteční cesta má několik hez
kých momentů. 

• Slovenský celník na hranicích, 
který si od nás vzal buchty na ochut
nání a zajímal se o situaci v Praze 
po povodních. 

• Dlouhá fronta aut na dálnici, 
kterou jsme využili k poslechu po
vídky od Jana Dobraczyňského 
o Nalezení Krista v chrámu. 

• Shlédnutí poutavého filmu o ži
votě otce Pia s malým dovětkem 
popisujícím atmosféru při jeho sva
tořečení. 

Závěrečná děkovná modlitba otce 
Bedřicha přímo vybízí k otázce. Co 
jsme dnes dělali zvláštního a pře
vratného? Jak je možné, že jsme 
polovinu dne proseděli v autobuse, 
druhou polovinu dne se třásli zimou 
na mši sv. a přitom máme duši 
i srdce plné. Plné díků, povzbuzení 
a radosti ze vzájemného setkání. 
Není to nic složitého. Putovali jsme. 
A každý poutník je v cíli své cesty 
odměněn. 

PŘÍŠTĚ? 
čas utíká jako voda a s koncem 

roku si budeme klást otázky a se
stavovat plány na příští sezónu 
našeho farního putování. Již během 
letoška za mnou přicházeli účast
níci našich zájezdů a navrhovali 
různá místa vhodná pro uskuteč
nění pouti. 

Obracím se na vás tedy s násle
dující prosbou. Zavzpomínejte na 
místa, poutě, chrámy, které jste ně
kdy v životě navštívili a bylo vám 
tam hezky. Zkuste třeba na malý 
papírek toto místo popsat, případně 
upřesnit období, kdy se tam koná 
nějaká pouť, slavnost, setkání. 
Informace pak předejte do sakristie 

otci Bedřichovi. Pokud to bude ale
spoň trochu schůdné, sestavíme 
příští sezónu podle vašich přání 
a představ. 

Tato moje prosba není nasměro
vána pouze na úzký okruh cestova
telů, ale celé farnosti, všemi gene
račními směry. Vždyť nám nic 
nebrání připravovat farní zájezdy 
pro děti , mládež, střední a starší ge
neraci. Vše záleží pouze na vaší 
chuti prožít alespoň jednou za čas 
společný den na čtyřech kolech, 
obohacený o návštěvu zajímavého 
místa. 

Těším se na vaše podnět~. 
Hana STEHLÍKOVÁ 



~~# ~ #~ # ~ 

VERIM, ZE NAS VLASTNI ZIVOT 
ZAČNE AŽ POTOM 

Svátek všech věrných zemřelých 
nám intenzivně připomíná také naši 
vlastní smrt a vede k myšlenkám 
o věčném životě. Možná „rozhovor tří 
embryí" osloví nejen nás, maminky, 
které máme s těhotenstvím a poro
dem bytostnou zkušenost. 

V bříšku těhotné ženy žila tři em
brya. Jedno z nich bylo věřící , druhé 
pochybovač a další bylo malý skeptik. 

Malý pochybovač se ptá: Věříte 
vlastně v život po porodu? 

Malý věřící: Ano, je jasné, že to 
existuje. Náš život tady je (napláno
vaný) jen na to, abychom se připravili 
na život po porodu, abychom byli dost 
silní na to, co nás čeká. 

Malý skeptik: Blbost, to přece ne
existuje. Jak by vůbec mohl takový 
život po porodu existovat? 

Malý věřící: Ani já to nevím přesně. 
Ale určitě tam bude mnohem víc svět
la než tady. Možná tam budeme běhat 
a jíst ústy. 

Malý skeptik: To je blbost! Běhat se 
přece nedá. A jíst ústy, to je směšné, 
máme přece pupeční šňůru, která nás 

~ 

živí. Kromě toho, není možné, aby byl 
život po porodu, protože pupeční šňů
ra je už teď docela krátká. 

Malý věřící: Ale ano, určitě je to 
možné. Bude to jenom všechno tro
chu jinak. 

Malý skeptik: Ještě se nikdo nikdy 
nevrátil po porodu zpátky. A život je 
samé trápení a je temný. 

Malý věřící: I když přesně nevím, 
jak bude vypadat život po porodu, 
v každém případě budeme potom 
vidět mámu, a ta se o nás postará. 

Malý skeptik: MÁMA?!? Ty věříš 
v nějakou mámu? A kde je? 

Malý věřící: Vždyť je tady všude 
okolo nás. Jsme a žijeme v ní a skrze 
ni. Bez ní vůbec nemůžeme existovat. 

Malý skeptik: Hloupost! Nic z něja
ké mámy jsem neviděl, takže nemůže 
existovat. 

Malý věřící: Někdy, když jsme 
úplně ticho, ji můžeš slyšet zpívat. 
A nebo cítit, když hladí náš svět. 
V každém případě věřím, že náš 
vlastní život začne až potom! 

(JŠ) 

FARNI CHARITA CHODOV 
Pojem charita má původ z latin

ského slova caritas, tj. milosrdenství, 
milosrdná láska. Znamená křesťan
skou lásku k bližnímu a na jejím zá
kladě poskytovanou dobročinnost. 

Farní charity rozvíjejí charitativní 
práci na území jednotlivých farností 
(nejmenší územní celky římskokato
lické církve). Mohou mít právní sub
jektivitu, mohou však také pracovat 
pouze na základě dobrovolnické 
činnosti. Jsou vedeny ( arci)diecézn í 
charitou, na jejímž území se nachá
zejí. Diecézní charita je účelovým 
zařízením římskokatolické církve, 
jehož posláním je pomoc lidem 
v nouzi. Je veřejnou církevně práv
nickou osobou. 

Farní charita v Chodově rozvíjí 
svoji činnost s náplní ošetřovatelské 
a pečovatelské péče nejen v oblasti 
Chodova, ale je schopna plnit tuto 
práci i v ostatních částech Prahy 4. 
Toto je možné hlavně díky spolupráci 
s paterem Gerndtem v Modřanech, 
kde bylo možné vyhradit část pros
toru tamější fary ke skladu a pracov
nímu zázemí zdravotních sester. 

V současné době jsou kance
láře v Modletické ulici na Chodově 
a v Severovýchodní ul. na Spořilo
vě. Ke kontaktu a zařízení služby je 
vhodnější adresa na Spořilově. 

Seznam poskytovaných služeb: 
1. Domácí zdravotní péče - pro

voz 7 dní v týdnu - odběry krve, 
aplikace injekce a inzulínu, převazy 
a odborné ošetření, měření glyke
mie, rehabil itace, péče v konečné 
fázi života. Hrazeno zdravotními po
jišťovnami. 

2. Domácí pečovatelská služ
ba - provoz 5 dní v týdnu - drobné 
ošetřovatelské úkony, doprovod 
k lékaři , procházky, nákupy a nutné 
pochůzky, úklid v domácnosti, péče 
o prádlo, hygiena, pomoc při podá
vání j ídla a pití. Hrazeno podle cení
ku pečovatelské služby nebo dobro
volným darem charitě. 

3. Konsultace se sociálním pra
covníkem - pomoc při vyřizován í 
úředn ích záležitostí (např. dávky 
sociální podpory), pomoc při zajištěn í 
dodávky obědů od státn í sociální 
služby, pomoc s nalezením vhod
ného zařízení pro nemocné apod. 

4) Zapůjčování zdravotnických 
pomůcek. 

* * * Kontakty: 
Spořilov, Severovýchodní 111 / 1, 

tel. 272 765 712, 604 993 378 
Chodov, Modletická 1401 , tel. 

272 941 972' 737 948 638 
(VS) 

KRÁTCE 
•VEČERY O PROŽÍVÁNÍ SYMBO· 

o 

LU pro náctileté najdou jistě hodně 
příznivců. Pátek 4. října v kapli 
sv. Václava ve 20.00 hodin, kdy se 
mysticky zkoumal základní symbol 
- srdce - naznačil nové možnosti 
duchovní formace a přitažlivějšího 
důvodu vzájemného setkávání. Ve
čery probíhají ve stejnou dobu -
nejlépe v přítomnosti rodičů - kaž
dý druhý pátek a děti mají zajištěn 
odvoz domů. Absolventka teolo-gic
ké fakulty Eva Remešová umí s Ma
rií a Boženou Šárkových spolupro
žívání mladých obohatit o vlastní 
zkušenosti . 

• ZDAŘILÉ VYSTOUPENÍ NAŠEHO 
CHRÁMOVÉHO SBORU v kostele 
sv. Václava v Praze 5, u příležitosti 
svátku tohoto světce, vyslechl také 
hudební skladatel Petr Eben. Missu 
brevis et facelis opus 41 od prvního 
varhaníka kostela Panny Marie 
Královny míru V. Říhovského a Mo
zartovo Ave verum, které přítomní 
uznale ocenili, předvedl sbor procí
těně a už s rutinní vyspělostí. 

•OBĚTNÍ DARY K OLTÁŘI nebu
dou nosit jen děti, ale chceme za
vést také pravidelnou účast dospě
lých. Aby se střídali podobně jako 
při mešním čtení. Tuto dobrou zku
šenost jiných farností zvažovali 
členové farní rady na svém posled
ním zasedání v pondělí 7. října . 

• TERMÍN FARNÍHO PLESU v pátek 
21. února 2003 je potvrzen. Veselit 
se budeme opět v Kulturním centru 
Novodvorská, pod organizační tak
tovkou Jaroslava Štětiny. 

• KOMPAKTNÍ DISK POD STRO· 
MEČEK chtějí nadělit farníkům 
a milovníkům dobré hudby a zpěvu 
členové našeho chrámového sbo
ru. Nazpívali latinskou pastorální 
mši Jana Jakuba Ryby a již vzpo
mínanou Missu brevis od V. Říhov
ského, kterou mají dobře zažitou. 
Teď je jen otázka času, aby se vý
roba cédéček stihla v termínu. 

• VOLEJBAL V KRYTÉ HALE v pro
storách Thomayerovy nemocnice si 
od 1. listopadu, každou neděli od 
20 do 22 hodin, mohou zahrát naši 
farníci. Sraz bude vždycky v 19.50 
u vrátnice. Prostor ke sportování se 
podařilo zajistit dr. V. Svobodové. 
Chybí ale ještě síť a balón. Každá 
pomoc je vítána. 

• PŘÍŠTÍ FARNÍ RADA se koná 
11 . listopadu a poslední v letošním 
roce 9. prosince. Všechny námě
ty k projednání můžete kdykoliv 
zanechat v sakristii. Zaručujeme, že 
žádný nezůstane bez povšimnutí. 



S Casulou (nejen) na chaloupku 
Vážení rodiče, milé děti! 
Tak jako každý rok, i na tuto zimu plánujeme zimní chaloupku. Opět se připravujeme na společný týden strá

vený při zimních radovánkách na horách, s lyžemi, ale i bez nich. Bude jako vždy v termínu jarních prázdnin pro 
Prahu, tentokrát od 8. do 15. února 2003. Plánujeme pouze jednu chaloupku pro děti od 9 do 15 let. 

Tato zimní chaloupka bude v pro nás novém místě - ve Špindlerově Mlýně. Protože zde budeme kapacitně 
omezeni, přistupujeme k dřívějšímu odevzdávání přihlášek, než tomu bylo doposud. Vyplněné přihlášky budeme 
vybírat spolu se zálohou po dvě neděle -10. a 17. listopadu 2002 po všech třech mších svatých v kapli sv. Vá
clava. Přihlášky je možné obdržet v sakristii. Informační schůzka k chaloupce je plánovaná na úterý 4. 2. 2003 
po večerní mši sv. 

Případné dotazy je možné nám sdělit prostřednictvím e-mailu na adresu casula@email.cz nebo vložit do při
hrádky v sakristii (označené nápisem OS CASULA) a samozřejmě při vybírání přihlášek v uvedených dnech po 
mších sv. 

Na všechny děti se srdečně těš í připravující tým starších kamarádů 

Milí mládežníci, 
tak jsme zase ve školním roce. Doufáme, že vás rozveselíme 

a trochu polechtáme vaše mozkové závity ... 

DĚTSKÁ POUŤ NA SVATÉ HOŘE 
Pouť byla naplánovaná na sobo

tu 12. října. Sešli jsme se v 8 hodin 
u kostela Panny Marie Královny mí
ru na Lhotce. Nástup do luxusního 
autobusu se konal pár minut poté. 
Už cestou, během které jsme se po
modlili část růžence a začali s luště
ním kvízu, který byl součástí dět
ského programu, se na naše vozidlo 
začaly snášet dešťové kapky. Ani po 
našem příjezdu na Svatou Horu se 
počasí neumoudřilo a pršelo skoro 
celý den. 

Začátkem programu se stalo 
dvouhodinové luštění křížovky, při 
jehož průběhu jsme sestoupili po 
svatohorských schodech dolů do 
Příbrami. Ač neustávalo pršet, sešli 
jsme se v 11 hodin k tak zvané „ky-

Stařičký lord zazvoní večer na slu
hu: „John, někam se mi tady zakutá
lela půllibrová mince. Kdybyste ji na
šel, tak mi ji ráno vraťte. A kdybyste j i 
nenašel, tak si ji můžete nechat. " 

© 
Na cestě z Londýna do Derby si ve 

vlaku lord Vincent přichystal doutník 
a táže se spolucestující: „Nebude 
vám vadit, když si zapálím?" „Cho
vejte se naprosto jako doma," odpo
věděla žena. „Nu, dobře," povzdych
ne lord a zasune doutník zpět do 
pouzdra. © 

tičkové" hře, během níž jsme se blí
že seznámili s Pannou Marií a ně
kterými událostmi z české i církevní 
historie. Třešn ičkou nakonec se 
stala krásná mše, věnovaná dětem . 
V nádherné bazilice jsme se ohřáli 
a vyslechli pro nás děti velice srozu
mitelnou promluvu otce biskupa 
Herbsta. Po ní jsme dostali pamá
teční medailičky jako upomínku na 
krásný den a začali se ubírat smě
rem k autobusu. I přes menší pro
blémy jsme se dostali domů a ve 
zdraví. Byl to vskutku vydařený den, 
prožitý ve společnosti kamarádů 
a Panny Marie, a všichni účastníci 
pouti se dokázali poprat s počasím, 
které nám opravdu nepřálo„. 

(KF) 

Prodám chatu na Zbraslavi, k na
hlédnutí u Karlova mostu .. . 

© 
„Sousede, co se stalo vašemu pra

seti, že má jen tři nohy?" 
„Celkem nic, ale minulý týden jsme 

měli chuť na kýtu. A kvůli tomu přece 
nebudeme zabíjet celé prase." 

© 
„Pane soudce, to je nespravedlivé. 

Když jsem minule nazval souseda 
prasetem, vyměřil jste mi pokutu pět 
set korun. Teď už po mně chcete celou 
tisícovku." „No, nedivte se. Vepřové 
od té doby dost silně podražilo." 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Od středy 2. října opět probíhá 

výuka náboženství. Zatím je při
hlášeno 75 dětí, které jsou roz
děleny do šesti skupinek. Učí se 
od 15.15 do 17 .00 v prostorách 
kaplí i kostela. Podkladem pro 
výuku jsou osnovy vydané Čes
kou biskupskou konferencí. Všem 
dětem i katechetům přeji hodně 
Božího požehnání při výuce. 

(MŠ) 
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s 
s 
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část výstroje jezdeckého koně 

stonek 
zeď 

pražský herec 
živočišný tuk 

strofa 
druh obratlovce 

kontakty 
Martin FRYČ 



SOCIÁLNÍ PODPORY NA INTERNETU 
Od letošního července zpřístup

nilo Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR na své internetové adrese 
nově zpracované elektronické for
muláře, které mají usnadnit komuni
kaci občanů s orgány státní správy 
v oblasti sociální podpory. 

Nárok na čtyři z dávek sociální 
podpory je závislý na výši příjmu ža
datele a společně posuzovaných o
sob. Jsou to dávky: 

• přídavek na dítě 
• příspěvek na bydlení 
• sociální příplatek 
• příspěvek na dopravu 
Při zjišťování nároku na tyto dáv

ky se zkoumá příjem v poměru 
k životnímu minimu rodiny. Na webo-

vých stránkách MPSV (www.mpsv.cz) 
si můžete jednoduchým způso
bem zjistit, zda máte na některou 
z těchto dávek nárok a v jaké výši 
by měla být vyplacena. 

Další dávky, které odbor státní 
sociální podpory vyplácí, jsou: 

• rodičovský příspěvek 
• dávky pěstounské péče 
•porodné 
•pohřebné 
Abychom příliš nezatěžovali 

čtenáře, kteří se k internetu sotva 
dostanou, necháváme praktické in
formace o serfování na obrazovce 
počítače k nahlédnutí v sakristii. 

(VO) 

PEJS~.A.? 
Městská policie si dovoluje připome

nout určité právní normy v problematice 
soužití lidí a psů v hlavním městě Praha. 

1. V Občanském zákoníku se pes 
chápe jako předmět vlastnictví věci. Podle 
§ 127 uvedeného zákona se vlastník mu
sí zdržet všeho, čím by nad míru přiměře
nou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím 
by vážně ohrožoval výkon jeho práv. 

2. Přihlašování psů a poplatky za psa 
ošetřuje vyhláška hl. m. Prahy č. 4/1991 ve 
zněn í pozdějších změn a doplňků. 

Majitel psa je povinen podat přísluš
nému obvodnímu úřadu přiznání k po
platku za psa do 15 dnů od jeho nabytí 
a 6 měsíců věku psa. Poplatek se platí od 
prvního dne následujícího měsíce. Výše 
poplatku, pokud není uvedeno jinak, činí 
1 000 Kč za jednoho psa a 1500 Kč za 
druhého a dalšího psa téhož vlastníka. 

Poplatek bez vyměření předem, ne
činí-li více než 400 Kč ročně, je splatný 
do 31. března každého roku. Ciní-li více 
než 400 Kč, je splatný ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do posledního 
března a srpna každého roku. 

Osvobození a úlevy od poplatků řeší 
čl. 6 uvedené vyhlášky, a mimo jiné se 
vztahuje i na psy označené mikročipem, 
kde úleva činí z roční sazby 300 Kč na 
dobu dvou let, nebo na psy převzaté z ú
tulku, kteří jsou plně osvobozeni od po
platků na dobu 2 let. 

3. Vyhláška o veterinární péči uklá· 
dá vlastníku psa povinnost nechat psa 
poprvé v šesti měsících a opakovaně 
po uplynutí roku očkovat proti vzteklině. 
U psa, který poranil člověka, je vlastník 

povinen neprodleně zajistit veterinární 
vyšetření. 

4. Pohyb psa na veřejnosti mj. řeší 
vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech 
provozu na pozemních komunikacích, 
kde je v § 60, odst. 5 zakázáno volné po
bíhání domácích zvířat (silnice, chodní
ky, cesty). Volným pobíháním je podle 
výkladu MV ČR každý pohyb psa ne
upoutaného na vodítku. Volné pobíhání 
psa na veřejné zeleni je zakázáno podle 
vyhlášky NV hl. m. Prahy č. 2/1981. Ve
řejnou zelení se podle této vyhlášky ro
zumí nejen všechny volně přístupné plo
chy s jakýmkoliv porostem, ale i cesty, 
dětská hřiště , pískoviště a vodní nádrže. 
Zákaz volného pobíhání psů obsahuje 
zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti. Zde 
se vztahuje na honitby, které se vyskytují 
na okrajových částech města, a kde při 
jeho porušení je myslivec oprávněn za 
určitých podminek volně pobíhajícího 
psa v honitbě usmrtit. 

5. Při venčení psa nesmí dojít ke 
znečištění veřejného prostranství. 
Pokud k tomu dojde, je vlastník povinen 
takové znečištění neprodleně odstranit 
podle vyhlášky NV hl. m. Prahy č. 8/1980 
ve znění pozdějších vyhlášek (úplné 
znění č. 5 /1985). Vlastník je při venčení 
psa povinen zabránit tomu, aby pes 
obtěžoval jiné osoby nebo jiná zvířata. 
Musí současně zabezpečit, aby jeho pes 
nikoho neporanil. 

Za porušení uvedených povinností 
může být uložena bloková pokuta do 
výše 1000 Kč a ve správním řízení po· 
kuta až do výše 40 000 korun. (Prch) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 1 O Kč. Toto číslo vyšlo 
25. října 2002. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4-Lhotka 
Telefon: 241 490 91 O 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 
e-mail: lhotecka.farnost@seznam.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 
s výjimkou července a srpna. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Probíhá ve středu, od října do květ

na, ve skupinách podle věku. 

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 
Od října do června každou druhou 

neděli v měsíci v 10.00 hodin. 

POZVÁNÍ NA ČAJ 
Každé druhé úterý v měsíci od 

15.00 hodin v kapli sv. Václava pro 
dříve narozené a všechny, kteří ne
chtějí být sami. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 241 494 435. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava mše sv. se stří
dá s bohoslužbou slova vždy ve stře
du v 16.00 hodin. 

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v sudém kalendářním 
týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 
FARNÍ KNIHOVNA 

Každé úterý od 17 .00 do 18.30 
s výjimkou července a srpna. 
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~ 

VELIKA RADOST 
„Zvěstuji vám velikou radost, 

která bude pro všechen lid. Dnes 
se vám narodil Spasitel , Kristus 
Pán." (Lk 2 ,10- 11) 

Tato slova anděla nepatřila jen 
pastýřům v Betlémě, ale i nám. 
Vždyť Bůh , který je nekonečně 
dobrý, mocný, nic většího nám ne
mohl dát, než když nám dal svého 
Syna. To po staletí předpovídali 

proroci Starého zákona. Po staletí 
lidstvo čekalo na tuto chvíli. Ozná
mení anděla, že Bůh - náš Vyku
pitel a Spasitel - se narodil, to je 
pravá a stále trvající příčina VELI
KÉ radosti pro věřícího člověka. 

Kéž se náš život točí okolo Kris
ta, kéž on je osou našeho života. 
Kéž v srdci stále zpíváme to, co 
zpívali andělé při jeho narození: 

Sláva na výsostech Bohu. Protože 
v Kristu jsme dostali to, co jsme 
nedostali v nikom jiném. 

Přeji vám, milí farníci, a to i jmé
nem celé farní rady, abyste prožili 
vánoční svátky ve VELIKÉ radosti 
a aby vám tato radost zůstala. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH 
24. prosince - úterý: 
ŠTĚDRÝ DEN 

Adventní mše svatá v 8.00, 
v 15.00 vánoční mše svatá pro děti 
a v 17.00 zpívá chrámový sbor pas
torální mši Jakuba Jana Ryby Hej, 
mistře pro sólisty, sbor a orchestr. 

25. prosince - středa: 
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Vánoční mše svatá v 8.00, v 10.00 
Missa pastoralis in B pro sóla, sbor, 
orchestr a varhany od Jakuba Jana 

Ryby. Večerní vánoční mše v 18.30. 
Jesličky v kapli Božského Srdce 
Páně budou přístupny od 7.00 do 
11.30 a od 14.00 do 19.30. 

26. prosince - čtvrtek: 

SVATÉHO ŠTĚPÁNA 
Mše svatá v 8.00 a 10.00 hodin. 

31 . prosince - úterý: 
SVATÉHO SILVESTRA 

Děkovná bohoslužba za uplynulý 
rok a prosba o Boží pomoc do roku 
nového v 16.00 hodin. 

1. ledna - středa: 

NOVÝ ROK, SLAVNOST 
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Mše svatá v 8.00, v 10,00 
a 18.30 hodin. 

6. ledna - pondělí 
ZJEVENÍ PÁNĚ 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 
a 18.30 hodin. 

;p 
P. BEDŘICH VIKÁŘEM 
Jmenování k 1. lednu 2003 
r>eset let kriěžstvi 

Našeho otce Bedřicha Vyměta
líka jmenoval pražský arcibiskup 
Miloslav Vlk dnem 1. ledna nové
ho roku 2003 vikářem 3. pražské
ho okrsku. Tento vikariát, jeden 
ze čtyř v Praze, má 30 koste
lů a kaplí, 18 farností, 27 kněží, 
4 jáhny a v duchovní správě pů
sobí ještě jeden laik. Jde o rozsáh
lou oblast od farnosti sv. Ludmily 
a Nejsvětějšího Srdce Páně na 
Vinohradech, farnosti sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě, po farnost 
Neposkvrněného Početí Panny 
Marie ve Strašnicích, farnost 

sv. Jakuba Staršího v Petrovicích 
a dokonce farnost Všech svatých 
v Uhříněvsi. Samozřejmě také 
o všechny farnosti v okolí našeho 
lhoteckého kostela. 

Druhou významnou zprávou je 
desetileté výročí kněžství, které 
P. Bedřich dovršil v pátek 13. pro
since. Je tedy hned více důvo.dů 
k tomu, abychom našemu milému 
pastýři jménem vděčných oveček 
blahopřáli a stále mu vyprošo
vali Boží požehnání a hodně síly 
a trpělivosti v jeho nelehké službě. 

(red) 
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JUDr. STANISLAV PŘIBYL, Ph.D, JC.D 
(dokončení z minulého čísla) 

Jaký je váš vztah k hudbě? 
Už jako dítě mě otec brával 

s sebou na kůry, kde působil jako 
hudebník. Protože byl také ředite
lem kůru ve strašnickém kremato
riu, ocitl jsem se v podobné situaci 
jako malý Kolja ze známého filmu 
a díval jsem se shora s kůru na 
smuteční obřady skrze šprlení 
právě na tom místě jako on. 
Rakve jsem ale na rozdíl od něho 
nekreslil. 

Od sedmi let jsem chodil na 
LŠU. Jestliže rodiče přisoudili mé
mu bratrovi obor housle, na mne 
zbyl klavír. První čtyři roky mě hra
ní zoufale nebavilo. Teprve když 
jsem odhalil zděděné improvi
zační schopnosti, začalo být zají
mavé. V určitém období mě samo
zřejmě oslovil i tvrdý rock, který 

dodnes nepovažuji za tak zavrže
níhodný, jako ti , kteří jej rádi dé
monizují. V každém žánru je hud
ba dobrá a špatná. 

Jako pianistovi se mi ale nej
lépe hraje hudba klasicistní -
Haydn, Mozart, Beethoven, Dusík. 
Kdybych měl po ruce historické 
nástroje jako cembalo nebo malé 
varhany, bavilo by mě ještě více 
hrát i barokní mistry, jako jsou 

Bach a Handel. 
Hudbu barokních a klasicist

ních mistrů také nejraději poslou
chám. Mám rozsáhlou sbírku 
kompaktních disků, monotema
ticky řazenou. Je plodem dlouho

leté sběratelské činnosti a už by 
pomalu stála za katalogizaci, po
kud by se u nás mezi farníky našel 
nějaký hudební vědec. 

Hudba mě provází od rána do 

večera. Buď ji poslouchám, nebo 
hraji. Mám dva klavíry - křídlo 

v mém bytě a pianino, které může

te už vidět u nás v kapli Nejsvětěj
šího Srdce, kde asi bude farníky 
čekat nejedno hudební překvapení. 

Hudba však není můj jediný 
zájem. Sice se zabývám profesio-
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nálně právem, avšak zajímá mě 
také mnoho dalších oborů. Už jako 
seminaristu mě zaujala patrologie 
(církevní otcové), teologie, biblisti
ka. Zajímá mě ovšem také socio
logie, politologie, dějiny, zkrátka 
humanitní vědy. 

Jaký je váš vztah k počítačům? 
Počítače jsou pro mne nutným 

zlem. Ale podle rčení „odříkáva

ného chleba největší krajíc" jsem 
za poslední dva roky v Římě na 
počítači napsal přes 600 stran 
formátu A4: dvě doktorské práce, 
spoustu kázání a článků . 

Vůbec mě nezajímá zkoumání 
toho, co všechno počítač umí. Po
užívám jen nejnutnější funkce, 
jako by šlo pouze o psací stroj. 
Když potřebuji něco, co přesahuje 
mé znalosti PC, poprosím někoho, 
aby tu „mouřenínskou práci" na 
počítači udělal za mne. Počítačo
vé hry pokládám za ztrátu času 
nejen pro mě, ale pro naprostou 
většinu lidstva. Protiví se mi také 
e-mail , internet, mám odpor k mo
bilním telefonům nebo k automo
bilům, i když řidičský průkaz mám 
už od roku 1993. 

Mezi kněžími jsem ve svém za
rytém přístupu k technice spíše 
výjimkou. Kdysi jsem si myslel, že 
mezi nimi bude mnoho humanit
ních vzdělanců, ale postupně jsem 
zjišťoval, že většina duchovních 
nebo adeptů na kněžství je dnes 
spíše technicky zaměřená - mate
matici, inženýři , lidé, které všech
ny technické vymoženosti zajímají 
a kteří s nimi podle mne tráví až 

příliš mnoho svého kněžského 
času. Je vidět, že klérus nespadl 
s Marsu, ale že je stejný jako sou

časná přetechnizovaná společ

nost. 

Kolik znáte jazyků? 
Z cizích jazyků umím v součas

nosti nejlépe italsky. V italštině 

jsem složil asi šedesát zkoušek 

a napsal téměř třísetstranovou 

dizertační práci. Umím také ně

mecky. Babička z matčiny strany 
je sudetská Němka. Místo dovole
né jsem dosud jezdíval jako kněz 
každý rok v létě na měsíc do mun
sterské diecéze zastupovat v ně
které farnosti , abych si němčinu 
udržoval. Znám i angličtinu a za
tím se mi neztratila ani pasivní 
znalost ruštiny. Zato jsem, přiznám 
se, z biblických jazyků zapomněl 
hebrejštinu. Znalost řečtiny si 

udržuji čtením novozákonních 
textů. A latina? Italština je pro mě 
derivát latiny. 

Byl jste dlouho v Římě. Jaký je 
váš vztah k Věčnému městu? 

Když jsem se vracíval ze studií 
v Římě , býval jsem tázán: „Tak vy 
jste v Římě u Svatého otce?" Lec
kdo měl totiž představu , že div 
nelezu do papežské ložnice. Pře

nosy z vatikánských obřadů jsou 
sice v italské televizi neporovna
telně častější než u nás, ale jinak 
se tam o Svatém otci nedovíte 
o moc víc než zde. 

Měl jsem zvláštní příležitost 

Jana Pavla li. zcela nečekaně vi
dět zblízka v papamobilu . Bylo to 
při svatořečení otce Pia, kdy pa
pež přeletěl helikoptérou ze svato
petrského náměstí, na nějž se 
všichni poutníci nevešli, pozdravit 
také zbylé poutníky na plochu 
před Lateránskou bazilikou. Ani 
tam jsem se nechtěl tísnit v davu, 
a tak jsem šel raději na liturgii vý
chodního obřadu do koleje Russi
cum. Když jsem se však vracel 
okolo Lateránu, papež jel náho

dou právě okolo místem, kde byl 
dav prořídlý, takže jsem si ho mohl 
nerušeně prohlédnout zblízka. 

Řím ovšem zdaleka není pouze 
přítomnost papežství. Z města 
dýchá především slavná historie 
a v některých ohledech, jako eko
logická a dopravní situace nebo 
nefunkčnost veřejných služeb, také 

poněkud méně slavná přítomnost. 



Bydlel jste v Nepomucenu? 
Ano, při prvním i druhém studij

ním pobytu. Ke koleji mám blízký 
vztah zejména díky exrektorům 

mons. Karlu Vránovi i mons. Karlu 
Janouškovi. V Nepomucenu se 

nachází také kaple kardinála 
Josefa Berana, jehož památka je 
vůbec v celém domě živá. 

Léta jsem v Nepomucenu hrál 
na varhany, dokonce i když jsem 
byl knězem. Varhany jsou tam 
v presbytáři kaple, takže jsem 
zvládal oboje najednou: koncele
broval jsem při mši sv. a zároveň 
jsem při ní hrál na varhany. 

Dále jsem na Nepomucenu po
znal mnoho výborných lidí mezi 
bohoslovci i mladými kněžími, a to 
i z Moravy a ze Slovenska. Nepo
mucenum mi přirostlo k srdci více 
než Lateránská univerzita. 

Proč? 

Tam naopak panuje jihoitalská 
mentalita, a ta nám Středoevropa
nům , kteří jsme zvyklí na určitý 

rytmus práce, vadí. Věci na sekre
tariátu nebo v knihovně se vyřizují 
tak pomalu, že kdybych nepraco
val s podklady, které jsem si při

vezl od nás a z Německa, udělal 

bych tam jeden doktorát za čtyři 

roky a ne za dva. Mnoho kolegů 
tam také opravdu tak dlouho dok
torát studuje. 

Na druhé straně tam jsou studen
ti nejen z Itálie, ale třeba ze sub
saharské Afriky, z Koreje, z Latinské 
Ameriky, ačkoli i oni mají většinou 
jiný přístup k práci a k plnění po
vinností než my. 

Člověk se nicméně v Římě na
dýchá univerzality církve, což by 
nebylo možné nikde jinde na svě

tě , ať bych studoval třeba v Irsku, 
v Německu nebo v Americe . Cír
kevní fakulty se totiž všude jinde 
mimo Řím zabývají partikulárními 
problémy tamních místních církví. 
Nikde jinde to není tak, jak říká 

náš generální vikář Slavík: „Řím je 
universum." To jsem ve Věčném 
městě opravdu cítil. 

Jaký máte vztah k Praze? 
Když jsme byli s bratrem malí, 

říkali jsme mamince: „Jak to, že 
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DAREK PRO MARII 
Dobré duše z naší farnosti 

pani Marii Macků nezklamaly. 
Po přečtení výzvy v minulém 
Věstníku, zda někdo bude ocho
ten doprovázet nemocnou z Do
mova důchodců v Sulické ulici 
na mši svatou do nedalekého 
kostela ve Lhotce, se přihlásilo 
několik obětavých farníků, kteří 

si rozdělili služby. Hned také 
při první příležitosti paní Macků 
naložili do auta, aby mohla být 
přítomna bohoslužbě, která je 
pro ni vším. Jak tento jejich 
lidský počin živě zapadl do slov 
nedávného evangelia sv. Ma
touše při Slavnosti Ježíše Kris
ta Krále: „A kdy jsme tě viděli 
nemocného a přišli jsme k tobě? 
Pán těm dobrým lidem odpoví: 
Cokoli jste udělali pro jednoho 
z těchto mých nejposlednějších 
bratří, pro mne jste udělali." 

jiné děti jezdí na prázdniny do Ju
goslávie, a my jezdíme jen do Ha
vlíčkova Brodu?" Maminka mi jed
nou odpověděla : „Počkej, jednou 
budeš v cizině tak dlouho, až tě to 
bude mrzet." Měla pravdu. Čím 
déle jsem byl v cizině , tím víc jsem 
si utvářel poněkud více patriotský 
vztah, než je u nás obvyklé, k na
ší zemi vůbec a k Praze zvlášť. 

V Praze žije mnoho lidí odjinud, 
kteří si dnes hrají na Pražáky. To 
já ovšem nemusím, neboť jsem 
tady doma, jsem křtěný Vltavou. 
I se všemi nectnostmi, které k ta
kovému pražáctví patří. 

Co byste mohl říci o své spiritu
alitě? 

Spiritualita diecézního, „svět

ského" kněze je diskutovaný pro
blém. P. Rudolfa například oslovo
vala dominikánská spiritualita. Já 
si však myslím, že spiritualita die
cézního kněze má vycházet pře
devším z jeho samotné činnosti 

a že nemusí nutně spočívat v im

plantování některé z klasických 
řeholních duchovních škol - fran
tiškánské, dominikánské, jezuit

ské apod. V souvislosti s plněním 

Paní Marie Macků tak už dopře
du dostala cenný vánoční dárek. 

(ZP) 

Komunita Sant „Egidio 

zve chudé a osamělé na 
VÁNOČNÍ OBĚD 

Už po šesté zve Komunita 
SanťEgidio osamělé a chudé 
na slavnostní vánoční oběd ve 
čtvrtek 26. prosince (na sv. Štěpá
na) ve 13.00 hodin do františkán
ského kláštera na Jungmannově 
náměstí - vchod z Františkánské 
zahrady. Ke společnému stolu 
jsou srdečně zváni i jejich průvod
ci. Případné další informace 
podá Martin VAJSAR, Jánošíkova 
1249/5, Praha 4 - tel. 241 727 968 
nebo Petr KOLDINSKÝ, Milady 
Horákové 13, tel. 737 225 557. 

(red) 

pastoračních povinností lze prožít 
třeba i „obyčejnou" modlitbu bre
viáře . Podobně třeba křest lze 
vnímat jako duchovní událost, ne
jen jako pouhé polévání vodou. 
Kněz by nemusel svátostné úkony 
rezervovat pro kostel a vlastní, 
individuální přístup k Bohu do sou
kromí. Řeholníci mají třeba mno
hem víc prostoru pro meditaci, ale 
strom se vždy pozná po ovoci. 
Dokáží tím pádem pronášet pro 
věřící kázání, které má hlavu 
a patu? Přiznávám, že na rozdíl 
od kontemplativních řeholníků 

jsem rozlítanější a roztěkanější, 

ale snažím se především soustře
dit na to, co je důležité při pasto

raci , co poslouží lidem. 
Jsem navíc rád, že zde na 

Lhotce mohu být s otcem Bedři
chem. Pokládám za svůj úkol jej 
v působení ve farnosti podporo
vat, a to právě proto, že druhé 
„pustí k válu" a dá lidem prostor 
pro jejich samostatnou iniciativu. 
Jsem jedním z těch šťastných , 

kteří si tohoto prostoru váží a sna

ží se ho podle možností využít. 
Rozhovor připravil 

Jiří SŮVA 
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NEZTRACET NADEJI A DUVEROVAT 
To je odkaz papežského preláta P. Pavla Kučery 

Využít přítomnosti papežského 
preláta P. Pavla Kučery, působícího 

v Norimberku, který koncem listopadu 
celebroval mši svatou u příležitosti vý
ročí našeho kostela, a pozvat ho na 
odpolední Farní akademii, bylo šťast
ným krokem. V očekávání zajímavých 
informací se sešla početná společ
nost posluchačů , a to i přespolních. 
Beseda se protáhla až do večerních 
hodin, času nikdo nelitoval. 

Původním tématem farní akade
mie byl sice Pohled na český vývoj 
zahraničníma očima, ale P. Kučera 
neodmítl odpovědět na žádnou otáz
ku zvídavých posluchačů, takže spon
tánní beseda měla mnohem širší zá
běr. Přednášející nejdříve popsal svoji 
životní pouť z rodného Bohosudova 
do Norimberka. Chtěl studovat teolo
gii, ale doma pro to neměl správný ká
drový posudek. Dvakrát se tedy poku
sil utéct do zahraničí . Nepodařilo se. 
Pracoval v ČKD a pozděj i ve staveb
nictví. Po třinácti letech dělnické pro
fese konečně získal povolení odjet na 
zahraniční zájezd. A to ještě neče
kaně jako náhradník - bylo to stejně 
Boží řízení, poznamenal P. Kučera. 

Přes Rumunsko se mu tehdy podařilo 
dostat do sběrného tábora ve Vídni , 
kde byl později tajně vysvěcen za 
jáhna. Posléze doputoval do Říma, 
kde řádně vystudoval na kněze, ale 
své místo raději vyhledal v české du
chovní správě v Bavorsku, kde se set
kávaly desetitisíce našich utečenců. 

Pater Kučera je delegátem pro 
českou duchovní službu v Německu, 
s tykadly pastorační služby v oblasti 
celé Evropy. Má také svoji českou far
nost, v níž chce i po sedmdesátce 
působit jako kněz. 

Papežský prelát se představil jako 
výborný vypravěč, nešetřící humor
nými vzpomínkami. 

„První vlna uprchlíků ještě věděla , 
co je to kostel, co je pan farář, co jsou 
svátosti. Chodili ke svatému přijímání , 

měli církevní sňatek. Ale později už 
víra vyvětrávala. Přesto se na mě 
všichni obraceli s důvěrou jako na vy
hlášenou českou oázu pomoci. Někdo 
neměl pas, jiný co jíst. Přes tu sociální 
oblast se dá dobře působit a lidé na to 
nezapomínají. Jednou jsem jel tady 
v metru a nějaký chlapík mě pořád 
pozoroval. Pak na mě: Nejste vy ná
hodou pan Kučera? - Jo, to jsem. -

To jste teda vy, co jste mi dával oběd 
v neděli. To byl takový začátek du
chovní služby v lágrech. Když jsme 
někomu dali nějakou tu košili , měli 
jsme pro něj chvíli času , něco jsme 
mu zprostředkovali, přeložili, místo 
sehnali, byt obstarali , tak ti lidé byli 
otevřenější . Kolikrát jsem se musel 
srdečně zasmát. Jak mě třeba titulo
vali - pane kostelníku, vaše svatosti , 
pane z kostela. Jednou někomu radili , 
když potřebuje promluvit s farářem , 
že musí mít černé šaty. On žádné ne
měl, tak mu je, ale malé, půjčil nějaký 
číšník. Přišel za mnou, sako mu pras
kalo ve švech, a říká: Vaše svatosti, 
tak já jsem tady s tím problémem„. 

Jindy mě volal mobilem z vězeňské 
cely odsouzený, který nechtěl sedět 
společně s černochem. Buď já, nebo 
on. Tak i takové služby se někdy po
daří. Několika zoufalcům jsem zachrá
nil život, když jsem je odvrátil od sebe
vraždy. Z toho všeho je vidět, jak ta 
sekularizace postupuje a je třeba ji 
vnímat. A dar víry, který máme, mu
síme důsledně žít." 

V tu chvíli, místo další otázky, za
zněla slova uznání naší farnice paní 
Lysé, která P. Kučerovi za všechny 
skutky blíženecké lásky našim kraja
nům, ztrácejícím v cizí zemi nadě

ji , upřímně poděkovala. Následoval 
bouřlivý potlesk. Papežský prelát se 
netajil tím, že každé lidské pohlazení 
udělá dobře . 

Pak se posluchači zajímali o prak
tický život církve našich sousedů . 

„V Německu jsou samé konference, 
plno práce, jednání, všichni jsou vytí
ženi a na tu pastoraci kněží nemají 
čas . Když potom farník přijde a řekne, 

otče, já bych chtěl jít ke svaté zpově
di, dostane třeba odpověď: Až v so
botu večer v 17 .30." 

Ve Farní akademii se otevřeně pro
bíraly názory na celibát, svěcení žen, 
vztah církve k muslimům a sektám, 
pohledy německých věřících na Sva
tého otce, které jsou různé (váží si 
jeho ekumenického charismatu, nega
tivně vnímají jeho setrvávání na sta
rých principech věrouky) , zdrženlivé 
vztahy Němců a Židů , zazněly úvahy, 
proč ubývá věřících. 

P. Kučera nakonec všechny poslu
chače vyladil do optimistické pohody. 

„Nemusíme se tak příliš bát. Dnes
ka mě to připadá jako kdysi na stav
bě . Byl tam hrozný nepořádek, tam 
desky, tamhle kolečko , ale pak, když 
přišla kolaudace, všechno bylo pěk
ný. Momentálně to u nás vypadá jako 
na tý stavbě. Všechno je rozházené, 
nevyznáme se v tom, nerozumíme 
tomu, my ze starší generace byli 
úplně jinak vychovaní, v jiném princi
pu. Chodit do evangelického kostela 
bylo zakázané a tak dále. Chce to čas 
a nechat působit Ducha svatého. 
A hlavně si myslím jednu věc - ne
ztrácet naději, důvěřovat. Důvěra 
bývá složitá, ale může zachránit 
lásku, která je někdy v krizi. Pak musí 
přijít naděje. Proto ji neztrácejme. 
Nakonec stejně tím naším hlavním 
knězem je Ježíš Kristus. Nečekejme 
momentálně nabité kostely, třeba by 
nám unikla přítomnost, a to by bylo 
škoda. Tak ať vám Pán Bůh žehná, 
modleme se za sebe navzájem„ ." 

(Pej) 
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NASLOUCHÁME BOŽÍMU SLOVU 
Při zamýšlení nad mší svatou při 

setkání maminek jsme si povídaly 
o bohoslužbě slova. Oslovilo nás 
přirovnání k Marii (sestře starostlivé 
Marty), která usedla u nohou Pána 
a zaposlouchala se tak, že všechno 
ostatní bylo pro ni vedlejší , ve srov
nání s faktem, že je zde Pán a mlu
ví k ní. I k nám Bůh promlouvá, volá 
nás, když se v kostele čte Písmo 
svaté. Je moje odpověď Bohu díky! 
Chvála tobě Kriste! bezmyšlenko
vitá nebo opravdu vyjadřuji svou 
vděčnost? To byla jedna z otázek, 
které jsme si kladly. Boží slovo ne-

směřuje do prázdna, ani všeobecně 
ke všem a k nikomu. Adresátem 
jsem já. Dokud neporozumím, že 
slovo Boží mluví o mně, je neúčin
né, až když je vztáhnu na sebe a na 
můj život, může mne proměnit. 

Neposloucháme tak historii o na
rození Krista? Litujeme Boží Dítě 
a odsuzujeme ty, kteří před ním 
zamkli dveře svých domovů. Jsme 
pobouřeni, ale nemluví o nás? Ne
jsou naše srdce zamčena, když on 
touží vstoupit? 

Děti , když se zaposlouchají do 
příběhu, dívají se jako začarované, 

tváře jim hoří, pusy mají otevřené, 
ani nedutají ... Zástupy, které šly za 
Kristem „žasly nad jeho učen ím", 

lidé mu viseli na rtech, hořelo jim 
srdce, zapomínali na hlad a žízeň. 
My jsme dětm i své doby, v neustá
lém hluku, je pro nás obtížné vnitřně 
se ztišit. Často býváme při liturgii 
slova roztržití, Bůh k nám mluví, ale 
jeho řeč se nedostává ani k rozumu , 
natož k srdci. Už jsme někdy zkusili 
zopakovat si po nedělní mši svaté 
něco ze čtení nebo z kázán í? Za
skočilo nás, že toho mnoho není? 

J ak to udělat, abychom slyšeli, zvlášť, když ještě s sebou máme malé děti? 
Osvědčilo se, přečíst si texty pře

dem, pak je větší šance, že něco 
zachytíme. Se staršími dětmi se 
společná chvíle nad nedělními texty 
stává příjemným setkáním a příle
žitostí ke sdílení svých zkušeností 
a zážitků s Bohem. Děti pak při mši 
lépe naslouchají, stejně jako my. 
Obtížnější je to s nejmenšími, kde 
jde spíš o to, jak je udržet relativně 
v klidu a potichu, v dobré pohodě. 
Věřte, že největší napětí prožívají 
vlastní rodiče a také jejich dítě je 
nejvíc ruší. Povídaly jsme si o tom, 
co všechno zkoušíme, co se nám 
osvědčilo. Pro nejmenší děti někdy 
stačí dudlík, pití, piškoty nebo jiné 
dobroty. Dobrá zpráva je, že z toho 
vyrostou a nemají s jedením v kos
tele potíže. Větší děti učíme doma 
formou hry „šeptat", pak si můžeme 
potichoučku vysvětlovat , co se při 

mši děje, na co se mají dívat. Pro
hlížíme s nimi misálek nebo jinou 
knížku. Maminky pořizují dětem alba 
na obrázky, které dostávají, když si 
jdou pro křížek, jejich prohlížení 

také na nějakou dobu děti zabaví. 
Pak jim hledáme tichou zábavu, jako 
je zapínání knoflíků, zipů na tašce, 
osvědčila se také lžička, zkrátka ne
hlučné předměty, které se dají dlou
ho zkoumat. Na některé dítě platí 
úplatek, když budeš hodný, po mši 
dostaneš bonbónek, nebo výhrůž
ka, když budeš zlobit, jdeme do 
kaple, jsi ještě malý, nemůžeš být 
mezi velkými. Někdy naše vzájem
né snažení skončí odebranou fazolí 
(děti je doma sbírají za dobré skut
ky), bolestivým hmatem na ramín
ko, nebo v krajním případě výpras
kem, před kostelem, protože děti 

někdy zkouší, jestli to myslíme váž
ně a vědí, že před oltářem nedosta
nou. Děti se učí ohleduplnosti vůči 

druhým pomalu. Pro většinu je se
dět potichu a nehnutě téměř hodinu 
nadlidským úkolem. Obtížná je si
tuace s více dětmi. Starší by už 
mohly být vepředu, ale to nejmenší 
ruší . Jak se děl it a co dělat, když 
není s kým se dělit? Děti nechtějí 
zůstat ještě samotné. Dů ležité je být 

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ PRO MANŽELE 
Možná je tomu již dávno, co jste 

opakovali po knězi nebo říkali zpa
měti manželský slib. Ve svátek Sva
té rodiny mají manželé příležitost 

tento svůj slib obnovit, opět říci ano, 
chci být člověkem pro tebe, tak jako 
Kristus se stal člověkem pro nás. 

Připravili jsme pro vás malé za
stavení v adventním čase, rozjímá
ní nad textem manželského slibu, 
které může být přípravou na jeho 
obnovení. Uskuteční se ve čtvrtou 
neděli adventní 22. prosince od 
15.30 do 17.00. Několik manžel-

ských párů si připravuje rozjímání 
nad jednotlivými částmi manžel
ského slibu a podělí se s vámi o to, 
co pro ně znamená: 

„Odevzdávám se tobě a přijímám 
tě za manžela (manželku), slibuji, že 
ti zachovám lásku, úctu a věrnost, 
že tě nikdy neopustím a že s tebou 
ponesu všechno, dobré i zlé, až do 
smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh." 

Rozjímání zakončí společná ado-
race. 

(JŠ) 

s dítětem. Snažíme se, jak nejlépe 
umíme. Každé dítě je originál, po
stupně rostou a dozrávají, nechce
me je odradit. Přáli bychom si, aby 
chvíle v kostele byly pro ně příjem
né, krásné. Děkujeme všem, kteří 

se podílejí na přípravě mší svatých 
upravených pro děti , protože i to je 
cesta. Děkujeme také našim duchov
ním otcům, že na děti pamatují 
s pár slovy. Snad se naše touha sly
šet Boží slovo stane i touhou našich 
dětí. Protože pro Boha není nic ne
možného, prosíme o dar uší, které 
by slyšely, srdce, které by rozumělo. 

(JŠ) 

KRÁTCE 
• ROZCVIČKA NAŠEHO CHRÁMO

VÉHO SBORU na slavnou Rybovu 
mši Hej, mistře, proběhne v Kulturním 
centru Zahrada (Praha-Opatov, 
Malenická 1784) na adventní večer 
22. prosince, kam jsou naši pěvci po
zváni k hostování. 

• MÁME DĚTSKÝ SOUBOR? Na tuhle 
otázku by mohlo odpovědět zatím 
sedm dětí, které pod vedením sbor
mistra Josefa Vavříka pravidelně na
cvičovaly koledy. Záleží na nich, aby 
ani po Vánocích neztratily chuť zpívat. 

• UŽ NECHYBÍ SÍŤ ANI BALÓN a v kry
té hale v prostorách Thomayerovy 
nemocnice poletují každou neděli od 
20 do 22 hodin tvrdá podání a sme
če, jen klouby praskaj í. To vše díky 
dr. V. Svobodové, která tuto příleži
tost pro naše farníky - další se mo
hou přihlásit a aktivně rozpohybovat 
svoje tělo - zprostředkovala. 

•PRVNÍ JEDNÁNÍ FARNÍ RADY 
v novém roce 2003 se uskuteční 
v pondělí 6. ledna, jako vždy ve 20.00 
hodin. Jakýkoliv váš námět má v pro
gramu zelenou. 
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JAK JSME PUTOVALI 
Adventní putování bývá myšle

no symbolicky a hovoří o hledání 
Boha ve svém srdci. Tuto dobu 
a nový církevní rok lze také oslavit 
skutečnou cestou a skutečným 
hledáním Boha ve svých bližních, 
s nimiž sdílíme jeden autobus 
a navštěvujeme společně krásná 
památná místa naší země . 

KRÁLÍKY - pro mnohé poutní 
místo v podhůří Orlických hor, pro 
nás už navždy stařičký pater 
Gross a jeho působivé vyprávění 
o pohnuté historii Králík. Vždyť 
sloužily nejen jako poutní místo, 
ale také jako nucený kriminál pro 
řeholní osoby. Úžasným způso
bem popsal zázrak: uzdravení ze 
závažné nemoci, který se na pří
mluvu Panny Marie Nanebevzaté 
stal v době zcela nedávné. Po mši 
svaté, kterou sloužil otec Bedřich, 
nás P. Gross provedl opravenými 
ambity se vzácnými obrazy a so
chami. Otevřel nám kapli svatých 
schodů a přidal několik lidských 
příběhů. Hustá mlha se k poledni 
trochu rozptýlila a romantický po
hled do údolí s dřevěnými cha
loupkami jen posílil vděčnost za 
toto místo. 
ČASTOLOVICE - Už samotná 

námětem. Pro nás posíleným vzpo
mínkami z knihy Cecilie Šternber
gové Cesta. Jde o autentické 
svědectví přerodu ženy - cizinky 
v manželku českého šlechtice 
a posléze Češku, která svůj nu
cený odchod ze země v roce 1948 
nesla velmi bolestně a celý život 
v emigraci vzpomínala na naši 
zemi jako na ztraceného dobré
ho přítele. Osud má pokračová
ní v její dceři, Dianě šternerg -
Phipps, restituentce, pokoušející 
se o oživení historie. Mohli jsme 
jen chválit, jak se jí to daří . Bílí 
daňci a další lesní drobotina 
v oboře neváhala ochutnat praž
ský poněkud okoralý chléb. Okny 
zámku jsme zahlédli kuchyň 

a růže na záhoncích už byly pod 
chvojím připraveny přezimovat. 
TŘEBECHOVICE -to je jeden 

velký betlém, který koresponduje 
s uměním sice chudých, ale velmi 
zručných řezbářů Orlicka. Museli 
jsme se před jejich mistrovstvím 
hluboce sklonit. Jeden řezbář, 

mistr svého oboru, byl přítomen 
a přímo před našimi zraky vyřezal 
z lipového dřeva ovečku, které 
vdechl duši. 

* 

vých informací o svátku sv. Ondře

je, adventních a vánočních zvy
cích, a průběžně sledovat historii 
kraje, který jsme míjeli. K večeru 
došlo i na film o historii a vzniku 
Bible. 

Možná program není vždy všem 
poutníkům po chuti, ale my cestu
jeme právě proto, abychom slova 
o lásce k bližnímu, která slýchá
váme každou neděli v kostele, 
mohli učit přímo v praxi. 

Závěrečná modlitba otce Bedři
cha nás přímo k této myšlence na
směrovala: 

Vánoce minout nemůžeme , ale 
s Kristem se minout můžeme. 

A tak po roce putování, ve kte
rém jsme prožili na čtyřech kolech 
mnoho hezkého, chci všem spo
lečníkům poděkovat. Za jejich hoj
nou účast a zájem, za ochotu na
slouchat, za trpělivost , když něco 
neklaplo. 

Přeji všem krásné svátky vá
noční ve společnosti té nejvzne
šenější - Panny Marie a jejího 
Syna Ježíše a do nového roku 
pevné zdraví. Vždyť připravujeme 
další putovní sezónu a v té přece 
nesmíte chybět. 

historie rodu Šternbergů a jejich V autobuse bylo dost času vy-„ ' ' 
péče o místní zámek je dobrým slechnout za jízdy hodně zajíma- Hana STEHLIKOVA 

·:r•vENOVANO~DETEM •VĚNOVÁNO DĚTEM ··věiJoV'ÁN<roěTEM • : VĚNOVANO:-DĚTEM"•~ 
:t...:.:i.;..-,,..c. . .=.=~ . o " ..... ' -~• -~ ..,.,.;;.., : ,,. • -:.....~ , • • . ,l~ V . • „. > „. • ~: • "' ..... A ~ 

TAJEMSTVÍ VÁNOC 
O Vánocích oslavujeme naro

zení Ježíše Krista. Co nám přináší 
radost, když přemýšlíme o této 
události? Tajenka následující řetě
zovky ti to prozradí. Poslední pís
meno prvního slova je zároveň 
prvním písmenem slova následují
cího. Tajenku přečteš ve směru 
čísel ve vytečkovaných políčkách. 

Bůh přišel na tento svět, ... 
(dokončení v tajence). 

(se svolením převzato 
z Katechetického věstníku 

Katechetického centra v Brně) 

N<!lpověda: neomylnost 

·-··· ~ . . ·. 
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Milí čtenáři, 

doba adventní a vánoční je tady a s ní naše nápady, příběhy, člán

ky. Přejeme vám hezké počteníčko a pěkné prožití svátků. 
Redakce dětské stránky 

PROČ SE ROZEZNĚLY ZVONY 
V jednom městě stál krásný, 

velký kostel. Když se člověk postavil 

k hlavnímu vchodu, s obtížemi dohlédl 

na kamenný oltář. U kostela byla po

stavena zvonice, podobná věži , která 

byla tak vysoká, že její vrcholek bylo 

vidět jen při krásném počasí. Ve zvo

nici byly zvony, o kterých se vyprávě

lo, že mají nejkrásnější zvuk na světě , 

ale nikdo z žijících je ještě neslyšel. 

Byly to zvláštní vánoční zvony: lidé je 

mohli uslyšet jen během noci o slav

nosti narození Ježíše Krista, když byl 

na oltář Ježíškovi přinesen největší 

a nejkrásnější dárek. 

Bohužel, již mnoho let zvony 

mlčely. 

Přesto se každý rok na Štědrý den 

lidé shromažďovali před oltářem , aby 

svůj dar přinesli a snažili se předstih

nout jeden druhého. Doslova stále více 

soutěži l i mezi sebou ve vymýšlení 

neobvyklých dárků. I když byl kostel 

naplněn do posledního místečka a bo

hoslužby byly nádherné, tam nahoře 

na věži bylo slyšet jen hvízdot větru . 

Daleko od tohoto města, v jedné 

vesnici, bydlel chlapec Pedro se svým 

mladším bratrem. I oni se dozvěděli 

o skvě lých darech, které byly při

nášeny o Vánocích do kostela, a po 

celý rok se na tuto událost připra

vovali. 

1 - 2 

2 - 3 
3 - 4 

4 - 5 
5 - 6 

6 - 7 

7 - 8 

8 - 9 

9 - 10 

10 - 11 

otec Izáka 

jeden ze trí darů mudrců 

pult ke čtení Písma svatého 

neudělat chybu (vlastnost) 

remeslník, který tká plátno 

nevěrná žena 

název 2. knihy Mojžíšovy 

počet svátosti 

nápoj ziskaný od krávy 

počet blahoslavenství 

11 - 12 název pro .tfi krále" 11 Plsmu 

12 - 13 pravoslavný obraz 

13 - 14 Anka 11 3. pádu jedn. čísla 

14 - 15 SZ prorok (na Karmelu) 

15 - 16 budova sloužlcl k vyučováni 

16 - 17 bratr Kaina 

17 - 18 podmínka odpuštěni 

18 - 19 mládě krávy 

19 - 20 prvorozený syn Izáka 

20 prst sousedlcf s palcem 

Přišel vytoužený den. Jelikož měli 

před sebou dlouhou cestu, vyrazili již 

za svítání, zrovna když začaly padat 

první sněhové vločky. Za soumraku 

se blížili k branám města a tady uvi

děli na zemi ležet ženu. Upadla na 

sněhu a byla příliš unavená a ne

mocná, aby byla ještě schopna vyhle

dat si nějaké přístřeší k přenocování. 

Pedro poklekl a snažil se ji zvednout, 

ale nepodaři lo se mu to. 

„Sám to nezvládnu," řekl. „Je pří l iš 

těžká. Musíš jít dál sám." 

„Já sám?!" polekal se bratr. „A ty 

nebudeš na slavnostní bohoslužbě?" 

„Nemohu ji tady nechat," řekl 

Pedro. „Podívej se na tu ubohou 

ženu. Vždyť její tvář je podobná 

tváři Panny Marie, vyobrazené v kos

tele. Zemře zimou, jestli ji opustíme. 

Všichni již odešli do chrámu. Zůstanu 

zde a postarám se o ni až do konce 

mše svaté. Pak budeš moci přivést 

někoho , kdo mi s ní pomůže. Na, bra

tře , vezmi s sebou tento stříbrný pení

zek a polož ho na oltá ř. To je můj dá

rek pro Ježíška. A teď už utíkej." 

Když bratr odešel, Pedro zavřel 

víčka , aby zadržel slzy smutku, které 

se mu řinuly po obličeji . Pak polo

žil svou ruku pod hlavu nemocné že

ny, která tiše sténala a snažil se ji 

uklidnit. 
„Odvahu, paní, zanedlouho přijde 

pomoc." 
Bohoslužby u příležitost i Ježíško

vých narozenin byly v tomto roce 

ještě krásnější než obvykle. Varhany 

rozezvučely chrám, lidé krásně zpívali 

a nakonec chudí i bohatí přistupovali 

s důstojností k oltáři , aby tam položili 

své dary. Objevily se zde nádherné 

výrobky ze zlata, stříbra , slonové 

kosti, různé sladkosti. Jako poslední, 

šustící hedvábím, kráčel kostelem 

král této země. Nesl v ruce královskou 

korunu , ozdobenou nádhernými ka

meny, které vrhaly kolem oslepující 

záblesky. 
Zástup se zachvěl napětím. 

„Dnes j istě uslyšíme zvony," šeptali 

si lidé mezi sebou. 

Král položil nádhernou korunu na 

oltář. Kostel se ponoři l do hlubokého 

ticha a mlčení. Všichni přítomn í bez 

dechu naslouchali , zda zazní zvony. 

Ale jen studený vítr se proháněl ko

lem zvonice. 
Lidé nevěřícně kroutili hlavami. 

Někteří již zapochybovali, zda se zvo

ny někdy ještě rozhoupou. 

„Snad umlkly navždy!" ozvalo se 

zklamaně z davu. 

Průvod s dary byl u konce a sbor 

dozpíval. V tom se z vrcholku věže 

ozval nádherný zvuk zvonů. Jeden 

tón vysoký, druhý nízký, vytvářely vlny 

ve vzduchu a naplňova ly jej svá

teční radostí. Byl to zvuk skutečně 

andělský. 

Zástup lidí oněměl. Pak všichni 

vstali a jejich pohledy směřovaly 

k oltáři , aby uviděli , jaký dar konečně 

probudil zvony z dlouhého mlčen í. Ale 

spat řili jen malého chlapce, který se 

tiše vracel středem zástupu od oltáře . 

Na něm zanechal stříbrný penízek 

svého bratra Pedra. 
Bruno FERRERO 

A co nám chce tento příběh říct? 

Jednoduchou, ale přesto často opo

míjenou pravdu, že nezáleží na bo

hatství a majetku, ale na lásce. Ta je 

daleko cennější než všechny poklady 

světa. Přesně to sedí na vlastní pod

statu Vánoc. Dnes jsou všichni zapla

veni předvánoční horečkou, nervózní 

z toho, že nemají nakoupené dárky, 

napečené cukroví a kdo ví co ještě. 

Přitom o to vůbec nejde!! Hlavní je ta 

láska, na níž se v tom shonu tolik 

zapomíná. Přeji vám všem hodně 

štěstí, abychom dokázali rozpoznávat 

opravdu cenné věci. 

(LŠ) 
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Co jsme se ve škole neučili ... 
Z LOTYŠSKÉ KUCHYNĚ 

Zúčastnila jsem se koncertu, 
který byl v rámci konání summitu 
NATO oslavou Lotyšska k přizvání 
do této politicko-vojenské orga
nizace. Tato, jedna ze tří pobalt
ských republik, má o něco menší 
rozlohu než česká republika a bez
mála 3 milióny obyvatel. Kandidát
ství si v Lotyšsku váží, protože 
v pohnuté historii národ hodně 
vytrpěl a nyní dostává příležitost 
vydobytou demokracii chránit a roz
víjet. Vzpomeneme-li jen na noc ze 
13. na 14. června 1941, kdy tisí
ce Lotyšů bylo sebráno z domovů 
a deportováno na Sibiř . Stalo se 
tak po okupaci země Sovětským 
svazem. Za války bylo 90% lotyš
ských Židů vyhlazeno. Represe 
a genocida proti Lotyšům pokra
čovala i po druhé světové válce. 
Ve vězeních a koncentračn ích 
táborech se jich octlo 120 000, 
dalších 40 000 venkovských oby
vatel bylo vyhnáno na Sibiř. 

Počet věřících v této zemi je 
podobný jako u nás. Většina Lo
tyšů (nezávislost země byla obno
vena 21. 8. 1991) je luteránského 
vyznání, ve východních částech 
dominuje katolická církev. Mezi 
ruskými obyvateli je nejrozšířeněj
ší pravoslavná ortodoxní církev. 
Každá slaví Vánoce po svém. 
Udržuje se spousta pohanských 
zvyků . 

Na Štědrý večer se podle staré 
tradice podává 9 chodů. Nesmí 
chybět šedý hrách se slaninou, 
dušené zelí, pirožky, vepřové a per
níčky. Určitě nevečeří rybu s bram
borovým salátem. K nazdobenému 
stromečku přichází Děda Vánoce 
v šedém kabátě, s dlouhým plno
vousem, s pytlem dárků a prout
kem pro zlobivé děti . Lotyši nema
jí vlastní koledy, zpívají z doby 
předkřesťanské „kaladú, kaladú" 
nebo přeloženou verzi Tiché noci . 
Pořádá se také vánoční průvod 
„budeli", podobný našemu maso
pustnímu veselí. Mladí lidé se pře
vléknou za cikány, jestřáby, kozy, 

medvědy, nasadí si masku smrti 
a chodí od jedné samoty ke druhé. 
Za sebou táhnou břevno, které 
se prý obaluje veškerým neštěstím 
z minulého roku. To se na konci 
pochodu spálí a s ním také všech
ny trampoty. 

Vzpomínám na to všechno pro
to, že moje generace se historii 
Lotyšska, které je osudově spjato 
tolik s Evropou, neuči la. Také v těch
to končinách mají speciální vánoč
ní recepty, které aktuálně přiklá

dám: 

Dortík z černého chleba 

300 g černého žitného chleba 
200 g kyselého džemu 
3 lžíce cukru 
300 g smetany ke šlehání 
koření - skořice, citrónová kůra. 

Tvrdší chléb nastrouháme a smí-
cháme s polovinou cukru, můžeme 
přidat trochu skořice či nastrouhané 
citrónové kůry. Našleháme smeta
nu, během šlehání přidáme cukr 
a koření - nastrouhanou citrónovou 
kůru a vanilkový cukr. 

Do mělké nádoby naneseme 
vrstvu nastrouhaného chleba, pak 
vrstvu džemu a poté šlehačky. Tyto 
vrstvy můžeme opakovat, poslední 
horní vrstva má být z chleba. Ozdo
bíme šlehačkou a podáváme jako 
dezert. 

Šedý hrách se slaninou 

200 g šedého hrachu 
600 g uzené slaniny 
40 g cibule 
sůl 

Namočíme hrách a necháme 
přes noc. Pak přelijeme horkou 
vodou a vaříme bez soli, až bude 
měkký. Solíme teprve na konci 
vaření. Nakrájíme slaninu na kostky 
a osmažíme spolu s nadrobno krá
jenou cibulí. Slijeme hrách, dáme 
do keramických nádobek a přeli

jeme slaninou. Hned podáváme. 

Věnceslava SVOBODOVÁ 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 12 Kč. Toto číslo vyšlo 
20. prosince 2002. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4-Lhotka 
Telefon: 241 490 910 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 
e-mail: lhotecka.farnost@seznam.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 
s výjimkou července a srpna. 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

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

Od října do června každou druhou 
neděli v měsíci v 10.00 hodin. 

POZVÁNÍ NA ČAJ 
Každé druhé úterý v měsíc i od 

15.00 hodin v kapli sv. Václava pro 
dříve narozené a všechny, kteří ne
chtějí být sami. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1 . pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 241 494 435. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

V kapli sv. Václava mše sv. se stří
dá s bohoslužbou slova vždy ve stře
du v 16.00 hodin. 
DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v sudém kalendá řním 
týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 
FARNÍ KNIHOVNA 

Každé úterý od 17 .00 do 18.30 
s výj imkou července a srpna. 
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