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Abys zůstal ušetřen každého utrpení - V E S T N I K 

to ti nepřejí, 

ani to, aby tvá další cesta byla samá růže 1 /2 o o 3 
a aby po tvé tváří neskanula žádná slza, 
abys nezakusil žádnou bolest. 

Vždyť slzy očišťují srdce, 
utrpení zušlechťuje, 
bolest a úzkost tě uvedou 
do společenství s Marií a Dítětem 
a jejich úsměv tě naplní důvěrou 

a útěchou. 

Mé přání tobě zní asi takto: 
kéž bys byl vděčný za dobré věcí 

svého života, 
abys statečně obstál ve zkoušce, 
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou, 

aby Boží dary v tobě rostly 
a celý rok ti pomáhaly vnášet 

radost a sílu 
do duší těch, k nímž tě pojí láska, 

abys vždy měl přítele, který je opravdový 
a je hoden tvého přátelství, který ti dodá 
důvěry, když ti síly slábnou a nedostává 

se ti světla, 

abys vytrval vždy v bouřích 
a dosáhl tak výšin, 

aby v radosti i bolesti provázel tě stále 
láskyplný úsměv vtěleného Slova 
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska, 
jak on si to přeje -
k vůli tobě! 

(starý irský text) 

společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

Po Vánocích se vracíme k Jordánu 

POTŘEBUJEME GHVÍLE .llCHAl:POSJ ;~ 
. -.. . . - ': ' . ' - . -~.~. " . -~ j)2::;~ 

První postní neděle - 9. března 
- nás čtením vrací tam, kde jsme 
skončili vánoční dobu. Vracíme se 

k Jordánu, kde byl Ježíš pokřtěný 
a odchází na poušť. 

Pán Ježíš čtyřicet dní strávil 
v samotě, modlitbě , v přípravě na 
veřejné vystoupení. I jeho před
chůdce , Jan Křtitel, po dnech pro
žitých v samotě na poušti, začíná 
ohlašovat Ježíšův příchod. Stej

ně tak apoštolové po Ježíšově 
zmrtvýchvstání nebo sv. Pavel po 
svém obrácení. 

Tyto skutečnosti nám připomí
nají jednu myšlenku. Když máme 
začít něco důležitého, potřebuje

me se ztišit, vstoupit do samoty 
s Bohem, potřebujeme modlitbu 
a dostatečné Boží poznání. Těžko 
poznáme Boží vůli v hluku každo
denního života. To je jako jezdit na 
motorce po lese. 

Chceme-li zachytit Boží vanutí 
a poznat Boží záměry, nutně 

potřebujeme chvíle ticha. Chvíle 

„přitulení" se k Bohu. 
P. Bedřich VYMĚTALÍK 

INVENTURA ROKU 2002 
Jak slíbil otec Bedřich u oltáře, 

předkládáme v letošním prvním 
čísle Věstníku, podle dobrých 
mravů, všeobecný přehled o hos
podaření a některých dalších 
úkonech duchovní správy v uply
nulém roce 2002, potvrzující ži
vost lhotecké farnosti. 

Na straně příjmů jsou sbír
ky ve výši 379 850 Kč, dary za 
124 000 Kč a se zůstatkem 

70 367 Kč činila naše aktiva 
celkem 579 217 korun. Proti nim 
stojí ve výdajích na prvním 
místě režijní náklady a opravy za 
355 200 Kč. Z toho např. udržo
vání Královce nás stálo 72 000 Kč, 
spotřeba plynu v kostele 64 800 
Kč a elektřiny 43 000 Kč. Objem 
odeslaných sbírek a darů před
stavuje částku 96 000 Kč. Mysleli 
jsme zejména na Svatou zem, 
naše arcibiskupství, církevní škol
ku Studánka, na Sociální služby 
v Zárubově ulici. Bohoslužebné 
výdaje činily 9 930 korun. 

Za rok 2002 bylo v našem kos
tele uděleno 38 křtů. Z toho 32 
dětem do jednoho roku, 1 dítěti 
do sedmi let a 5 dospělým nad 
14 roků. 

Svátost biřmování· přijalo 21 
biřmovanců. Osmnáct biřmoval 
v našem kostele otec kardinál 
Miloslav Vlk, tři P. Vymětalík na 
Bílou sobotu. 

Svatých přijímání bylo rozdá
no přibližně 38 000. 

Prvních svatých přijímání 

bylo 15. 
Sezdáno bylo pět manžel

ských párů. 
Svátost nemocných přijalo 56 

věřících. 
Pohřbů bylo v našem koste

le 11. 
A za celý rok 2002 bylo ve 

lhoteckém kostele odslouženo 
503 mší svatých. 

úill 
(pokračování na str. 2) 



Možná vás překvapilo, že se již 
v našem kostele nepotkáváte s pa-

. .,,, " .,,, " Ing. J1r1 SILHAVY 
nem ing. Jiřím Šilhavým. V červnu 
by oslavil 77. narozeniny. Málokdo 
o něm věděl, že ve svých 21 letech 

. konvertoval díky příteli a svému 
důkladnému a poctivému přístupu 
k životu. Přivedl do katolické církve 
také svou rodinu. Na vojně v Roky
canech se seznámil se svou bu
doucí manželkou Jindřiškou. Před 
43 lety byli jedni z prvních obyvatel 
sídliště Novodvorská, kde také 
pracoval ve Výzkumném ústavu 
A. S. Popova jako řídící výzkumný 
pracovník v oboru polovodičů. 

S manželkou vychovali tři děti a tě
šili se z deseti vnoučat. I v důchodu 
byl stále činný, předsedal dvěma 

bytovým družstvům. Týden před 

Vánoci mu byl voperován kardiosti
mulátor. Na operaci se připravil svá
tostí pomazání nemocných. Snažil 
se, aby i vztahy se všemi lidmi měl 
dobré. Hned po návratu z nemoc
nice se podílel s manželkou na pří
pravě na obnovu manželského slibu 
na svátek Svaté rodiny. Pro nás, 
kteří jsme se této přípravy zúčast
nili, jejich svědectví nad slovy „po
nesu s tebou všechno dobré i zlé až 
do smrti" získává v kontextu jeho 
odchodu nový a hlubší význam. 
Zemřel neočekávaně v neděl i, v po
slední den vánoční doby. 

(JŠ) 

~ ~ ~ 

FARNI AKADEMIE V PRVNI CTVRTI ROKU 
Co jsme se už ve Farních akade

miích se zajímavými lidmi mohli 
a ještě můžeme přiučit? Zkusme 
vyjmenovat několik příkladů: 
- chápání působení geometrických 

PŘIPRAVUJEME ~ 
V sobotu 8. března od 9.00 do 

17.00 hodin duchovní obnovu 
pro ženy, které jsou na nábožen
skou výchovu svých dětí samy. 

V sobotu 5. dubna duchovní 
obnovu pro manžele s P. Stani
slavem Přibylem. 

INVENTURA ROKU 2002 
(pokračování ze str. 1) 

Každý týden pravidelně probí
há: v úterý od 17.00 adorace, od 
19.1 O biblická hodina, od 20.00 
zkouška chrámového sboru, ve 
středu od 15.15 výuka nábožen
ství dětí, v sobotu od 10.00 zpí
vání dětí, v neděli od 19.30 „spol
čo" pro mladé. 

V delších intervalech: úterý 
dopoledne jednou za čtrnáct dní 
setkání maminek s dětmi, druhé 
úterý v měsíci setkání seniorů 
a jejich přátel, v neděli jednou 
za měsíc farní akademie a v pá
tek jednou za 14 dní večer pro 
„-náctileté". 

(fr) 

tvarů na lidskou psychiku 
- sledování Božích stop v cestě 

našeho individuálního života 
- toleranci a ekumenismu 
- chápání jiných kultur 
- srdečnosti a úsměvu 
- aktivitě pro farnost a druhé lidi 
- vnímavosti k utrpení jiných 
- rozjímání nad křížovou cestou. 

4fllj 

FARNI 
Podle vstupenek, které se už čile 

prodávají po každé nedělní mši 
svaté v kapli sv. Václava - pro dů
chodce a studenty, stejně jako loni, 
za 70 Kč a pro ostatní za 140 Kč 
- není pochyb o tom, že termín 
n a š e h o, v pořadí už čtvrtého far
ního plesu, se kvapem blíží. V Kul
turním středisku Kosmos na Novo
dvorské v pátek 21. února ve 20.00 
hodin zazní tuš známé hudební 
skupiny Antonína Jankovského 
a první páry roztančí sál. Času na 
přezkoušení všech figur mají dost, 
protože odtroubeno bude až v jed
nu ráno. Ostřílený předseda pleso-

Další program: 
neděle 23. 2. - 16.00 
František Radkovský, plzeňský 

biskup: LAICI VE FARNÍ PASTO
RACf. 

neděle 23. 3. - 16.00 , , , , 
Prof. Petr Pitha: ROZJIMANI 

NAD LHOTECKOU KA~ovou 
CESTOU. (EŠ) 

PLES 
vého výboru Jaroslav Štětina slibu
je dostatek losů do tomboly už 
v prvním kole. Zase se bude slav
nostně losovat jen dvacet prvních 
cen, o ostatních případných vý
hrách se každý dozví hned po roz
balení koupeného lístku. Vkusné 
ceny do tomboly od farníků jsou 
vítány. Ani otec Bedřich nebude 
ušetřen starostí. Ve stylu dobré 
tradice promýšlí další duchaplný 
příběh, který podtrhne centrální, 
a také v květinách na stolech ukry
té, plesové logo. Abychom se i letos 
pobavili na úrovni. .. 

(ZP) 

Po ohlédnutí, s odstupem času, se obyčejné vec1 
náhle mění v nejcennější dary a postavy lidí, s nimiž 
jsem se před časem setkal, získávají výraz emauzského 
poutníka, kterého denně hledám a který jde přitom stále 
se mnou. 



Mgr. Lic. ARTUR CIERLICKI, SAC 
Pan kaplan A. Cíerlícki, člen 

Společnosti katolického apošto
látu čili pallotinů, který se u nás na 
Lhotce do léta připravuje na půso
bení v české církvi, se narodil 
v roce 1970 v Gostynínu ve střed
ním Polsku jako syn mechanika 
těžkých výtahů. Maminka byla 
v domácnosti. Otec Artur má 
o čtyři roky mladší sestru. 

Rané dětství prožil na vsí, pak 
se rodiče přestěhovali do Plocka. 
Tam chodil do základní školy i do 
průmyslovky. V roce 1990 vstoupí/ 
do pal/otínského noviciátu v qb
kowicích Slflských, na kněžství se 
připravoval v semináři Společnosti 
katolického apoštolátu v Oltarze
wu u Varšavy. Na kněze ho v roce 
1997 vysvětí/ kardinál Henryk 
Gulbinowicz. Pak byl čtyři roky 
kaplanem při svatyní Božího milo
srdenství v nedalekém poutním 
místě Oiarów Mazowieckí. Rok 
působí/ na Slovensku ve Spišské 
Nové Vsi a pak ho představení 
s dalšími dvěma pallotíny poslali 
do Čech. 

Kdo jsou pallotini? 
Pallotini jsou společnost, nikoliv 

řád, kterou založil římský kněz 
sv. Vincenc Pallotti (1795-1850). 
V době, kdy žil, v katolické církvi 
všechno záleželo hlavně na kně
žích. Palloti zastával názor, že 
kněží by sice měli být hybnou 
silou, ale že apoštolem Ježíše 
Krista by měl být každý křesťan . 

Jaká byla vaše cesta ke kněž
ství? 

Nepamatuji se, kdy jsem začal 
uvažovat o tom, že bych mohl být 
knězem. Maminka mi říkala, že to 
bylo už někdy, když jsem chodil do 
sedmé třídy základní školy. Já se 
jen pamatuji, že jsem chtěl být 
knězem řádovým. V Plocku, kde 
jsme žili, však nebyl žádný klášter, 
abych si ho mohl obhlédnout. Když 
jsem začal vážně uvažovat o svém 
kněžství v nějaké komunitě , dostal 

se mi do rukou kalendář s adre
sami některých řádů. S kamará
dem, který také chtěl jít do kláš
tera, jsme si do řady míst napsali 
o podrobnější informace. Skuteč
ně jsme je dostali a všichni nás 
zvali, abychom je navštívili. 

Nevěděl jsem, podle čeho si 
mám řád nebo kongregaci vybírat. 
Chtěl jsem si však nějaký čas od
počinout od studia, a tak jsem hle
dal komunitu, kde bych při novi
ciátu studovat ještě nemusel. Byly 
čtyři. Jako první jsem navštívil 
pallotiny. Bohoslovec, který se mi 
v klášteře věnoval, mi řekl: „Jestli 
chceš doopravdy sloužit Pánu 
Bohu, je jedno, jestli budeš kně
zem řádovým nebo diecézním. 
Důležité je, zda chceš sloužit 
Ježíši." To mi stačilo. Už se mi 
nechtělo dál hledat. 

Asi v polovině studia na kněze 
jsem se zúčastnil ignaciánských 
exercicií. Exercitátor na nás chtěl, 
abychom napsali všechny důvody, 
proč se chceme stát knězem. Při
šel jsem na sedm důvodů . Jezui
ta, který exercicie vedl, mě od 
všech osvobodil. 

Studoval jsem sice dále, ale 
celý rok jsem se trápil, co mám 
dělat dál. Až do celosvětového 

sjezdu v Římě, kterým pallotini 
oslavovali 200. výročí narození 
svého zakladatele sv. Vincence 
Pallottiho. 

Byl jsem tam také. Rektor na
šeho semináře nás nabádal, aby
chom cestu do Věčného města 
nechápali "jen jako nějaký výlet, 
ale jako pouť obětovanou na kon
krétní úmysl. Já jsem tam tedy jel 
hledat odpověď na otázku, co si 
mám se svým životem dál počít. 

Dne 24. dubna 1995 mi tam 
Pán Bůh poprvé v mém života dal 
odpověď prostřednictvím Písma. 
Při mši sv., kterou sloužil jeden 
můj spolubratr, jsem zpíval žalm 
s refrénem: „Jméno tvé, Pane, bu
du hlásat mým bratrům ." To byla 
ta odpověď, kterou jsem hledal od 

doby, kdy mě exercitátor zviklal 
v mém úmyslu stát se knězem. 

Jste z hodně religiózní rodiny? 
Ani ne. Jen z takové obyčejné 

polské katol ické rodiny, která 
považuje za svou povinnost jít 
v neděli do kostela a nic moc víc. 
Jako kluk jsem ale v neděli v kos
tele nesměl stát vzadu u dveří, 
kde se lidé baví a moc nevěnují 
pozornost tomu, co se děje u ol
táře. Když jsem se jednou tatín
kovi přiznal, že jsem zůstal stát 
vzadu, musel jsem jít na mši ještě 
jednou. 

V Polsku se konávají velké pěší 
poutě z Varšavy do marián
ského a také národního poutní
ho místa Čenstochová. Byl jste 
také na nějaké takové pouti? 

Každá diecéze má do Čensto
chové vlastní poutě. Já jsem tam 
z Plocka putoval čtyřikrát. Jako 
bohoslovec jsem jednou šel i nej
delší trasu - 500 km. 

Na svou první pouť do Čensto
chové jsem se přihlásil na doporu
čení jednoho spolužáka po tom, 
kdy jsem si jako student průmys
lovky výrazněji uvědomil své kato
lictví. Spolužák se však při pouti 
záhy ztratil s nějakými svými zná
mými a já jsem mezi poutníky, 
z nichž jsem nikoho neznal, zůstal 

sám. Trochu jsem se nudil , trochu 
jsem byl naštvaný, že jsem se při
hlásil. Ale postupně jsem pozná
val to zvláštní ovzduší, jakým je 
pouť naplněna. Velice se mi také 
líbilo, že poutníci se navzájem 
oslovují sestro nebo bratře. 

Mou nechuť k pouti prolomilo 
děvče, jež do Čenstochové pěšky 
putovalo s tatínkem. Najednou ke 
mně přišlo a dalo mi svou svačinu . 
Byl jsem překvapený. Do té doby 
jsem zastával názor, že člověk se 
musí o sebe postarat. A najednou 
přijde někdo úplně cizí a dá mi 
něco k jídlu. 



Co vašemu rozhodnutí stát se 
knězem řekli rodiče? 

S tatínkem jsem o tom nemluvil, 
ale maminka z toho byla nějaký 
čas dost špatná. Ale to se musím 
vrátit až daleko nazpět, do svého 
časného dětství. 

Když mi bylo 19 měsíců , hlídala 
mě jednou babička. Protože jsem 
postrádal maminku, šel jsem ji 
hledat a po žebříku jsem vylezl na 
střechu , abych viděl , jestli se už 
nevrací. Spadl jsem hlavou na be
ton a lékaři rodičům nedávali vů
bec žádnou naději, že úraz přežiji. 
Maminka se za mě modlila a Pánu 
Bohu slibovala, že jestli se uzdra
vím, nebude mít vůbec nic proti to
mu, kam mě Bůh pošle. 

Nikdy mi o tom nic neřekla a na 
svůj slib zapomněla. Neprotesto
vala, ani když jsem jí jako matu
rant řekl , že půjdu k pallotinům . 

S maminkou si jsme velice blíz
cí, ale teprve po vysvěcení na kně
ze jsem se dověděl, že po tom, kdy 
jsem jí řekl o svém úmyslu, celý 
měsíc noc co noc proplakala. Až 
do té doby, než ve snu znovu pro
žila to, jak jsem spadl a jak Pánu 
Bohu slíbila, že se podrobí tomu, 
jak on se mnou naloží. 

A teď vás Pán Bůh poslal do
konce do Čech? Vy jste sem 
chtěl jít? 

Někteří moji spolubratři chtěli jít 
do Čech, ale já jsem tak vyhraně
ný nebyl. Mne moji představení 

poslali na Slovensko, kde pallo
tini působí už asi deset let. Ze 
Spišské Nové Vsi jsem měl j ít do 
Hronského Beňadika, ale během 
dvou dnů své rozhodnutí změnili 
a k mému velkému překvapení mě 
poslali do Prahy. 

Přišel jste do české republiky 
z pallotinů sám? 

Ne. Přiš li jsme sem tři : můj hodně 

zcestovalý spolužák Wojciech Ku
brak, který je přesvědčený, že Praha 
je nejkrásnějš í hlavní město v Evro
pě , a novokněz Wojciech Zubko
wicz. Všichni jsme prozatím členy 

slovenské komunity v Hronském 
Beňadiku. W. Kubrak je zatím u sv. 
Matěje v Praze-Dejvicích a W. Zub
kowicz na příbramské Svaté Hoře. 

Co znamená to slovíčko zatím? 
Abychom se dobře naučili 

česky, poznali zdejší poměry, 

a tak se připravili na své působení 
ve Staré Boleslavi. 

Jak se vám líbí v Čechách? 
Moc. Říká se, že v Čechách 

chodí málo lidí do kostela, ale 
tady na Lhotce je církev aktivní. 
Tady opravdu žije. 

Kdo vás učí česky? 
Když jsme v létě přišli do Prahy, 

ubytovali nás v Dejvicích v semi
náři a dali nám učitelku . Ale všech
no bylo nakonec jinak. Přišly po
vodně a chudák paní učitelka měla 
doma pět metrů vody. 

Ještě než jsme se tedy mohli 
začít soustavně učit, dostali jsme 
dekrety na roční působení na mís
tech, kde jsme nyní. Takže já jsem 
nakonec začal třikrát týdně chodit 
na češtinu ke zdejší farnici paní 
Radce Klišové. Je to bývalá ko
rektorka nakladatelství Zvon, nyní 
na mateřské dovolené. 

S dalším lhoteckým farníkem, 
Vladislavem Kokotkem, starším 
pánem, velkým znalcem nejen 
historie, ale všeho možného, se 
chystáme na vlastivědné pro
cházky po Praze, jen co se trochu 
zlepší počasí. 

Už jste toho z České republiky 
viděl hodně? 

Ani ne. Zatím jsem byl jen na 
Svaté Hoře. S dětmi z naší far
nosti. 

Z vaší české výslovnosti se 
téměř nepozná, že jste Polák. 
Nemáte totiž pokušení klást pří
zvuk na předposlední slabiku, 
což je typické pro některé vaše 
krajany. 

Pán Bůh mi dal hudební sluch. 

Jste zpěvák nebo muzikant? 
To ani ne, ale hudbu mám rád. 

Líbí se mi, co je hezké - rock i kla
sika. V době rocku jsem vlastně 
vyrůstal. Nemám však rád heavy 
metal a na chuť jsem nepřišel ani 
džezu, ale to je možná tím, že mu 
nerozumím. 

Na Lhotce jsem šťastný, proto-

že tu hodně lidí zpívá, a to dobře. 

Rád poslouchám i lhotecký sbor. 

Jaký jste čtenář? 
Moc velký ne. Nyní se snažím 

číst hlavně knihy, které rozšíří mé 
znalosti o Čechách a Moravě. čtu 
teď např. polskou knihu Církev 
mlčení dnes, která pojednává o cír
kvi v České republice. Napsal ji 
polský kněz T. Fitych, který byl, 
abych tak řekl, mezinárodním 
sekretářem pana kardinála Milo
slava Vlka v době , kdy zastával 
také funkci předsedy Rady evrop
ských biskupských konferencí. 

Od otce Bedřicha Vymětal íka 

jsem dostal knihu V. Kratochvíla 
Církev v dějinách. 

Máte nějaké koníčky? 
Mou první láskou byl už od zá

kladní školy volejbal . Polsko bylo 
v sedmdesátých letech v tomto 
sportu druhé nejlepší na světě. 

Pak to upadlo. Někteří nadšenci 
se později snažili slávu polského 
volejbalu vrátit a správně začali 
u dětí. Ale pokud šlo o mne, když 
se ukázalo, že už moc nevyrostu, 
z volejbalu mě vyhodili a já jsem 
na nějakou dobu ztratil smysl 
života. 

Řekl jste, že volejbal byl vaší 
první láskou. Byly i další? 

Na průmyslovce se mi zalíbilo 
technické kreslení. Když jsem se 
při vyučování nudil , dělal jsem si 
do sešitu technické nákresy. Než 
jsem se definitivně rozhodl pro 
kněžství, s kreslením jsem nějaký 
čas spojoval své plány do budouc
nosti. 

Jsem také kutil. 

O čem sníte? Sní vůbec kněz? 
Sním o tom, že Stará Boleslav 

bude jednou nejen tradičním čes

kým poutním místem, ale že tam 
do kostela bude chodit zase hod
ně místních lidí, nejen čas od 
času poutn íků. Sním o tom, že 
Stará Boleslav se stane kolébkou 
obnoveného duchovního života 
Čech. Zatím se za to modlím. 

Rozhovor připravil 
Jiří SŮVA 



DÍLO ARCHITEKTA VÁCLAVA DVOŘÁKA 
Je trochu nespravedlivé, že jméno 

kostela Panny Marie Královny míru ve 
Lhotce bývá zpravidla spojováno jen 
s mariánským sloupem, salvatoriány 
a ojedinělou křížovou cestou, unikát
ním sochařským dílem jáhna Karla 
Stádníka. Poněkud v ústraní zůstává 
stejně originální úprava vnitřních pro
storů kostela inženýrem architektem 
Václavem Dvořákem, který se v roce 
1968 náhodně seznámil s bývalým 
duchovním správcem kostela Vladi
mírem Rudolfem a od té doby je auto
rem všech významných přestaveb 

a interiérového vybavení chrámového 
prostoru. O tom se právě dozvěděli 
v neděli 12. ledna návštěvníci pravi
delné Farní akademie ve lhotec
kém kostele, kterou tak organizátoři 
chtěli zároveň splatit dluh určité ne
vědomosti farníků a dílo architekta 
Dvořáka, mající při každé návštěvě 
mše svaté přímo před očima, více 
zosobnit. 

Oltář, vyvolávající tolik různých 

výkladů - velké písmeno M, iniciála 
Panny Marie dominující kostelu (rá
muje také logo lhotecké farnosti), v je
jímž srdci, středu oltáře je svatostá
nek s Ježíšem ve tvaru koruny Krále, 
nebo alfa a omega, láska vše zahrnu
jící. .. „Ano, vidíte dobře a můžete do 
nekonečna meditovat. Vyvolat správ
ný psychologický pocit je základním 
prvkem architektury. Zasáhnout do 
nitra diváka. V tomto případě jde 
o provázanost s duchem gotiky v mo
derním dynamickém pojetí. " 

Inženýr Dvořák, kdysi pracovník 
Ministerstva výstavby a techniky, kte
rý tam založil oddělení rozvoje města 
a vesnice, dnes přednášející architek
turu na Průmyslové škole stavební, 
vyprávěl o svých životních náhodách. 
Jedna se podepsala právě na stylizaci 
dominantního místa presbytáře, pod
noží mariánského sloupu, představu

jícího zbořený monument ze Staro
městského náměstí. Známý z české 
filharmonie po návratu z Anglie věno
val panu Dvořákovi brožuru se zobra
zením velšské katedrály, podpírající 
věž originálním způsobem křížení. 

A právě to v tvarové obměně bylo 
aplikováno na Lhotce. Autorem pře
nesených působivých gotických forem 
z roku 1338 je Wiliam Joy. „Gotika je 
mnohovýmluvná a vyvolává předsta-

vy, které jsou nekonečné. A svobod
né výtvarné navrhování může, jak se 
píše v odborných studiích, na tvary 
z jiných zdrojů navazovat." 

Mnohoplášťový svatostánek, sice 
odvozený z gotiky, ale s moderním 
výrazem, měl být podle nových litur
gických pravidel umístěn po boku 
hlavního oltáře . Ale opět zapracovala 
náhoda. Jednou, v době nekoneč
ných úvah a rozporných názorů, při 

překládání náznakového modelu pod
nože z místa na místo, přišlo do kos
tela dítě a s čistou samozřejmostí 

oznámilo, že chce mít Ježíška před 
sebou, uprostřed. A tak se i stalo. 

... 

Neopakovatelný je rovněž sněho
bílý oltář, realizovaný k miléniu praž
ského arcibiskupství v roce 1973. Je 
pojat jako plastika, v dynamickém 
rozletu, podílející se na změkčení pro
storu. Tady je vzdálenou inspirací Le 
Corbusierovy poutní kaple z Ron
champ ve Francii. Původně k jeho 
výrobě sháněl autor trám z Juditina 
mostu, aby jako relikvie byl uchován 
na tomto posvátném místě. Nepoda
ři lo se, takže nakonec zůstalo u du
tého korpusu obaleného sádrou. 

Vizuálně potlačit v presbytáři místo 
pro sezení koncelebrujících a mini
strantů, zvané sedes, se podařilo roz
ložením obvyklého hranatého řešení. 
Podle vyjádření samotného autora je 
ale proporčně nejdokonaleji vyřeše

na, geometricky a poněkud barokně 
santiniovsky, křtitelnice . V jejím pozla
ceném poklopu je stříbrná plastika 
Ducha svatého, na níž prokázal archi
tekt Dvořák také sochařské schop
nosti. Protože křtitelnice se nachází 

v ústraní, někteří návštěvníci Farní 
akademie vidě li tento artefakt vůbec 
poprvé a žasli. 

V kostele není nic jen tak, pro oko 
návštěvníka. Různé stropní prostory 
skrývají halogenová světla , funkč

ně zaměřená na oltář a esteticky na 
všechna místa dotvářející celkovou 
kompozici příjemné atmosféry zamý
šlené architektem. Hrubozrnná omít
ka i s know how dovezená ze Švý
carska se střídá s hladkou, aby se 
zlepšila akustika . chrámu. Poměr je 
racionálně vyvážený jako na misce 
vah. Tvůrčí zájem pana Dvořáka se 
přesunul také před kostel. Zde stojí 
prostý kříž z lešenářských trubek se 
zlatým povrchem, připomínající zkří
žený paprsek při slunečním ozáření 

v kontrastu s konstrukcí. Zajímavý 
subtilní kříž byl usazen v přírodním 

prostřed í u příležitosti 40. výročí po
svěcen í kostela. Autor se svým dílem 
přiznal k citovému vztahu k přírodě. 

„Sloh je duchovní kultura. Vše, co se 
provazuje s přírodou, co z ní pramení, 
to ji zhodnocuje. " 

Poslední architektonickou úpravou 
je stavba zpovědnice v nejnevzhled
nější části kostela. Neutrální pojetí 
stěny s rozvrhem svislých úzkých 
zasklených otvorů sp l ňuje potřeby 

farnosti a výtvarně toto místo oživuje. 
Kalkuluje se s účinkem , kdy v kostele 
je přítmí a vnitřek zpovědnice osvět

len. „Dodatečně jsem, zase náhodou, 
objevil shodný tvar u starověké archi
tektury z 9. století před Kristem," po
dotkl přednášej ící. 

Inženýr Václav Dvořák si na svém 
díle cení, že architektonické prvky 
jednoduchých tvarů v pražském kos
tele Panny Marie Královny míru ve 
Lhotce jsou v harmonických vztazích 
a za třicet let neztratily na intenzitě 
psychického a výtvarného oslovení. 
Farníci věří, že tuto vypovídací schop
nost a hodnotu bude mít i pro příští 

generace. 

* Pokud vás zaujala lhotecká Farní 
akademie, informace o jejích plánova
ných akcích i o dalších akcích farnosti 
(čas bohoslužeb, akce pro děti či se
niory, vystoupení chrámového sboru 
nebo beatové skupiny) lze získat na 
internetové adrese: 

www.lhotecka.farnost.cz. (ZP) 
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VANO CE v 
Už od října minulého roku, kdy 

začínala obvyklá předvánoční re
klamní kampaň, jsem přemýšlela, 
jak zajistit, aby mi o těchto druhých 
Vánocích, které budu trávit bez 
zesnulého manžela, bylo méně 

smutno než při těch prvních. Až 
jsem narazila na nabídku cestovní 
kanceláře Palomino strávit Vánoce 
a příchod nového roku v Římě. 

A tak jsem s ovdovělou přítelkyní 
a dalšími 28 poutníky dva dny před 
Štědrým dnem nastoupila do azu
rově modrého, zlatými hvězdami 
posetého, pohodlného autobusu 
společnosti Reina Tour. Na začátku 
pouti jsme se s paní Irenkou, naší 
průvodkyní a majitelkou cestovní 
kanceláře pomodlili a poprosili 
o zdárný průběh cesty a šťastný 
návrat. V Českých Budějovicích 
nás čekal poslední poutník, mladý 
lékař, který nám potom každý den 
při mši svaté v kapli poutního domu 
Velehrad ve Vatikánu četl před 
evangeliem posvátné texty. 

Ve svých 73 letech jsem byla 
třetí nejstarší poutnicí. 

V Itálii bylo naše první delší za
stavení ve městě Orvieto, které 
řada našich farníků navštívila při 
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zájezdech s cestovní kanceláří 
ing. K. Kloudy. Prohlédli jsme si 
dóm, přitahující už z dálky typic
kou černobílou kamennou fasádou, 
a pak se klikatými uličkami s ob
chůdky vraceli k autobusu, abychom 
zamířili rovnou do Věčného města. 
Novým domovem se nám stala 
„kvočna a kuřátko", jak poutníci na
zývají dva žluté domy - jeden třípo
dlažní a jeden přízemní - předsta
vující římský Velehrad. 

Přivítal nás otec Vojtěch, který se 
o tento český poutní dům stará. Do 
Itálie emigroval jako člen salesián
ského řádu již v roce 1958 a svojí 

menší postavou, věkem, ochotou 
a laskavostí mi velmi připomínal na
šeho nezapomenutelného otce Vla
dimíra Rudolfa. Kromě otce Vojtě
cha a Milana pečuje o blaho českých 
a slovenských poutníků jáhen pan 
Rychlý a tři zaměstnanci, naši kra
jané. 

Český poutní dům Velehrad je 
velmi výhodně položen pod jedním 
ze sedmi římských pahorků Janiku
lem, na ulici Via delle Fornaci. Za 
necelých 1 O minut je možno od ně
ho přímou cestou dojít do chrámu 
sv. Petra. Vznikl zásluhou kardinála 
Josefa Berana, kterému se podařilo 
v roce 1968 při jeho pobytu v Římě 
zakoupit pro Ceské náboženské 
středisko , založené roku 1965, po
zemek se zanedbaným domem od 
italské Katolické akce. Objekt byl 
postupně opraven a po „[>ražském 
jaru" a následné okupaci Ceskoslo
venska bylo možno v něm poskyt
nout duchovní péči krajanům, kteří 
se nevrátili domů. Poutní dům má 
kromě ubytovacího zařízení pro cca 
50 osob a jídelny i jednoduchou 
kapli, která nás denně v 7 hod. ráno 
vítala na mši svatou dvěma krásně 
ozdobenými vánočními stromky. 

Při této příležitosti je vhodné se 
zmínit, že pro české poutníky již ve 
14. století zakoupil dodnes zacho
vaný dům císař Karel IV. s manžel
kou Alžbětou při své druhé cestě do 
Říma roku 1368, v dnešní ulici Via 
Banchi Vecchi. Tento původní český 
hospic začal prakticky fungovat až 
v posledním roce císařovy vlády 
roku 1378 zásluhou nadace bratří 
Oldřicha, Petra a Jana z Rožmber
ka a své poslání plnil s několika 
přestávkam i v různé formě až do 
roku 1950, kdy ze známých důvodů 
poutníci od nás do Říma už jezdit 
nemohli. Tehdy byl dům jako nepo-

třebný prodán k jiným účelům, ale 
dodnes stojí a je možné ho vidět. 

V Římě jsme nejdříve navštívili 
nejstarší římský kostel Panny Marie 
na náměstí Piazza Santa Maria in 
Trastevere, který si uchoval svoji 
podobu z 12. století. Překvapen í 
nás čekalo u fresky Giottova žáka 
Pietra Cavalliniho zobrazující Zvěs
tování. Postava s korouhví a mečem 
představuje sv. Václava v červeném 
plášti a s vévodskou korunkou na 
hlavě a svatozáří. Malíř, který fresku 
opravoval , asi považoval našeho 
světce za vojáka křižáckého vojska, 
a tak z nepochopení nahradil svato
václavskou orlici černým křížem 
s ohnutými rameny. Od r. 1623 byl 
titulářem kostela olomoucký arcibis
kup František kardinál Dietrichstein. 
Potom jsme úzkými uličkami přešli 
ke kostelíku sv. Františka Na břehu, 
který je nejstarším františkánským 
kostelem v Římě. V přilehlém kláš
teře sv. Blažeje kdysi bydlel za 
svého pobytu v Římě sv. František 
z Assisi. Poté jsme se ještě zastavili 
v bazilice sv. Cecílie, která byla 
umučena za císaře Marka Aurelia. 
V roce 822 bylo v katakombách sv. 
Kalixta nalezeno její neporušené 
tělo, které dal papež Pascha! I. pře
vézt do chrámu, který zde postavil. 
Ve výklenku pod hlavním oltářem 
leží vzácná socha sv. Cecilie od 
Stefana Maderny, který prý ji takto 
viděl při druhém otevření sarkofágu 
v roce 1599. Na krku sochy jsou 
vidět stopy dvou ran mečem, jedna 
její ruka napřahuje tři prsty, symbol 
nejsvětějš í Trojice, druhá ruka jeden 
prst, symbol jednoho Boha. 

Na Štědrý večer ve Velehradě 
nikdy nezapomenu. Večeři jsme 
měli jako doma: čočkovou polévku, 
poté smaženou rybu s bramboro
vým salátem a dobrým vínem. Po ní 
jsme se shromáždili ve společenské 
místnosti, kde na nás čekal ozářený 
stromeček s jesličkam i a bohatý stůl 
s českým vánočním cukrovím, vánoč
kami a různými druhy nápojů. Po
slouchali jsme sváteční hudbu, zpí
vali koledy, povídali jsme si, a než 
jsme se nadáli, byl čas odejít na mši 
do chrámu sv. Petra, kde sloužil půl
noční mši Svatý otec Jan Pavel 11. 
Před chrámem byly zástupy lidí, ale 
pro nás naši hostitelé z Velehradu 
obstarali vstupenky, a tak jsme se 
na mši všichni dostali. Byl to pro nás 
skutečně nezapomenutelný zážitek. 

Věra FEXOVÁ 



Ahojky teenagers, 
do nového roku o slepičím kroku. Ať se vám vše daří, hlavně se vám 

nohy v zimních botách nepaří, z lyží ať se vám smaží. V novém roce se 
vám snad zadaří a všechna práce podaří. 

Klára STEHLÍKOVÁ, Martin FRYČ, Lucka ŠÁRKOVÁ , , 
PRO Z.ASlY.C.AlVI 
ROZDĚLENÍ 

Policajt přijde do cukrárny a objedná si celý dort. Prodavačka ochot
ně nabízí, že dort naporcuje a ptá se: „Chcete to na šest, na dvanáct, na 

osmnáct nebo snad na dvacet dílů?" 
Po chvilce přemýšlení se policajt rozhodne: „Stačí na dvanáct, my 

bychom víc nesnědli. .. " 

„POTĚŠENÍ" 
Za dvě minuty tři hodiny. Na vrcholu staroměstského orloje stojí sebe

vrah a libuje si: „To jsem ani netušil, kolik lidí se přijde se mnou rozloučit!" 

VE VLAKU 
Bruneta se ptá průvodčího: „Dostanu se tímto vlakem do Olomouce?" 
Nel" " . 

A vedle ní sedící blondýna se chce ujistit: „A já?" 

HISTORICKÝ RECEPTÁŘ 
Doporučujeme na slavnostní nedělní oběd 

POLÍVKA ZE ŽAB 
Dej na rendlík kousek másla, několik vařečíček mouky, nech to spejch

nout, dej k tomu dobře očištěné žáby, pak zelenou pokrájenou petržel, nech 
tak asi čtvrt hodiny dusit, pak na to nalej dobře povařenou hrachovou 
a petrželovou vodu, nech vařit, dej květu do toho a buď ty žabky nech 

v tom, anebo to proceď a vlej na smaženou žemličku. 

BOBROVÝ OCAS 
Takto máš dělati: opař jej čistě s nožičkami a vař jej u vodě, přizasole 

a takto naň jíchu udělaj : vezmi tepénku nebo dvě z bílého chleba a řecké
ho vína, ztluc to spolu v moždíři a rozpusť dobrým vínem. Protíhni a daj do 
kotlíka, vlož tam ocas a okořeň pepřem, zázvorem, hřebíčky, květem, šafrá-

nem a oslaď trochu jíchu medem. Podle M. O. Rettigové 

••••••••••••••••••••• 
NOEMOVA ARCHA 
Milé děti, 
tak jako vloni pro vás chystáme karnevalový rej. Ten letošní bude 

N # b ._.. t # # 1 1 t# na téma Noemova archa a usku
a ozens VI mapo O e 1 teční se v sobotu 1. března od 

TRÉNINK NA SOUTĚŽ 
CHCETE BÝT MILIONÁŘEM 
1. Kolik hodin je v poledne? 

a) O c) 20 
b)12 d)10 

2. Jaká je největší nádrž v ČR? 
a) Máchovo jezero 
b) Želivská přehrada 
c) Slapská přehrada 
d) Lipno 

3. Kdo napsal knihu Dobrý voják 
Švejk? 

a) Josef Lada c) Karel Čapek 
b) Jaroslav Hašek 
d) Dominik Hašek 

4. Kdy se narodil Karel IV.? 
a)1316 tj 1360 
b)1613 d)1630 

5. Pes, který neštěká, se jmenuje? 
a) Samojed c) Basenji 
b)Foxhaund d)Lajka 

6. Lidice byly vypáleny v roce? 
a)1941 c) 1943 
b)1942 d)1940 

7. První metro začalo jezdit v: 
a) Londýně c) Moskvě 
b) Chicagu d) Paříži 

8. Kdo to byl Jan Perner? 
a) železniční modelář 
b) český technik 
c) německý fyzik 
d) slovenský malíř 

9. Kolik zlata se vytěžilo v Roud
ném u Vlašimi? (od 18. do 20. sto
letí) 

a) 5 879 kg c) 100-120 tun 
b) 1 378 kg d) 100-120 kg 

1 O. První transplantace srdce 
byla provedena v: 

a) USA c) Jihoafrické republice 
b) SSSR d) Indii 

Je tady pololetí, čas k malému 15 hodin v tělocvičně Základní 
hodnocení. Výuka náboženství pro- ~k 1 J·r , L, tk b d (Správné odpovědi: 1 b, 2d, 3b, 
bíhá podle rozdělení v jednotlivých s 0 Y 1 rni. ts Y u ou v pro-
skupinách, pod odborným vedením deji od 1. února v kapli sv. Vá- 4a, Se, 6b, 7a, Sb, 9a, 1 Oe) 

- všichni mají pověření z arcibis- clava. Pokud si 
kupství, tedy kanonickou misi k vý- budete připra-

uce náboženství. vovat masku, 
Od února by měla začít intenzívní měla by před-

příprava dětí k prvnímu svatému přijí- stavovat nějaké 
mání, které plánujeme na 27. dubna. zvíře. Dobrý ná-

Do druhého pololetí přeji dětem 
i katechetům hojnost Božího požeh- pad a mnoho 
nání a trpělivosti. (MŠ) úspěchů při vy-

UPOZO RNĚNÍ rábění masky ~ 
přeje _a)) 

V únoru z důvodu jarních , -· - ~ - -

prázdnin se dětská mše přesouvá MARUŠKA Ženská, vy jste se tu musela pořádně zakecat, 

na sobotu 16. února. když vám tu ty berle stačily zakořenit. 
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LETOŠNÍ POUTNÍ NABÍDKA 
Předběžný plán zájezdů na tento 

rok dostává svůj pevný tvar a cha
rakter. Před každou cestou budete 
včas informováni o konkrétním ter
mínu a programu na celý den. Na
vštívíme poutní a zajímavá místa, 
kam jsme se zatím nevypravil i, ale 
která vám určitě nebudou cizí. 

Poutní sezónu bychom začali 1 O. 
května poutí do Římova v jižních Če
chách. Historické místo a překrásná 
křížová cesta nás určitě osloví. Od
poledne strávíme v Třeboni , perle 
uprostřed rybníkářského kraje. 

Další měsíc, 7. června, se podí
váme do Kostelního Vydří k Panně 
Marii Karmelské. Samotné místo sli
buje silný duchovní zážitek a po
daří-li se naše plány, tak i setkání se 
zajímavými lidmi. 

Na červenec nám tentokrát vychá
zí zájezdy dva. Prvním by byla tra
diční účast naší farnosti na pouti ve 
Skokách. Minulý rok se tento velký 
zájezd neuskutečnil pro nedostatek 
zájemců, ale zjistili jsme, že němečtí 
přátelé nás postrádali. Pokusíme se 

tedy letos reputaci napravit. Druhým 
zájezdem by byla již vloni slibovaná 
pouť do Mariazell v Rakousku. Zá
jezd bude jednodenní. 

Na srpen bychom vás rádi po
zvali na chodskou pouť k sv. Vavřin
covi do Domažlic. Místo tak poe
ticky spojené s našimi vzpomínkami 
na knihy Jindřicha Šimona Baara. 

Místo Vranov u Kuřimi je někte
rým farníkům neznámé, ale je zde 
pochován první farář působící ve 
Lhotce. V současné době působí 
ve Vranově řád paulánů. Dopoledne 
bychom strávili zde a odpoledne za
míříme na hrad Pernštejn. Tento zá
jezd uskutečníme v sobotu 13. září. 

Pevná jsou už data prvních dvou 
zájezdů. Následující budeme po
stupně potvrzovat. Pokud se vám 
letošní poutní sezóna zalíbí, nebrá- · 
níme se pokračovat dalšími na pod
zim. 

Už dnes vám přeji hezké osobní 
i duchovní zážitky a na shledání 
s vámi se těším. 

Hana STEHLÍKOVÁ 

~ . ~ 
ODBOR ZDRAVOTNIHO RADY KONCI 

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů podle zákona 
č. 320/2002 Sb. dochází od 1. ledna 2003 k převodu výkonu státní správy 
ve zdravotnictví na krajské úřady. V hlavním městě Praha přechází rozhod
nutím Rady HMP č.1436/2002 výkon přenesené působnosti na Magistrát 
hlavního města Prahy. 

Odbor zdravotního rady Úřadu městské části Praha 4 byl zrušen. 
Samospráva ve zdravotnictví s ekonomkou Yvonou Hrozkovou (tel. 261 
192 449, e-mail:hrozkovay@p4.mepnet.cz) je začleněna pod oddělení obra
ny kanceláře starosty a tajemníka. 

Stížnosti občanů k poskytování zdravotn í péče přijímá prostřednictvím 
podatelny Magistrátu hlavního města Prahy (Mariánské náměstí 2, 11 O 01 
Praha 1) odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP. 

Odbor zdravotnictví rady Úřadu MČ Prahy 4 zaslal nestátním zdravotnic
kým zařízením podrobnou informaci. 

Miroslav VOLNÝ, 
zdravotní rada 

NOVELA ZÁKONA O MATRIKÁCH 
Začátkem letošního ledna začala platit novela zákona o matrikách, jmé

nu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 
Tato novela upravuje, že snoubenci vyplní před uzavřením manželství 

předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu , v jehož správním 
obvodu má být manželství uzavřeno. Snoubencům tak v případě, že budou 
uzavírat manželství. mimo své trvalé bydliště , odpadne podání žádosti 
v trvalém bydlišti jednoho z nich. 

(ZH) 
(přetištěno z Tučňáku) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 10 Kč. Toto číslo vyšlo 
31. ledna 2003. 

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-maíl: 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 nedělí 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 kaplí 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 kaplí 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. 



~ 

PORAD 
VELIKONOČNÍCH 
BOHOSLUŽEB 
17. dubna -
ZELENÝ ČTVRTEK 

Mše svatá na památku Večeře 
Páně v 16.00 a v 18.30 hodin. 

18. dubna -, , 
VELKY PATEK 

Obřady v 15.00 a v 18.30 zpíva
né Velkopáteční žalmy Antonína 
Tučapského. 

19. dubna -
BÍLÁ SOBOTA 

Velikonoční vigilie v 16.00 (pro 
děti) a tentokrát ve 20.00 pro celou 
farnost, v souladu se sjednocením 
času v pražské arcidiecézi. 

20. dubna - Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Mše svatá v 8.00 a v 10.00 -
Leopold Měchura Missa Solemis 
pro sóla, sbor, orchestr a varhany, 
G. F. Handl Aleluja z oratoria Mesiáš. 
Večerní mše sv. v 18.30 hodin. 

21. dubna -
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 

Mše svatá v 8.00 a 10.00 hodin. 

* * * Na Velký pátek se bude konat 
sbírka na Svatou zemi. 
Připojme se, prosím, 

touto Velkopáteční sbírkou 
i my k celému světu, 

který tak přispívá na život 
křesťanů ve Svaté zemi. 

(PBV) 

. \ \ 

\ \ 

v , 

VESTNIK 
2/2003 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

četl jsem vzpomínku jednoho 
misionáře, který působil v Indii. 
Jednou čekal na letadlo do Evropy 
a krátil si čas prohlížením okol
ního letiště. Vstoupil do malého 
muzea a tam si s úžasem prohlí
žel jednoho z hinduistických bůž
ků - Šivu, který měl dvanáct ru
kou. Nějaký hinduista si misionáře 
všiml, jak se dívá na tyto ruce a 
zeptal se ho: „Ty nejsi hinduista?" 

Misionář mu odpověděl: „Ne, 
jsem křesťan. A proč má bůžek 
dvanáct rukou?" 

„Má jich dvanáct, aby se nazna
čilo, že tento bůžek je všemo
houcí, protože svýma rukama drží 
celý vesmír." 

Pak se zase hinduista zajímal, 
kolik rukou má Bůh onoho misio
náře. Ten měl na krku křížek, vy
táhl ho a řekl: „Má jen dvě ruce 
a i ty má přibité." 

Hinduista se podivil: „Ty násle
duješ Boha jen s dvěma rukama a 
navíc přibitýma? Co může ten tvůj 
Bůh pro tebe udělat?" 

Misionář odvětil: „On už udělal. 
On mě nekonečně miluje. On mě 
objímá ve své lásce." 

Při velikonočních obřadech si 
uvědomujeme tuto všeobjímající 
lásku našeho Boha. Uvědomuje
me si, co pro nás Bůh udělal. 

Kam až ZAŠEL ve své lásce 
k nám lidem. 

Na Velký pátek budeme slyšet 
slova Pána: „Dokonáno je!" Byl 
přibitý za naše hříchy na kříž, aby 
tam byly přemožené , aby nás vy
koupil. Uvědomujeme si, že náš 
Bůh je milující Otec, který ani 
vlastního syna pro nás neušetřil. 

A ještě jedno zvolání Pána 
o Velkém pátku se mě vždycky 
velmi dotýká: „Eloi, Eloi, lema sa
bachtani?" Což znamená „Bože 
můj, Bože můj, proč jsi mě opus
til?" Chtěl v tom okamžiku zažít to, 
co prožívá každý hříšník , když ne
vkládá svou důvěru v Boha. Cítit 
se nemilovaným a opuštěným od 
Boha. Tady můžeme vidět, jak nás 
Bůh skutečně miloval a miluje. 
Tady můžeme pochopit, proč nám 
Ježíš říká: „Zahoď svůj hřích a pojď 
ke mně. Pojď a přijmi mou oběť, 

ALELUJA! 
přijmi moji otevřenou náruč. Jsem 
s tebou." 

lmanuel Kant řekl: „Přečetl jsem 
v životě hodně moudrých a do
brých knih. Ani v jedné jsem však 
nenašel nic, co by mě tak uspoko
jilo a potěšilo moje srdce, než 
žalm 23: ,I když půjdu roklí šeré 
smrti, nebudu se bát ničeho zlého, 
vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla 
a tvá hůl jsou mou útěchou.' " 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 



Naší farnosti se dostalo velké po
cty, když se putovní výstava česká 
bible v průběhu staletí přenesla ze 
Senátu rovnou do kostela Panny 
Marie Královny míru ve Lhotce. 
Únorová vernisáž byla malým svát
kem. Mistr Radovan Lukavský před
nesl ve staroslověnštině tři ukázky 
z Komenského Kšaftu, s akcentová
ním lásky jako nejvyššího daru. 
Otec Stanislav Přibyl popustil uzdu 
svému koníčku a na klavír mistrov
sky zahrál několik s citem vybra
ných skladeb. Místopředseda Etic
kého fóra ČR Jiří Drejnar, který 
výstavu otevřel, mj. řekl : 

„V drážďanské galerii mě zaujal 
obraz mistra staré holandské školy. 
V temných barvách na něm nama
loval stařičkého muže, který čte sta
rou zvetšelou knihu. Na štítku vedle 
obrazu je napsáno: Starý muž nad 
starou Biblí. 

Tento obraz má uměleckou hod
notu, jestliže je vystaven v tak pro
slulé galerii a z pohledu autora ho 
můžeme považovat za jakýsi doku
ment dávné doby. Při pohledu na 
něj mně však napadlo, že vypovídá 
také o něčem aktuálním - stará 
Bible a starý muž. 

Jaký názor na Bibli má dnes pře
važující část společnosti? Po téměř 
50 letech halasné ateistické propa
gandy lidé odsunuli Bibl i mezi relik
ty temné minulosti. Různé výzkumy 
veřejného mínění prokazují, že o ní 
téměř nic nevědí. Přesto ji však po
výšeně pokládají za knihu dnes již 
nic neříkající, knihu nezáživnou. Je 
to pro ně stará kniha, hodící se již 
jen pro staré lidi. 

Někteří ji považují za jakousi 
liturgickou nebo modlitební, a v nej
lepším případě pro ni mají vyhraně
né místo, které jí ve světové litera
tuře vpravdě náleží: Bibli řadí mezi 
nejstarší díla světového písem
nictví. 

Tato skutečnost je přímo výzvou 
pro všechny, kteří k Bibli neztratili 
úctu a správný vztah, aby ji před ve
řejností rehabilitovali. Proto považu
jeme tuto výstavu, která se má stát 
výstavou putovní, za významný po
čin na začátku velkého díla, které 

~. st J~~-2~ 
~~. ~~-~·-"'· "'·'"'~--..... "Si.. • ...l!Cw 

musí být pro obhájení Bible ještě 
vykonáno. 

Bibli je nezbytně nutné považo
vat za knihu, která utvářela euro
atlantickou civilizaci - a samozřej
mě i evropského člověka. Svým 
obsahem ovlivnila vývoj v rozma
nitých oblastech lidského bádání 
a vědění. Je možné jmenovat řadu 
takových oblastí. 

V oblasti práva a spravedlnosti 
vnesla do práva humanitu, ukázala 
na lidskou důstojnost a položila 
důraz na rovnost všech lidí. 

Bible stanovila sociální a mravní 
hodnoty, které považujeme za jedi
nečné a dodnes platné. Žádný de
mokratický systém by neměl pře
hlédnout skutečnost , že právo na 
svobodu svědomí hluboce kotví v bi
blické zvěsti a bylo zprvu vyslovo
váno v náboženských souvislostech. 

Bible ovlivnila vývoj filozofického 
myšlení, když znovu a znovu poklá
dala otázky po původu a smyslu lid
ského života. 

V oblasti umění Bible poskyto
vala vděčné motivy. Ty vedly k vy
tvoření nepřeberného množství děl, 
která jsou dodnes považována za 
poklady uměleckého a kulturního 
dědictví. 

Bible svými příběhy inspirovala 
hudební skladatele a spisovatele, 
kteří znovu a znovu zpracovávali 
její motivy. 

Pro četné národy byla Bible po 
celá staletí nositelem jazykové úrov
ně a vzdělanosti. 

Není třeba dokazovat, že sou
časná společnost se nachází v mo
rální krizi. Vytratila se úcta k životu, 
člověku a autoritám. Pravá - nej
vyšší a svrchovaná Boží autorita -
byla nahrazena bohy, kteří se nazý
vají kariéra, moc a peníze. Lidé zís-

kali svobodu a využívají demokra
tické možnosti, ale neuvědomují si, 
že samotná svoboda bez výchovy 
k zodpovědnosti nepřináší očeká
vané výsledky. Máme-li něčím při
spět do společenství evropských 
národů , potom si potřebujeme ujas
nit, co je základem dobrých a pro
spěšných vztahů mezi lidmi vůbec. 

John Henry Newman řekl , že 
Bibli čte proto, aby se dozvěděl, co 
lidé mají dělat , a noviny čte proto, 
aby se dozvěděl, co dělají. Ve smy
slu těchto slov neváhám říci, že lidé 
dnes nečtou Bibli, ale jenom noviny, 
protože jsou zvědaví, co dělají 

druzí. Usilujme proto každý v okru
hu svých přátel a známých, aby se 
také začali zajímat o to, co mají 
dělat. Zbavme se ostychu - nebo 
někdy i averze - vůči Bibli. Vždyť 
v této knize není jen učení pouze 
pro výuku náboženství. Jsou v ní 
poklady, které lze využít k výchově 
zralých jedinců, jaké naše součas
ná společnost potřebuje. 

Závěrem mi dovolte uvést dva ci
táty. Tím prvním se nechme oslovit 
my křesťané, kteří si Bible vážíme, 
ale možná ji nevyužíváme, jak by
chom měli. Papež Jan Pavel li. vy
zývá. Každý křesťan se musí vždy, 
všude a při všech rozhodován ích 
řídit Písmem. Musí k němu přichá
zet jako dítě, musí v něm hledat lék 
na všechny své nejrůznější slabosti. 
Neměl by mít odvahu učinit jakýko
liv krok, na který by mu nesvítily 
božské paprsky těchto slov. 

Autorem druhého citátu je Mon
talembert (181O-70). Nad jeho slo
vy, která pronesl ve francouzském 
parlamentě, by se měli zamyslet 
všichni, kteří usilují o stabil itu a bla
ho společnosti. Řekl, že každá vlá
da, která vzala lidem Bibli a zavedla 
beznáboženskou školu, vychovala 
si generaci, která ji svrhla, jakmile 
dozrála. 

Mým přáním je, aby tato výstava 
- nejenom zde, ale později i na ji
ných místech naší vlasti - byla pro 
mnoho lidí podnětem k pochopení 
toho, co naše společnost tak nalé
havě potřebuje ." 

(P) 



N 
a výstavě naší české bible 
jsem si připomenul ucJ.,álosti 
staré 57 let. Západní Cechy 

tehdy obsadila 2nd lnfantry Divi-
sion, součást Pattonova armádního 
sboru. Jásot, radost, skvělé zážitky! 
Už tehdy jsem mohl uplatnit své 
elementární znalosti angličtiny. Vo
jáci se ubytovali po domech nebo 
i ve stodolách, kde si roztáhli polní 
lůžka, a to byl po tažení Německem 
přepych. U nás bydlel poučík Fran
cis Eugene Kelly, právník z 11/inois, 
dobrý katolík. 

Dověděl se, že hraji v kostele na 
varhany. Řekl mi: „ Tony, naši chlap
ci by chtěli jít v neděli Bohu poděko
vat. " Měl však podmínku, že jim za
hraji jejich píseň, ale noty chyběly. 
Prý mi ji zazpívá, já se to naučím 
atd. Trochu se styděl zpívat, ale 
mně známá melodie se dala po
znat. To bylo první neděli po válce, 
dne 13. května. Dnes víme, že je to 
fatimský den. Náš kostel byl velký, 
stavba K. I. Dienzenhofera pojala 
spoustu lidí. Normálně chodilo tak 

~ 

osmdesát až sto věřících, vojáků 
přišlo asi šedesát. A ta píseň? 
Původně německá melodie, běžná 
v USA. U nás se zpívala s dvojím 
textem. Božímu srdci vřelou ... nebo 
Co na nebi a zemi ... Krátce, dnes je 
to č. 702, a já jen lituji, že píseň je 
všude zcela opomíjena. Návštěvní
ci obou národností mohutně a nad
šeně vyzpívali svou radost, každý 
svým jazykem, a šlo to dohromady. 
Ve vysokých tónech jako skřivánek 
zněl hlas mé máti, kterou Bůh obda-

1\II C> JE 
AMERICKÁ 
BIBLE 

řil skutečně skvostným hlasovým 
fondem. Byl to jeden z mých největ
ších hudebních zážitků v životě. 

Když tato jednotka za čtyři dny 
odešla, zbylo po ní leccos zajíma
vého. Především šťastní kuřáci se 
rychle adaptovali z té své „domo
viny" na Lucky Strike nebo Chester
fieldky, Game/ či Pail Mail, ale také 

se našla spousta jiných věcí. Třeba 
u nás to byla pětilampovka Blau
punkt, z níž měli v autě stoličku 
přikrytou dekou. Radio po malé 
opravě hrálo ještě dvacet let. Dále 
časopisy, deky, oblečení a jiné. 

Pod kůlnou jsem našel malóu 
černou knížečku s nadpisem New 
Testament. To mi nejprve moc neří
kalo, to jsem se ve škole neučil. Ale 
po otevření knížky se jmény St. Mat
thew, Mark, Luke, John, Acts, Epi
stels a Revelation už nebylo po
chyb. Bylo to vydání pro US Army 
s doporučením vrchního velitele 
armády prezidenta Franklina De/a
no Roosevelta. Majitel byl podepsán 
jako Robert L. Sansbury a byla zde 
i adresa nejbližších příbuzných pro 
případ nejsmutnější. Dále je tam za
psáno zařazení do 9. pěšího pluku 
a příchod na frontu v Německu 19. 
února 1945. To je vše. Přežil? Ne
přežil? Ale jeho Bible je mou ame
rickou biblí, protože platí. 

Jásejte Hospodinu všechny ná-
rody. (AB) 

DUCHOVNI OBNOVA PRO MAMINKY 
Začátkem března se konala du

chovní obnova pro maminky, které 
jsou na výchovu dětí k víře samy. 
Téma pro tento den bylo, jak Bůh 
chtěl vyzkoušet Abrahama - Gene
sis 22, 1-24 (Ekum). 

Myslím, že jsme se docela shod
ly na tom, že to téma je hodně těž
ké a že zabývat se těžkostmi života 
a utrpením zpravidla není moc pří
jemné. Snažily jsme se utvořit ces
tu ze slov, která nás napadla při slo
vech oběť, zkouška a poslušnost. 
Velice zajímavá byla (mimo jiné) 

v 

POUT RODIN 
Centrum pro rodinu při Arcibis

kupství pražském pořádá opět 
Pouť rodin do Jablonného v Podješ
tědí. Rezervujte si sobotu 24. 5. 
Poutní mši svatou bude celebrovat 
otec biskup Karel Herbst, připra
vuje se doprovodný program pro 
rodiče i pro děti. Vloni jsme putova
li dvěma autobusy společně s mod
řanskou farností. Hledáme i touto 
cestou rodinu, která by se ujala 
organizace pouti z naší farnosti, 
protože letos v tomto termínu ne
můžeme. Rádi poskytneme bližší 
informace. 

Jana a Jan ŠILHAVÝCH 

diskuze, zda na konci té cesty bude 
víra, naděje, láska, nebo zda tam 
ještě patří těžkosti. Nakonec zvítě
zila varianta: víra, těžkosti , naděje 
a láska. 

Pak následovala adorace před 
Nejsvětější svátostí. V poledne jsme 
společně poobědvali a odpoledne 
jsme měly příležitost k duchovnímu 
rozhovoru či k přijetí svátosti smíře
ní. Den duchovní obnovy jsme za
končili společným růžencem a mší 
svatou.. 

Moje poděkování patří přede
vším Janě Šilhavé, která celý den 
připravila , P. Bedřichovi i P. Arturovi 
a všem těm, kteří se na realizaci 
tohoto dne jakýmkoli způsobem po
díleli. A v neposlední řadě i všem 
těm maminkám, které dokázaly vy
tvořit tak příjemnou atmosféru. 

A zde jsem pro vás vybrala ně
kolik vět z textu, který jsme dostaly 
k rozjímání: 

Těžkosti života nás pravidelně 
přivádějí k otázce utrpení. Můžeme 
se mu snažit uniknout a ohlušovat 
se radostmi světa, můžeme se pro
ti němu vzbouřit, anebo ho jenom 
snášet. Existuje ještě jiná cesta, a to 
je cesta oběti . Sebeobětování není 
rezignace. Není to pasivní postoj, 
kdy danou situaci přijímáme proto, 
že nemůžeme nic jiného dělat. Oběť 
vyžaduje naši spoluúčast, uplatnění 

naší svobody: rozhodujeme se vlo
žit svou důvěru v Boha, potvrzuje
me své přesvědčen í, že všechno je 
od Boha, skrze něj, že Bůh může 
svou přítomností a láskou všechno 
přetvořit. Oběť je pouze jednou eta
pou, která nás vede k lásce. Stává 
se, že Pán od nás chce, abychom 
obětovali něco nebo někoho. Ne
chce to po nás proto, aby nám to 
odňal, ale aby vyzkoušel naši dů
věru a dal nám přejít od závislosti 
ke svobodě. 

Někdy procházíme „zkouškami 
ohněm", ztrácíme všechny opěrné 
body, vůbec nerozumíme tomu, co 
prožíváme, jsou to zkoušky, které 
se nám zdají nad naše síly. Jsou to 
situace, jež nelze řešit jinak než 
důvěrou a odevzdáním, neboť jejich 
vyústění nezávisí na nás, ale na 
tajemném Božím plánu. 

Marie CIBULKOVÁ 

ÚKLID KOSTELA 
Blíží se Velikonoce a nimi úklid 

našeho kostela. Přijd\e, prosím, 
v sobotu 12. dubna v 8.30. Je tře
ba pomoci asi 20 lidí - mužů i žen. 
S sebou si vezměte kbelík a hadr. 
Čisticí prostředky budou zajiště
ny. Na společnou akci se těší 

Maruška ŠÁRKOVÁ 



- Nebojte se účastnit činnosti ve 
lhoteckém společenství. Farní rada 
ani další aktivisté nejsou elitou, ale 
těmi, kteří se jen více angažují. Bis
kup František Radkovský ve své 
přednášce Farní akademie kladl dů
raz v přednášce o činnosti laiků na 
spirituální základ společenství. Na 
čem jej postavit? Pomocí při nesení 
břemen svých blízkých, vnášením 
života do klidných vod, laskavostí, 
veselostí, účinnou modlitbou. Na
bídněte pomoc a přijd\e s novými 
nápady. 

- Nebojte se komunikovat (pozn. 
není totéž jako se hádat) s ostatní
mi. Rizikem lásky je ovšem odmít
nutí. Přijetí tohoto rizika ale větši
nou vede k pochopení druhého 
a jeho postojů a leckdy i k uvědo
mění si naší naivity či vědomí zkres
leného pohledu na věc. Komunika-

ce jako spojení mezi dvěma body 
může být i cestou odpuštění. Ne
bojte se být tím prvním, kdo se chce 
usmířit. 

- Nebojte se budoucnosti. Bu
doucnost není dosud v naší moci, 
netrapte se s ní předem. Dejte svou 
budoucnost Bohu - ve velkém i ma
lém - a žijte přítomnost (viz Quoist: 
Mezi člověkem a Bohem). 

- Nebojte se změnit svůj život. 
Postní a velikonoční doba je snad 
nejlepším obdobím k obrácení. Co 
vyžaduje? Odvahu a především -
hlubokou a pronikavou lásku. 

- Nebojte se dávat. Ježíš říká: 
„Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej 
svůj majetek a dej ho chudým a bu
deš mít poklad v nebi." (Mt 13,21 ). 
Ano, správný křesťan koná dobro 
i když ví, že je „po zásluze potres
táno". 

s - -- Apoštol říká: „Vy mladí jste 
silní" - je jen zapotřebí, aby „Boží 
slovo zůstávalo ve vás". Pak jste 
silní. (viz Jan Pavel li. - apoštolský 
list u příležitosti Mezinárodního roku 
mládeže, 1985). 

- „Nemějte strach jít do ulic a na 
veřejná místa a jako první apošto
lové hlásat radostnou zvěst spásy 
na náměstích měst, městeček a ves
nic. Teď není doba stydět se za evan
gelium. Nyní je čas k tomu, aby 
bylo hlásáno ze střech. Nemějte 

strach přetrhat životní způsoby za
ložené na pohodlí a zvyku a odpo
vědět na výzvu tím, že budete dávat 
možnost poznat Krista i v moderním 
velkoměstě." (Jan Pavel li., Denver, 
1993). 

Nebojte se ... 
(EŠ) 

ROZJÍMÁNÍ NAD LHOTECKOU KŘÍŽOVOU CESTOU 
Lhotecká křížová cesta je pojem 

a její pověst dávno přesáhla hranice 
země. Před kostelem se zastavují 
autobusy z celého světa, záběry jed
notlivých zastavení s interpretujícím 
komentářem vyšly několikrát kniž
ně, před 28 lety poprvé také v ho
landském vydání. Jak se ale zrodi
la, to se přesně dozvěděli účastníci 
Farní akademie předposlední břez
novou neděli od patera prof. Petra 
Piťhy, exministra školství, který byl 
původním autorem textů a těsně 
spolupracoval na „myšlenkovém 
lešení" a scénáři tohoto pozoruhod
ného díla. 

Výrazně vstoupila do historie kří
žové cesty také velká osobnost, du
chovní otec Vladimír Rudolf, který 
vždy s obrovskou invencí, citlivostí 
a silným impulsem reagovat na 
různé situace. V pohnutých dnech 
minulého režimu pevně rozhodl 
o umístění křížové cesty na Lhotce. 
„To beru," řekl tehdy při zhlédnutí 
prvních návrhů. „A všechno další za
řídím!" Sehraným spoluautorem byl 
architekt Václav Dvořák, který skulp
tury navozující stále nové a nové 
možnosti interpretace dokonale 
prostorově rozvrhl a zasadil je do 
hladkých ploch, aby se jako klenoty 
odrazily od okolní hrubé omítky. 
Ovšem velikou sílu duchovní křížo
vé cestě dal Bůh, jak řekl P. Piťha, 

přes ruku a srdce tvůrce, sochaře 
a restaurátora, jáhna Karla Stádníka. 

Posluchači se dozvěděli, že pů
vodně bylo dílo postaveno na Jo
hance z Arcu, Panně Marii a knězi 
Maxmiliánu Kolbem. Pak přicháze-ly 
další postavy a situace. Pracovalo 
se na nich na salesiánských cha
loupkách, v Podkrkonoší, brzo po 
roce 1968. Křížová cesta měla být 
nejdříve umístěna na nějakém vol
ném prostranství, nejlépe v lomu, 
v němž by za hudebního doprovodu 
a se světelnými efekty provázela 
jednotlivými zastaveními pašijové 
hry. Takový prostor se ale - naštěstí 
pro lhotecký kostel - nenašel. Důle
žitá byla také kompozice střídání 

velikosti postav v hodnotové škále 
gotického pojetí. Opravdová osob
nost stojí vždy vysoko nad ostat
ními. A nakonec z lidského světa 
vyrůstá monument kříže a zcela na 
závěr sám Kristus. 

„Teď je čas příhodný, čas spásy. 
TEĎ! Skutečně a plně žijeme a je
nom teď můžeme být spaseni. 
Vždycky je to teď. A tak se vnitřně 
ztišme a přemýšlejme v dimenzi 
naší situace, jak se nám naším ži
votem protne evangelium, situace 
Boží pravdy a Božího zákona," řekl 
P. Piťha po úvodních slovech a před 
skutečnou procházkou křížové ces
ty. „Bude to zamyšlení bez přípravy, 

jak jednou sami budeme postaveni 
před osobu Krista." 

Stojíme ve válečné době a z vel
ké dálky se díváme na děsivé diva
dlo. Úzkost a hořkost v nás vyvolá
vá různé názory. Nežijeme řádem 
a mírem. Lidské pokolení je naka
ženo hněvem, máme nemocné 
duše. To všechno rezonuje s tím, co 
vidíme. Učiňme mír sami v sobě. 
Pečujme o duši. 

Jak se můžeš Ježíši dívat na bi
čování otroků, když mluvíme o úctě 
k člověku? Zneužili jste toho, co jsem 
vám dal, necháváte se degradovat 
na zvířata, ztrácíte svoji důstojnost -
chraňte své lidství a svůj rozum. 

Koloseum, strach, na smrt před
hazováni lidé, ti, co něco vyjadřují. 
Skvělá zábava pro znuděné, zpoho
dlněné a zhýčkané římské občany, 
kteří potřebují něco opojně silného, 
nějakou drogu. Sedíme u televize, 
jsme také blazeovaní. Měli bychom 
být opatrní. .. 

Maria, s obrazem zraněné lásky. 
Svědectvím, že trpí dítě, moje dítě. 
Vychovávat musíme všichni, nepře
nechávejme to žádné instituci. 

Medvídek leží vedle fotografie 
dcery, pohled do našeho zrcadla. 
Kde jsme chybili? Životodárná síla 
je oběť. Bez oběti není života. 

Maxmilián Kolbe vydal svůj život. 
Je povznášející se obětovat. Vyrůst 



nad zlobu, která vítězí jen na téhle 
pozemské pouti. Milovat a obětovat 
se vždycky trochu bolí. Ale i malými 
skutky se přibližujeme ke skutečné
mu životu. Hrdinství všedních dnů? 
Drobné krůčky obětí - tak by to 
mělo být. 

Kristus je dobro, vždycky dávají
cí. Veronika mu podala své srdce. 
Jak strašně odvážné bylo vystoupit 
z davu, a tak se z vděku na roušce 
objevila Boží tvář. Měli bychom 
hodně o ní přemýšlet. Denně potká
váme masky, grimasy, pečlivě na
malované a vyumělkované obrazy, 
které ztratily tvář. Stačí jen pár ka
pek deště ... 

Pán byl na Golgotě svlečen . 
Jsou to kruté souvislosti s lidskou 
důstojností, ponížením, zesměšně
ním. Jak je to s námi? Nejsme jako 
ti zevlouni, kteří se chtěli pobavit, 

ale nevstoupit? Pane, dej nám čisté 
oko. 

Ruce jsou přibity. Je třeba se pev
ně přimknout k řádu , uměřenosti v ži
votě. Jinak nikdy nebudeme pevní. 

Není snadné, Pane, stanout před 
tvým křížem. Jednou za rok k němu 

zaběhneme, na Veliký pátek se 
skloníme, abychom vypadali zbož
ně. Kdybychom s tebou šli denně, 
nestalo by se, že by nás tvoje tvář 
zničila. Viděli bychom tvůj úsměv, 

nejen tvé utrpení. Pohled do tváře 
Boží je otázkou věčnosti. Kéž by
chom tě opravdu vždycky poznali. 
Pamatujme, že do Boží tváře bude
me vzhlížet celou věčnost. Uvítá 
nás úsměvem, který jsme na ni pře
nesli v životě. 

Bylo tam veliké ticho, mlčení, lidé 
neměli slova. My potřebujeme stále 
silnější hluk, zbytečné řeči, aby-

chom něco přehluši l i. Pak přestane
me slyšet. Známe opravdové ticho, 
s Božím dechem života? Bůh je ú
žasné tajemství. Sešli nám své tvů r

čí slovo a dej, ať vstaneme. 
Vzkříšení. Smrt nás děsí. Stáří je 

klanění a nejhlubší úklonou je ode
vzdání životu. Bůh nám odhaluje 
největší tajemství. Přišel , abychom 
k němu došli. Dopřej nám Pane, 
abychom dovršili život opravdově. 
Abychom poznali, co je krásné. Do
přej, abychom z toho, co na cestě 
zvedáme, poznali diamanty. Aby
chom žili spolu. Abychom byli tam, 
kde jsi ty. S tebou a vždycky. Amen. 

(volně zaznamenal ZP) 

* * * 
O šikaně ve škole - beseda 

s Mgr. Ing. Boženou BOHMOVOU 
ve středu 9. dubna v 19.00 hodin 

je další téma Farní akademie. Co 
všechno považujeme za šikanová
ní? Jak rozpoznám, že dítě je šika
nováno - a co s tím? Šikana v prv
ní třídě - nesmysl, nebo realita? Co 
mohu udělat jako rodič - učitel? 
Oběti a jejich trýznitelé - a co dál? 

* * * 
Být či nebýt - v neděli 25. květ-

na v 16.30 
je námět pro zamyšlení prof. Ra- · 

dovana LUKAVSKÉHO, našeho 
předního herce, nad jeho životní 
drahou. 

o DÁVÁNÍ A PŘIJÍ:MÁNÍ 
Byli jsme vychováni ke křesťan

ské službě, starosti o druhé a dává
ní, ať už darů či oběti. často mi při
padá, že právě toto většině lidí 
potíže nečiní, ale paradoxně mají 
problémy s přijímáním , které vlast
ně dávání umožňuje. Vtipně to vy
jádřil náš oddávající kněz. Řekl mi: 
„Když mi někdo něco dává, tak be
ru. Myslí-li to upřímně, udělám mu 
tím radost, v opačném případě ho 

Co vypadá jako neúspěch, 
může být výhra. Co jako po
volání mizerně placené je 
možná slavnější než mode
ling, co vypadá jako staro
milství je náskok před du
chem doby, co prožíváme 
jako nesmyslnou bolest je 
proces zapojování do unie 
s Kristem. 

tím samým potrestám." Tato slova 
jsem si vzala k srdci a snažím se 
jimi řídit. často však narážím na 
nepochopení vztahu mezi dáváním 
a přijímáním . 

Snad je to ostych nebo hrdost, 
která nám nedovolí snížit se k dru
hému a přijmout „srdce na dlani po
dávané". Zjevně ale hrdost neuvě
doměle falešná. Vždyť přijetí je úkon 
zcela důstojný. P řijetím daruji bližní
mu příležitost a radost být na chvíli 
také dárcem. Jakoby mu říkám : vě
řím v tvůj čistý nezištný úmysl. 

Možná nám bylo dávání v dětství 
často připomínáno, zatímco přijímá
ní bylo považováno za naši sou
část, přirozeně nám danou. Ale je 
tomu tak skutečně? Vždyť přijímat 
bez pocitu zavázanosti není vůbec 
snadné. Přitom lidsky vřelé vztahy 
nelze převádět na vztahy kupecké. 
Ani přijímání odmítnutí bez pocitu 
hořkosti není mezi lidmi samozřej-

mé. Přitom usnadňuje komunikaci. 
Druhý by neměl být ve svém rozho
dování citově manipulován. Odmít
nutí je třeba respektovat a přijímat 
s klidem a vyrovnaností v srdci, byť 
by jeho důvodem (který nám druhý 
nemusí sdělovat) byl třeba i ostych. 
Přijetím odmítnutí přijímám celého 
člověka s jeho právem odmítnout, 
s jeho právem na ostych. A možná 
mu jej právě tím pomáhám překo
nat. (Bude vědět, že se nenechám 
přemlouvat. A v boji o přežití na ně
jakou váhavost není místo.) 

Přijímán í jde ruku v ruce s dává
ním a obojí zajišťuje tajemné prou
dění lásky mezi lidmi. Zamysleme 
se, jestli naše neschopnost přijímat, 

možná zatížená předsudky z minu
losti, nestaví hráze v čirých bystři

nách hezkých vztahů mezi lidmi. 
A ještě něco: k dávání jsme byli 
uschopněni přijetím Boží lásky. 

(JB) 
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JEDEN DRUHEMU BREMENA NESTE 
O skupině pro pomoc potřebným 

v naší farnosti jste se dozvěděli již 
před rokem z článku Anny Martin
kové, která se stará o koordinaci 
její činnosti. Skupinu tvoří dosud 
jen několik žen, převážně středn ího 

a staršího věku. Bohužel nepřibyli 

ani mladí lidé, ani muži , kromě výji
mečné spolupráce manželů . Přesto 

si myslím, že práce tohoto malého 
společenství v uplynulém roce byla 
velmi užitečná. I v těchto omeze
ných podmínkách se podařilo něko
lika lidem pomoci v nouzi, několik 
lidí potěšit, povzbudit je osobním 
kontaktem, dát jim pocit, že nejsou 
sami se svými problémy. Ukázalo 
se, že tato činnost je potřebná, 

a měli bychom ji dále rozvíjet v ži
votě farnosti jako prvek solidarity 
a vzájemné výpomoci. „Jeden dru
hému břemena neste ... " 

Podle fyzických možností i zalo
žení se skupina uplatňuje ve dvou 
oblastech. Pečuje o lidi, kteří bydlí 
ve vlastních bytech a ocitli se v ně

jaké kritické situaci, jsou osamělí, 

nemocní nebo částečně bezmocní. 
Není možné jim zajistit celodenní 
péči, ale poskytuje se potřebná po
moc při pravidelných návštěvách, 

nákupech, drobném úklidu, pomoc 
s hygienou, doprovod k lékaři apod. 
Tato sl už ba je fyzicky relativně ná
ročná a hodí se pro mladší, ideální 
by tady byla spolupráce mladých 
lidí. Mužský prvek je zase potřebný 
pro praktickou pomoc (např. drobné 
opravy v bytě, odvoz autem k léka
ři, na úřad apod.), ale také pro 
péči o seniory a společenský kon
takt. Spolupráce manželů by byla 
v mnoha případech optimální. Tyto 
činnosti nemohou pochopitelně na
hradit profesionální sociáln í a zdra
votní péči , ani jí konkurovat. Jsou 
však vhodným doplňkem , přede

vším pro přechodnou dobu, při one
mocnění nebo dočasné nepřítom

nosti rodiny, než se klienta ujmou 
profesionálové. V mnoha případech 
jde o osamělé staré lidi, kteří se 
z větší části o sebe postarají, ale 
schází jim společnost, popovídání, 
společná procházka, zkrátka lidský 
kontakt. 

Nemusí se ani jednat o osoby 
bez rodiny. V některých případech 

jsou rodinní příslušníci daleko nebo 
se o ně nezajímají a osamělost těch
to lidí je obvykle ještě tíživější. Pro 
staré lidi je optimální, aby mohli co 
nejdéle zůstat ve svém domově , ve 
svém prostředí. Alespoň některým 

jim to můžeme usnadnit a přispět 
k oddálení nutnosti ústavní péče. 

Dobrým příkladem je jedna mlad
ší členka, která navštěvuje hned tři 
starší osoby. K jedné dochází pravi
delně jednou týdně, uklidí, pomůže 
s osobní hygienou, ale najde si také 
čas na popovídání u kávy. Další 
starou paní doprovází k lékaři. Ve 
třetím případě spolupracuje s man
želem nemocné paní a je vždy 

k dispozici , když potřebuje výpo
moc. K tomu není co dodat. 

Druhou oblastí jsou návštěvy 

Domova důchodců v Sulické ulici 
a Léčebny dlouhodobě nemocných 
v Thomayerově nemocnici. Tato 
činnost není tak náročná časově ani 
fyzicky. Pravidelné týdenní návště
vy jsou však pro klienty těchto zaří
zení, většinou tělesně postižené 
a upoutané na vozík nebo lůžko, 

velkým potěšením a často jediným 
kontaktem s vnějš ím světem. Jsou 
vítány i v případě, že k nim občas 
docházejí také členové jejich rodin. 
Nemožnost vlastního pohybu a byť 
hygienicky vzorné, ale přece jen 
fádní nemocniční prostředí na ně 
působ í většinou velmi depresivně. 
Nebylo by špatné se zamyslet, co 
bychom pro ně ještě mohli udělat, 

případně ve spolupráci s personá
lem těchto zařízení, který naši čin
nost podporuje. 

Výjimečný je příklad naší kole
gyně, která si svoji svěřenkyni z Do
mova důchodců - ochrnutou a zce-

la osamělou paní - bere občas na 
návštěvu do svého bytu , kde se o ni 
celý den stará. Málokdo si dovede 
představit, jakou radostí jsou tyto 
„výlety" sanitkou pro j inak bezmoc
nou ženu na vozíčku, která deset let 
neviděla svět vně ústavu. Takovou 
obětavou péči není ovšem možné 
realizovat ve všech případech , ale 
je to nápad, kterým bychom se 
mohli inspirovat. Také stojí za zmín
ku, že jedna z našich členek je trva
le zaměstnaná jako sestra v LON, 
takže péče o tyto nejubožejší je je
jím trvalým povoláním. Kromě toho 
se celá léta starala o dvě staré ženy 
až do jejich smrti, a v této činnosti 
pokračuje podle svých možností 
i při svém zaměstnání. 

Není dosti místa pro líčení všech 
zkušeností, a popravdě řečeno , 

členky skupiny se s nimi v lastně ani 
nechlubí. Pomoc potřebným a osa
mělým konají s radostí a laska
vostí, bez nároku na jakoukoli publi
citu. Někdy je to náročné - někteří 

staří lidé jsou podivíni a stane se, 
že tyto služby považuj í za své 
právo a uplatňují své rozmary. Ne 
každý umí zestárnout. Ale valnou 
většinou dochází k dobrým a obou
stranně prospěšným vztahům . Krás
ně to vyjádři la jedna farnice - že „tu 
práci dělá ráda a že ji to velice na
plňuje". Je to práce časově i psy
chicky náročná, ale přináší životu 
nový rozměr. S pohledem na lidské 
utrpení a osamělost se nám zdají 
naše vlastní starosti a problémy 
méně významné, začneme si vážit 
vlastního života a vlastní soběstač
nosti. Ale zároveň si uvědomujeme , 

že musíme počítat s tím, že se do 
podobné situace můžeme také jed
nou dostat. A takto zase pomáhají 
„potřební" nám. 

Zatím hovoříme stále o starých 
a nemocných lidech. Uvědomuji si 
však, že pomoc mohou potřebovat 
i lidé mladí - rodiny s dětmi , osamě

lé matky, mládež, děti. Život jistě 
přinese mnoho dalších variant pro 
pomoc druhým, jsme-li ochotni obě
tovat trochu svého času a námahy 
a samozřejmě pokud si to oni sami 
přejí. Je však třeba se o této po
třebě dozvědět - v prostřed í města 

a sídliště se lidé navzájem neznají 



a málo spolu komunikují. Proto pro
síme o informaci o potřebných 

i v případě, že sami pomoc poskyt
nout nemůžete. Samozřejmě budou 
vítáni všichni, kteří by se naší práce 
rádi zúčastnili a jakkoliv byli ochotni 
pomoci, třeba jen občas nebo s mi
nimálním časovým nárokem. Zvláš
tě by pro občasnou výpomoc byli 
vítáni mladí lidé, kteří by mohli do 
života starých a osamělých lidí 
vnést hodně radosti. 

Pavla ZAJÍCOVÁ 

Kontakt pro nabídky pomoci 
a informace o požadavcích: 
schránka v předsíni kostela, 
osobně u Anny Martinkové nebo 
našeho jáhna Františka Martinka, 
případně v sakristii po mši sv. ne
bo telefonicky na čísle 241 494 
435. Schůzka skupiny pro pomoc 

potřebným se koná každý první 
pátek v měsíci po odpolední mši 
sv. asi v 15.45 hod. 

* * * 
Tato dobrovolnická pečovatelská 

služba je aktivitou Farní charity na
šeho kostela a díky velké obětavosti 
a lásce několika našich farníků plně 
vyjadřuje pojem latinského caritas, 
tj. milosrdenství. 

Odbornou ošetřovatelskou a pe
čovatelskou službu (odběry krve, 
aplikace injekcí, převazy, rehabili
tace, péče v konečné fázi života), 
která je po doporučení ošetřujícím 
lékařem hrazena zdravotními pojiš
ťovnami, je možné zajistit přes Far
ní charitu Chodov, Severovýchod
ní 111/1, Praha 4, tel. 272 941 972. 

MUDr. Věnceslava , 

SVOBODOVA 
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S CIM STOJIME PRED SVYM TVURCEM 
vani našeho života, aby mohl dát 
sám sebe za pokrm. Stejně jako 
jsou chléb a víno proměňovány 
v tělo a krev Kristovu, jež jsou „sku
tečnou přítomností" Boží, tak se 
i obětování všeho, co tvoří náš život 
může stát mocí lásky a proměny 
pro všechny, které máme rádi, i pro 
svět. 

(JŠ) 

10 MYŠLENEK 
PR.O NAŠE - .- - .-,, VZKRISENI '' 
• Mír, ten nádherný mír, sesílá nám 

Otec z výše, kéž nám ta hlubina 
lásky i nadále zalévá duše. 

• Toto je den, který učinil Hospo
din, jásejme a radujme se z něho. 

• Neztrácej hlavu a v trampotách 
zlých humor si zachovej, píseň 
a smích. (T. G. Masaryk) 

• Jak vypadá místo, kam přichá

zíš? 

• Abys měl pocit, že máš více, 
musíš se zbavit pocitu, že potře
buješ. 

• Zvolil jsem si vzít na vědomí, že 
toto je právě ten okamžik, kdy se 
mohu chopit činu . 

• Vyhnout se detailům. 

• Budeš-li ke všemu přistupovat 

jako he hře, vše může být jedno
dušší a méně stresující. 

• Mysli na minulé nebo budoucí 
příjemné věci. 

• Umět se nadýchat zdravého 
vzduchu. 

(EŠ) 

V našem zamýšlení nad mší sva
tou na setkání maminek jsme se 
dostaly na začátek bohoslužby obě
ti, k obětnímu průvodu . Stát před 
Bohem s dary, to je stará tradice, 
vzpomeňme na dary Ábela, Abra
háma, Melchizedecha. Každý Izrae
lita přinášel Hospodinu své prvotiny 
a kněz je od něj přijímal. Rozjímaly 
jsme nad slovy Jana Pavla li.: „Ve 
zpřítomnění té jediné Oběti našeho 
Spasitele se znovu odevzdává 
Bohu člověk i svět. Je důležité, aby 
tento první okamžik vlastní eucha
ristické liturgie nacházel svůj vlastní 
výraz také v chování shromáždě
ných. Tomu odpovídá procesí s da
ry a se zpěvem." (List o tajemství 
a kultu Eucharistie) 
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ZAZNAMENANO Z NOVIN A CASOPISU 

Procesí s dary napomáhá tomu, 
že máme chvíli na to, abychom si 
sami položili otázku: „S čím já sto
jím před svým Tvůrcem? Co já kla
du na misku? A co je v mém ko
šíku?" Také sbírka je částí obětního 
průvodu. Škoda, že v našem kos
tele zatím nejsme schopni uskuteč
nit procesí s dary při každé boho
službě, aby byl čas si uvědomit, že 
máme všechno, co právě prožívá
me, odevzdat do Božích rukou, po
ložit celý svůj život na paténu a do 
kalicha, které bude kněz pozdviho
vat při proměňování. Jak nepatrný 
je náš pohárek vína a kousek chle
ba, který přinášíme. Bůh je všemo
houcí, ale přece potřebuje oběto-

Po „sametové revoluci" bylo mo
derní hlásit se k víře . Dnes už se 
s takovými vyznáními v novinách 
a časopisech příliš často nesetká
váme. Tím víc jsou tedy hodna za
znamenání. 

Když dal Jaromír Jágr v NHL 
jako první Čech a teprve druhý 
Evropan 500. gól, zpravodaj MF 
Dnes se ho zeptal: „A co vás na
padlo při úterním pětistém?" J. Jágr 
odpověděl: „Tak to si vůbec nepa
matuju!11 Novinář napověděl: „Stál 
jste s hlavou zvednutou ke stro
pu„." - „Jo, děkoval jsem Bohu," 
odpověděl hokejový mistr. Jeho od
pověď vyšla v MF Dnes 6. února. 

Roman Joch z Občanského insti
tutu v MF Dnes 21. února 2003 
v článku Předmanželský sex a ne
věra reagoval na názory hlásané 
v pořadech Ester Kočičkové Dvoj
hlas a Ženský hlas. Mimo jiné na
psal: „Zvyk střídat partnery (rozumí 
se před manželstvím - poznámka 

čtenáře) zřejmě není nejlepším 
vkladem do manželství. Co jím je? 
Pojetí, v němž smyslem manželství 
je především péče o druhého, hlav
ně muže o ženu a ženy o děti. Aby 
péče mohla být dokonalejší, man
želství je smlouvou nezrušitelnou. 
Sex před manželstvím mu nijak ne
pomůže, spíše naopak; v mysli i 
praxi nabourává ten pilíř, jenž je ne
zbytný k tomu, aby se manželství 
udrželo a nerozpadlo: totiž že muž 
má mít jen jednu ženu a žena jen 
jednoho muže." V závěru autor při
pomíná: „Každá civilizace hleděla 

na předmanželský sex negativně, 
neboť sexualitu považovala za věc 
mysteriózní. O sexu lze říci mnoho 
krásného, ale neumím si představit, 
jak by ho bylo lze postavit na piede
stal vyšší, než na jaký ho klade ka
tolické křesťanství: církev má man
želství za svátost. .. " 

ČTENÁŘ 
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FARNI PLES BYL „SVETOVEJ" 
Náš farní ples v pátek 21. února 

měl pořadové číslo čtyři, ale jeho 
skutečná bonita byla prvotřídní. Ba 
bez nadsázky lze prohlásit, že se 
tohle společné veselí neslo ve zna
mení světovosti. Sotva všechny za 
farní radu uvítal Jakub Hradec 
(a hned za tepla poděkoval organi
zátorům), pater Bedřich v tradičním 
příběhu, předznamenávajícím ráz 
farního plesu , sáhl tentokrát do 
mouder anglického pastora Johna 
Corda Lagemanna. Trestanec se 
vrací vlakem domů s tísnivým poci
tem, že ho rodina nepřijme. Se svý
mi obavami se svěří spolucestující
mu. Když se prý na něho budou 
rodiče těšit a odpustí mu, zavěsí na 
stromě v jejich malé farmě u trati 
bílou stuhu. Sám ale pohled z okna 
neunese. Prosí o tuto službu příte
le. Napětí roste, rodný dům už je na 
dohled. Konečně úleva. Na rameni 
bez dechu skleslého trestance spo
čine laskavá ruka, která ho vybízí 
k pozvednutí hlavy. Jabloň na za
hradě je oděná do mnoha sněho
bílých stuh, vlídně se vlnících ve 
větru, jakoby zaháněly poslední sto
py mučivé nejistoty a nedůvěry. 

Podobný strom, ověšený mnoha 
bílými stuhami, za asistence dalších 
pomocníků skutečně v sále Kultur
ního centra na Novodvorské posta
vili manželé Šárkovi, zatímco další 
ochotné ruce malé větvičky z farní 
zahrady, s bílými pentlemi, sesazo
valy do váziček na každý stůl. Aby 
všem členům farní rodiny každou 
chvíli připomínaly sentenci modlitby 
Páně o hojivém účinku upřímného 
odpuštění a navodily tu správnou 
náladu duševního uvolnění. Jsem 
tady pro druhého, mám tě rád, jsem 
tady pro tebe, přisedni si„. 

K našemu stolu si přisedla milá 
a sdílná padesátnice a po chvíli 
zbytečných rozpaků vytáhla z pod 
stolu velkou kazetu plnou malých 
koláčků s různými náplněmi. „Ještě 
ten s mákem a také s tvarohem," 
stále nás pobízela. „I ten s oříška
ma je dobrý ... " Hostitelka nám pad
la hned do obou očí. 

„Chutnaly vám koláčky? Jsou 
trochu zvláštní, protože je dělám 
s majolkou. Však tady je recept.„" 

(50 dkg hladké mouky, 5 dkg drož
dí, 1/4 litru mléka, 2 vejce, 1 deci 
oleje, 1 O lžiček cukru, sůl a 1 O dkg 
majolky.) 

Tohle vám tedy z plesu posílá 
Maruš, abyste se pohojili, pokud 
jste případně propadli v tombole. 

Prodalo se bezmála tisíc losů, 

podstatně víc než jiná léta. Lákaly 
švýcarské hodinky, vzorky španěl
ské pálenky v dřevěném kufříku, 
čínský porcelán, vietnamský kalen
dář na rohoži a kromě mnoha dal
ších atraktivních cen především 

osvědčený a mezi přítomnými již 
oblíbený losovací systém. Po roz
balení každého vytaženého lístku 
se majitel okamžitě dozví, zda vů
bec, a jak se na něho štěstěna 
usmála. 

Ve světovém tažení jsme pokra
čovali také na parketu. Půvabné 
dívky z klubu irských tanců v zele
nobílém laděn í a svižném tempu 
předváděly takové kreace, že o je
jich schopnostech rozehřát chladné 
seveřany nebylo nejmenších po
chyb. Jak znamenitý nápad vložit 
do klasiky polek a valčíků irské ste-

povací prvky. Tím spíš, když vedou
cí pražské skupiny Rinceoirí pan 
Václav Bernard vyzval všechny pří
tomné - a kupodivu bez velkého 
přemlouvání - aby se obdivovaným 
nožním úskokům sami naučili. 

Na světovém plese nechyběl ani 
ministr zahraničních věc í doktor 
Cyril Svoboda, takže nad pořádkem 
našeho plesu poprvé dohlíželi re
nomovaní bodyguardi. Aspoň do té 
doby, než si Věnceslava, členka 

farní rady, svého manžela odvedla, 
aby stihli ještě další společenské 
povinnosti. 

Ani jsme se nenadáli, a bylo po 
parádě. Šéf plesového výboru Ja
roslav Štětina poděkoval hudební 
skupině Antonína Jankovského a my 
všichni - třeba jen očima - zase 
šéfovi. A když se rafičky o půlnoci 
setkaly na dvanáctce, filharmonista 
a vedoucí chrámového sboru Ladi
slav Pospíšil, s velkým uspokoje
ním, že konečně má dost zpěváků , 

se s taktovkou obrátil do sálu a ani 
on sám svůj tenor nešetři l. A tak 
jsme si po roce zase s chutí a doje
tím zazpívali Aby nás Pán Bůh 
miloval, miloval, hříchy odpustil, 
nebe dal, nebe dal. 

Pak, že ten letošní ples nebyl 
světovej „. 

(ZP) 
~ ~ ~ 

POSTPLESOVY USMEV 
Velmi ráda tancuji, zatímco můj 

muž přistupuje k tanci jako k úkonu 
kajícnosti, a tudíž je schopen neu
věřitelných kousků (třeba ve waltzu 
střídá levou nohu překvapivě zase 
s levou - to málokdo dokáže). 

Náš malý synek si ráno po plese 
hrál s pruhem bílého krepu, který 
děti dostaly při dětské mši na pod
zim. Shodou okolností ho jeho star
ší sourozenec chvíli před tím odně
kud vytáhl. Chlapeček si při hře 
bezelstně brebentil : „Táta půjde do 
Azkabanu" (pro nezasvěcence -
vězení z knihy Harry Potter). 

Jen tak pro sebe jsem si řekla: 
„Ano, do Azkabanu patří, když si 
plete pravou s levou a do rytmu 
čača zamotá téměř všechny kro
kové variace. Jenže pak bych mu
sela tancovat sama, a to už bych 

pak neměla na koho ty přešlapy ho
dit. Což asi není moc hezké. Stejně 
jako umísťovat do nápravného zaří
zení někoho, kdo na nápravě věci 
pracuje sám. 

Naše děti a otec Bedřich mě při
vedli na nápad, jak tuto prekérní 
situaci vyřešit (odpustit oboustran
ně). Vzala jsem synkovi tu bílou stu
hu, pověsila ji na stromkový ibišek, 
který máme hned proti vstupn ím 
dveřím . Od nynějška nám bude 
hned při vstupu domů připomínat, 
co už dávno víme: že sem se mů
žeme vždycky vrátit (viz příběh 
vyprávěný otcem Bedřichem na 
plese). Jen to odpuštěn í, které se 
nám stále nabízí, musíme umět 
vždycky znovu přijmout. 

(JB) 



Mílí mládežníci, 
máme za sebou první jarní den, astrologický rok začíná. A tak vám pře

jeme, ať jsou vám hvězdy nakloněny. A postní doba, ať vás připraví na hlu
boké prožití velikonočního vzkříšení. Doufáme, že vás tato naše příloha za-

ujme. Redakce dětské stránky 

~ 

II"CJI >EI S~I 
1. Nota H následuje za notou: 
a) Fň O 
b) M 1 
c) A 2 

2. Opilý muzikant hraje především: 
a) H Dur 2 
b) H Moll 1 
c) Na Mol O 

3. Osminová nota se označuje: 
a) praporem 2 
b) kolečkem 1 
c) sluníčkem O 

4. Rozsah jediného tónu se nazývá: 
a) Prima 2 
b) Nova O 
c) ČT 1 1 

5. Notová osnova začíná klíčem: 
a) houslovým 2 
b) kódovacím O 
c) dozickým 1 

6. Co je to árie? 
a) žena árijského původu O 
b) operní píseň 2 
c) travnatá plocha velikosti aru 1 

7. Nejslavnější písní v dějinách 
proletariátu se stala: 
a) levandulová O 
b) internacionála 2 
c) na silnici do Prášil 1 

8. Kteří slavní folkoví zpěváci 
vyprodali Strahov? 
a) bratři Nedvědi 2 
b) bratři Medvědi 1 
c) bratři Nedvědí O 

O- 8 bodů 
průměrné znalosti, měli byste se více 
zabývat muzikou 

4 -16 bodů 
nadprůměrné znalosti - gratulujeme! 

-Z DOBRÉ KUCHAR.KY 
BÁBA HRACHOVÁ 

Uvař hrách do měkka, umel, zadělej 
sladkou smetanu, přisyp cukr, mletý 
mák a na kostky nakrájenou žemličku. 
Zapeč ve vymazaném pekáči a hotové 
pocukruj. 

POLÍVKA, JEŽ SLOVE 
„STRACENÝ KUŘE" 

Vezmi vejce, rozklekci dvě nebo tři , 
jak mnoho chceš. Dej na to strouhaný 

žemličky, zelený petržel, květu. Udělej 
to hustý jako kaše. Potom vlej na to vře
lý polívky hovězí, přikrej pokličkou, ať 
se to zvaří, zovobrať hezky vařečkou , 
aby to pěkný v jednom kuse zůstávalo. 
Potom to dávaje teplý jísti. 

Pakli je postní den, vlej na to vřelý 
vody místo polívky, dej kus novýho 
másla. 
(Z Dobré kuchařky od gotiky po ba
roko) 

JARNI PRAZDNINY 
Protože jsme už překročili věkovou 
kategorii účasti chaloupek, strávili 
jsme týden jarních prázdnin na Krá
lovci po svém. Každý den se cho
dilo lyžovat do Žacléře. Jelikož byly 
výborné sněhové podmínky, sporto
vali jsme až do večera. Pak se dělal 
pořádek, jídlo, trocha zábavy a ně
jaké soutěže. Všem se nám vyve
dený pobyt líbil. Na příští prázdni
ny zveme starší patnácti let, aby je 
strávili s námi. 

(MK) 

PRO ZASMÁNÍ 
Přijde sedlák domů, rozsvítí, 

a chalupa nikde!!! 

* * * 
Přijde montér na jednotku inten

zívní péče, chvílí si prohlíží pacien
ty napojené na přístroje a povídá: 
„Pořádně se nadechněte, budu 
měnit pojistky. " 

* * * 
Stařičký lord zazvoní večer na 

sluhu: „John, někam se mi tady za
kutálela půllibrová mince. Kdybyste 
ji našel, tak mí ji ráno vraťte. A kdy
byste ji nenašel, tak si ji klidně 

můžete nechat. " 
(MK) 

MALÝ SLADKÝ DROBEČEK 
Protože jsme v roce 1990 s mým 

manželem konvertovali, změnil se nám 
celý život. Víra v Boha nám dává od
vahu, abychom žili plně jak po stránce 
duchovní, pracovní, kulturní, i v rodinné 
oblasti. Od té doby se některé věci v na
šem životě staly stereotypem. Manžel 
vybudoval firmu a celkem se daří ji pro
vozovat. Já se při dětech učila anglič
tinu, a když už chodily do školy, začala 
jsem studovat. Dřív mi to nedovolo
vala zraková vada. Teď byl dostupný 
diktafon, ale hlavně počítač, který mi 
umožňuje psát a číst. Hodně knih už je 
v digitální podobně. Po matuře jsem 
přemýšlela co dál. Psala jsem povídky, 
a tak jsem hledala specializovanou ško
lu. Jedna taková, dokonce zaštítěná ka
tolickou církví, existuje. Když jsem na 
Vyšší odborné škole publicistiky ukon
čila první ročník, dozvěděla jsem se, že 

jsem v jiném stavu. Ta novina mě za
skočila. Těšila jsem se, že už konečně 
něčím budu, děti máme velké a zvykli 
jsme si na jiný životní styl a teď tohle. 
Můj muž na tuto zprávu reagoval v tele
fonu takto: „Ženo, v mém věku?" 

Nu, co se dá dělat, jednou jsme křes
ťané , a když nám Bůh posílá nový život, 
musíme jej přijmout. Měla jsem ale vel
ký strach. Při každém dítěti se mi zhor
šil zrak. Už teď jsem byla na hranici sle
poty. Nezbývalo mi nic jiného, než se 
modlit. Také mě lékaři strašili, že musím 
podstoupit odběr plodové vody, protože 
po pětatřicátém roce se mohou narodit 
děti s Downovým syndromem. Ve čtvr
tém měsíci těhotenství se prokázalo, že 
dítě by mělo být zdravé. Vděčím za to 
Pánu Bohu a také otci Bedřichovi, který 
se za mě modlil a dal sloužit mši. Pro 
jistotu jsem si prosadila porod císař-

ským řezem, a tak jsem žádnou změnu 
vidění k horšímu nakonec neshledala. 
Někdy se mi dokonce zdá, že vidím 
malinko lépe. Je to výsledek bylinné 
procedury posledních dnů nebo pomoc 
z hůry? Kdo ví. 

Tak je nás doma už pět. Máme ma
linkou baculatou holčičku, která si kaž
dou chvíli žádá naši pozornost. Pro
střední, už třináctiletá slečna, jí ráda 
dělá chůvu. Nikdy bych se byla nena
dála, že budu mít ještě miminko. A je to 
díky víře. Člověk přijme nový život se 
samozřejmostí, i když se bojí různých 
rizik. Když se však zažehnají, přijde 
velká radost a nejen nám, ale i příbuz
ným, kteří měli na naše další očeká
vané dítě ne příliš pozitivní názor. 

Ilona FRYČOVÁ 



" SOS Z EKOLOGICKE FARMY 
Aktivity našich farníků jsou oprav

du mnohostranné. Ředitel firmy 
SIMACO ing. Antonín Šíma, který 
mj. projektoval a realizoval národní 
pavilon na Světové výstavě v kanad
ském Vancouveru (z rozhovoru 
v našem Věstníku před sedmi lety), 
má stále hlavu plnou nápadů a ty ta
ké houževnatě uvádí do života. Dle 
zásady, že realizací hodnotného 
programu dobra nedáváme místo 
zlu! V současné době mu nedává 
spát ekologická farma ve Struha
řově, 6 km od Benešova ve směru 
na Vlašim (50 km od Prahy), již bu
duje deset roků. Bude sloužit senio-

rům, rodinám s dětmi a všem po
třebným , kteří v penzionu pobudou 
na čerstvém vzduchu, při konzu
maci zdravých potravin, vyrobených 
v ekologickém prostředí. Jenže stá- · 
le se nedostává sil k dokončení vel
korysého projektu. Proto manželé 
Šímovi zvou juniory, seniory, rodiny 
a organizované skupiny na sobotní 
brigády (tel. dohoda i o dopravě na 
602 382 817) 

V březnu a dubnu se vysazují 
stromky v lese, křen , dělají úpravy 
na farmě a připravuje park. Stravo
vání, mléko a další naturální od
měny pro všechny zajištěny. (r) 

DÁVKY PO INTERNETU 
Internet může přiblížit a zjednodušit kontakt také s Úřadem městské 

části Praha 4, jak to v Tučňáku blíže osvětlila vedoucí odboru státní sociál
ní podpory Jindra Kleckerová, s odkazem na adresu www.praha4.cz 

Zejména lze využít zpracovných elektronických formulářů , které roz
hodně přispějí ke zlepšení komunikace. Pro rychlou a lepší orientaci násle
dující postup: 

Na zmíněné internetové adrese kliknete na Úřad MČ, odbory, vyberete 
odbor sociální podpory - formuláře. 

Formuláře uvedené na stránkách MČ Praha 4 lze pouze nevyplněné 
vytisknout. 

Formuláře uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí www.mpsv.cz: na úvodní stránce v oddílu „Aktuality na 
serveru" se klikne na výraz „této adrese", poté na straně „Elektronické for
muláře" vyberete symbol E-formuláře a na straně „Práce s elektronickými 
formuláři" na odkaz „Elektronické formuláře SSP". Objeví se strana s jed
notlivými druhy dávek SSP a formulář „Hlášení změny". 

Po kliknutí na požadovanou dávku si můžeme vybrat: 
1. vytisknout prázdný formulář 

2. vyplnit formulář a vytisknout již vyplněný formulář 
3. vyplnit formulář, elektronicky podepsat a elektronicky podat (plat

ný elektronický podpis vystavuje První certifikační autorita - za poplatek 
700 Kč na jeden rok). 

Na veškerá výstražná upozornění reagujte pokračováním v činnosti. 

Chcete-li o nějakou dávku státní sociální podpory uvedenou na interne
tových stránkách požádat, máte několik možností: 

1. Prázdnou žádqst pouze vytisknout, poté vyplnit a předat na kontaktní 
místo. 

2. Žádost na internetových stránkách přímo vyplnit, vytisknout, vlastno
ručně podepsat a předat na kontaktní místo. 

3. Žádost na internetových stránkách přímo vyplnit, elektronicky podep
sat a zaslat elektronickou cestou na kontaktní místo. V tomto případě je 
nutné si nejprve nechat vystavit certifikát! 

Mnoho klientů se velmi často ptá na v médiích zmiňovanou úpravu ná
roku na výplatu dávky - zda se jedná o jeden rok či tři měsíce . V součas
né době platí, že nárok na výplatu dávky a její části zaniká uplynutím jed
noho roku ode dne, od kterého dávka nebo její část náleží. Navrhovaná 
změna, tj. zkrácení nároku na výplatu, nebyla zatím zákonodárným sborem 
projednána, a tudíž ani schválena. V případě změny vás budeme příště 
informovat. (VD) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 12 Kč. Toto číslo vyšlo 
4. dubna 2003. 

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 farn ím úřadě. 

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

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



NA CHALOUPKU 
Léto se nám kvapem přiblížilo 

a my opět zveme všechny děti ve 
věku 6-15 let na letní chaloupku 
se všemi hrami, výlety, koupáními 
i témátky. Tradičně se bude konat 
první dva týdny v srpnu, letos ve 
dnech 3.-16. 8. Při hlášky na cha
loupku si můžete vyzvednout v sa
kristii a odevzdat nejpozději do ne
děle 22. června. Ihned po tomto datu 
bude následovat informačn í schůz
ka s rodiči , a to v úterý 24. 6. po ve
černí mši svaté v kapli sv. Václava. 
Na všechny děti se moc těšíme. 

Za OS Casula - připravující tým 
starších kamarádů 

Blíží se prázdniny a vás žáci 
a studenti čekají poslední písem
ky a zkoušení. Přejeme vám, aby 
vysvědčení, které dostanete, 
bylo pěkné. Abyste si o prázd
ninách odpočinuli a načerpali 
nových sil. 

Hojnost Božího požehnání 
vám vyprošují vaši katecheti 

Jarmila, Markéta, Zdislava, 
Artur a Maruška 

TAKÉ VĚSTNÍK PODRAŽUJE 
Když jsme na jaře roku 1995 vydali 

první číslo našeho zpravodaje a na 
doporučení otce Vladimíra Rudolfa 
mu dali titul Věstník, náklady na jeho 
pořízení byly téměř zanedbatelné. 
Všeobecný cenový růst od té doby 
se samozřejmě nevyhnul ani naší tis
kovině. Navíc jsme Věstník rozšířili 
o další strany a zlepšili jeho technickou 
kvalitu. Proto na konci poslední strany 
vždy zdvořile upozorňujeme na to, 
kolik nás to které číslo stojí. Věříme, 
že vám tato poznámka neujde (red) 

V I 

VESTNIK 
3/2003 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

BEZ DUCHA SVATEHtl o . 

BUH BY BYL :DALEK'O 
. . - . 

, ' . .. ·~-~.- -

Mezilidské vztahy jsou charakte
rizované postojem a vztahem člověka 
k člověku. Podobně je to také v naší 
křesťanské víře . Protože křesťanská 
víra je především náš ŽIVÝ VZTAH 
K OSOBĚ, ke Kristu. Středem naší 
víry je osoba Ježíše Krista - Boho
člověka. A vztah je něco živého, něco, 
co je třeba stále pěstovat a rozví
jet. Jak ve chvílích slunečných, tak 
i temných. 

Spisovatel F. M. Dostojevskij tyto 
syé pocity vyjád řil v jednom dopise: 
„Reknu vám o sobě, že i já jsem 
synem tohoto století, synem nevěry 
a pochybování. Jaká krutá muka mě 
stála a stojí i tato žízeň věřit. Je tím 
silnější v mojí duši, čím silnější jsou 
opačné argumenty. A naproti tomu 
mi Bůh posílá chvíle, v kterých je mi 
všechno jasné a svaté. A v těchto 
chvílích jsem složil ,krédo': věřit, že 
není nic krásnějšího, hlubšího, milej
šího a dokonalejšího než Kristus. 
A nejen, že není nic, ale - a říkám si 
to se žárlivou láskou - že ani člověk 
nemůže mít nic takového." 

V čem spočívá ta stálá touha a ží
zeň po Kristu? Nad tím se zamýšlel 
i Napoleon Bonaparte na konci svého 
života, když uvažoval o hodnotě Ježí
šovy osoby. Přátelům, kteří ho dopro
vázeli na ostrov Sv. Heleny, řekl: „Po
dařilo se mi sice rozplamenit tisíce, že 
šli do ohně smrti, ale vždy bylo třeba 
mé přítomnosti, mého hlasu, mého 
pohledu„. Kde jsou nyní mí přátelé? 
To je osud velkých lidí, že upadnou 
v zaP,omnění.„ Jaká to propast mezi 
POMIJITELNOU velikostí lidí a NEPO-, , , 
MIJEJICI velikostí Kristovou. Oni jsou 
zapomenuti, nikdo se Uch víc nebojí, 
nikdo je neposlouchá. Zijí leda v děj i 
nách a jsou ctěni jako vynikající 
osobnosti. Kristus žije, žije v miliónech 
srdcí. To je pro mne nezvratným 

důkazem, že Ježíš nebyl pouhým člo
věkem." 

Vzkříšený Kristus je stále živý 
a přítomný. To nám připomíná veliko
noční období, které jsme slavili od 
Bílé soboty padesát dní. Tuto neděli -
8. června - se zankončuje Slavností 
Seslání Ducha svatého. Tím si připo
mínáme, jak o Letnicích sestoupil na 
apoštoly Duch svatý. To jsou naroze
niny Církve. To je zároveň začátek 
evangelizačního poslání mezi lidmi 
a národy. 

Slavnost Seslání Ducha svatého je 
příležitostí, abychom si přiblížili jeho 
osobu, jeho dary, význam a působení. 
Abychom se vyhli podobné události 
jakou zažil sv. Pavel, když se Efezanů 
zeptal, jestli dostali Ducha svatého. 
Oni mu totiž odpověděli: „Ani jsme 
neslyšeli, že je Duch svatý." (Sk 19,2) 

Ano, on je tady a tuto neděli si to 
chceme hlouběji uvědomit. Jeho pří
tomnost mezi námi a jeho působení 
ve světě . On je Duchem tvořícím, oži
vujícím, Duchem moudrosti a lásky. 
Velmi pěkně to vyjádřil pravoslavný 
metropolita Ignác Hazin: „Bez Ducha 
svatého je Bůh daleko, Kristus zůsta
ne v minulosti, evangelium je jen 
mrtvou knihou. Církev jen organizací, 
misie propagandou„. Ale s Duchem 
svatým se pozvedá celý vesmír„. 
Zmrtvýchvstalý Kristus je tady, evan
gelium je silou života.„" 

V malé knížečce Děti píší Bohu je 
i následující dopis: „Milý Bože, dej mí 
prosím tě , mezi Velikonoce a Vánoce 
nějaký další svátek. Teď tu nic pořád
ného nemáme." Vím, děti to mohou 
těžko pochopit, ale máme tu velký 
svátek - Seslání Ducha svatého. Pro
tože to nebyla JEDNORÁZOVÁ udá
lost v životě Církve, ale je to něco, co 
se stále opakuje„. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 
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Mgr. Z. Pejčocha jsem musel 
k rozhovoru pro náš farní Věstník 
dlouho a těžce přemlouvat. Zřejmě 
pokládal za nepatřičné, aby na strán
kách časopisu, který rediguje, vystu
poval jinak než jako autor nezbyt
ných článků. Nakonec se ale musel 
vzdát. Už druhé období zasedá ve 
farní radě, a tak by i on měl být 
v této občasné rubrice představen. 
Zdeněk Pejčoch se narodil jako 

mladší ze dvou synů rodičům v Jem
nici poblíž moravsko-rakouské hra
nice. Otec, pokladník ve spořitelně, 
dobrý organizátor, Sokol a vlaste
nec, byl také z Jemnice, ze dvanácti 
dětí, maminka ze severní Moravy 
z šesti. Jako člověk narozený v roce 
1936 si Z. Pejčoch „užil" poválečnou 
školskou reformu se všemi změna
mi, jež znamenala. V letech 1951-55 
vystudoval Vyšší hospodářskou 
školu v Táboře. Na vojně absolvoval 
poddůstojnickou školu v Prachati
cích a pak sloužil v Českém Kru
mlově. Potom kratší dobu pracoval 
na odboru pracovních sil Okres
ního národního výboru v Českém 
Těšíně. Jako tzv. dorostář jezdí/ po 
školách celého okresu, často na 
beskydských kopcích, a získával 
budoucí zaměstnance do prioritních 
průmyslových odvětví. V letech 
1958 a 1959 byl šéfredaktorem čes
ko-polských okresních novin Nová 
vesnice-Nowa wies, pak tři roky re
daktorem Mladé fronty. V letech 
1964- 1970 pracoval v severomo
ravském krajském deníku Nová 
svoboda. Pro televizi psal scénáře 
tehdejší Rodinné pošty, spolupraco-

Mgr. Zdeněk PEJCOCH 
val s rozhlasem a s časopisy Repor
tér a Svět v obrazech. Při tom všem 
stačil vystudovat Novinářskou fakul
tu Univerzity Karlovy v Praze. V rám
ci tzv.- normalizace musel z redakce 
odejít, ale uchytil se v propagaci, 
nejprve v Severomoravských mlé
kárnách v Ostravě a pak od roku 
1984 na pražském generálním ředi
telství Mlékárenského průmyslu. Po 
jeho zrušení po listopadu 1989 
působil v a. s. Milcom. Už jako dů
chodce se v roce 1997 stal tiskovým 
mluvčím Sdružení zdravotně posti
žených v české republice. Nyní, 
když bylo ke konci minulého roku 
Sdružení zrušeno, se Z. Pejčoch 
angažuje v občanském sdružení 
Orfeus. S manželkou Zdeňkou, 
zdravotní sestrou, nyní také v dů
chodu, žije 41 let a má 391etého 
syna Tomáše, který je technickým 
ředitelem, a 321etou dceru Hanu, 
kosmetičku, jež se ve volných chví
lích věnuje zpěvu ve skupině Piknik 
a hraní v pražském divadle malých 
forem Řešeto. Pejčochovi mají tři 
vnučky (15, 10 a 8 let). 

Jak dlouho už děláte Věstník 
společenství křesťanů v Praze 4-
Lhotce? 

Od ledna 1995. Od té doby vyšlo 
58 čísel, každé průměrně o osmi 
stranách. Říkal jsem si, spolu s ot
cem Vladimírem Rudolfem, že tak 
živá farnost, jako je lhotecká, by 
měla mít svůj zpravodaj a že, když 
mám novinářské zkušenosti, bych 
se měl pokusit něco takového dělat. 

Jak se vyvíjel váš vztah k víře? 
V mém rodném městě jsou tři 

kostely. Pokřtěn jsem byl u sv. Sta
nislava na náměstí, kam jsem pak 
chodíval na mše svaté. Vzpomínám 
na slavné průvody o Božím Těle, 
se zastaveními u oltářů postave
ných mezi budovami historické
ho městečka, na cesty vysypané 
pivoňkovými lístky a na závěr u kos
tela sv. Víta, kde ve 14. století kázal 
italský františkán sv. Jan Kapistrán
ský, řádový reformátor. Torzo mo
hutné lípy, která byla svědkem 
každoročních velkých poutí, je ná
rodní památkou a dodnes tam stojí. 

A o kousek dál topolová alej, na 
jejímž vysazování jsem se jako žák 
obecné školy podílel. Pod jedním 
stromem je sklenička s mým přáním 
do budoucnosti, jako pod ostatními 
topoly skleničky s přáními spolu
žáků. 

V dětství jsem byl tak zbožný, že 
mi říkali Svatoušek. I když jsem 
ťukal jako datel, na faru jsem chodil 
podle diktátu pana faráře psát na 
staré underwoodce koncepty jeho 
kázání. S psacím strojem jsem totiž 
byl už trochu obeznámený ze strý
cova obchodu. 

Tehdy jsem se zúčastnil i celo
státní biblické soutěže a dostal se 
až do diecézního finále. Můj celkový 
výsledek však nepříznivě ovlivnilo 
zbytečně nešťastné přehlédnutí při 
snaze naj ít rychle jeden žalm. 

I když u nás na Lhotce chodilo 
a chodí do kostela také několik 
novinářů, za totality mezi redak
tory nezbylo moc věřících lidí. .. 

Musím se přiznat, že i já jsem se 
ve druhé polovině padesátých a na 
začátku šedesátých let pod vlivem 
prostřed í a tehdejší politické situace 
stal poněkud vlažným ve víře. Ale 
v povědom í mi zůstalo malé dobré 
semínko, jež živila Boží láska, kte
rou jsem si vlastně ani nezasluho
val. Do bezpečného přístavu víry 
jsem se vracel postupně. Můj návrat 
vyvrcholil generální zpovědí u dr. Ji
řího Skoblíka, když jsme se v roce 
1985 přestěhovali do Prahy. 

Není nic neobvyklého, že součas
ní mladí žurnalisté a novináři 
středního věku jsou absolventy 
Vysoké školy ekonomické. Abso
lutorium střední školy ekonomic
kého směru u novinářů tak ob
vyklé není. Co dala vám? 

Naučil jsem se tam mj. perfektně 
všemi deseti prsty psát na psacím 
stroji a také těsnopis . Ten používám 
doposud. 

Na co z novinářské práce rád 
vzpomínáte? 

Asi na to, co jsme v autorském 
tandemu s Boleslavem Navrátilem, 

!nyní spisovatelem, psali v období 



tzv. pražského jara, kdy jsem si na 
novinařině poprvé v životě začal za
kládat. Podařilo se nám například 
prokázat porušení zákona v případě 
bývalého komunistického ministra 
vnitra Rudolfa Baráka, který seděl 
v opavské věznici. Byla z toho velká 
aféra, která končila exkluzivním roz
hovorem s propuštěným prominent
ním vězněm na Ministerstvu spra
vedlnosti. 

Zastávali jsme se volného pod
nikání, přidružené výroby země
dělských družstev, kritizovali jsme 
poměry v zemědělství, jež místo od
borníků řídili komunisté, kteří vůbec 
neměli vztah k půdě ani k hospoda
ření a o zemědělství nic nevěděli. 

Profesoru Christianu Barnardovi, 
který provedl první transplantaci 
srdce na světě a měl tehdy první 
příznaky Parkinsonovy choroby, 
jsme nabídli léčení v Českosloven
sku. Dopis s touto nabídkou jsme 
mu poslali do Londýna, kde měl mít, 
jak jsme vypátrali, přednášku. Sku
tečně ho dostal, nosil ho v kapse po 
Evropě a pak nám z domova z Jiho
africké republiky odepsal. 

Ale asi největším novinářským 
sólokaprem byl písemný rozhovor na 
dálku s americkým senátorem Ro
bertem Kennedym, bratrem zavraž
děného prezidenta J. F. Kennedyho. 
R. Kennedy v roce 1968 kandidoval 
na prezidenta USA. Odpovědi na 
naše otázky jsme od něho dostali 
ráno v den, kdy odpoledne přinesly 
tiskové agentury zprávu o atentátu, 

který nepřežil. Možná to bylo jeho 
poslední interview. 

Jste členem Syndikátu novinářů 
ČR a jeho Klubu novinářů „praž
ského jara", který sdružuje žur
nalisty postižené tzv. normalizací, 
jež v Československu nastala po 
vpádu sovětských vojsk. Jaký 
jste měl jako novinář největší 
malér? 

Důvodů, proč jsem musel z poli
tických důvodů odejít z redakce, 
bylo víc. Jedním z nich bylo mé 
spoluautorství článku Zapomenutá 
sovětská posádka. Po vojenských 
manévrech Varšavské smlouvy 
v Československu na jaře 1968 
tehdejší ministr obrany Dzúr v tisku 
tvrdil, že naši republiku už opustili 
všichni sovětští vojáci. Starosta 
libavské obce Středolesí nám do 
redakce zatelefonoval, že to je lež. 
Říkal, že ráno šly ženské nakosit 
trávu kravám a z lesa že na ně 
mířily sovětské kulomety. Se šéfre
daktorem jsme si to na místě osob
ně ověřili a věc v Nové svobodě 
zveřejnili. Jako hlavní článek dne. 
To bylo později neodpustitelné. 

Co děláte nyní jako důchodce 
v občanském sdružení Orfeus? 

Mám na starosti osobní asistenci 
u těžce zdravotně postižených lidí, 
časopis invalidů Elán v tištěné i in
ternetové podobě, pražskou výsta
vu Handicap, brněnskou Rehapro
tex atd. 

Po odchodu do důchodu jsem 
prosil Boha o příležitost, abych byl 
na sklonku života užitečnější než 
předtím v propagaci. Byl jsem vy
slyšen. 

Někdy mám dojem, že jsem se 
ke své současné službě farnosti 
redigováním Věstn íku - podobně 
jako na službu tělesně postiženým 
lidem - vlastně dlouho připravoval, 
když jsem v redakcích, kde jsem 
pracoval, nejen psal, ale dělal i ne
zbytnou technickou práci - propočí
tával rozsahy rukopisů, kreslil špí
gly, podle nichž se list, jak se mezi 
novináři říká, láme, tedy upravuje, 
když jsem fotografoval nebo natáčel 
různé dokumentární videozázna
my. .. „Na stará kolena" jsem se 
naučil pracovat s počítačem, natá
čet a stříhat videoprogramy, pochy
til něco z psychologie, medicíny 
a pro sociálně právní poradenství 
též z práva. 

Pokud jde o farní Věstník spole
čenství křesťanů v Praze 4-Lhotce, 
jsem rád, že už na něj nejsem sám. 
Píší do něj členové farní rady i další 
lidé, mezi nimi autor tohoto rozho
voru. Všichni bychom život farnosti 
ve Věstníku rádi zobrazovali lépe 
než doposud, a tak pomáhali vytvá
řet ještě lepší farní rodinu. Lepší 
o to, že si bude navzájem více po
máhat, protože její členové budou 
lépe znát potřeby svých bližních. 

o 
Rozhovor připravil Jiří SUVA 
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dnům," také těmito slovy popisuje 
biblický autor statečnou ženu z kni
hy Přísloví. Jí bylo věnováno první 
zamyšlení P. Stanislava na du
chovní obnově pro manžele konané 
5. dubna 2003. Dále jsme rozj ímali 
nad úlohou ženy podle úryvku 
o Panně Marii v Káně Galilejské. 
Ona viděla to, čeho si ostatní ne
všimli, že dochází víno. Maria nás 
může naučit vidět potřeby druhých. 
Poslední zamyšlení jsme věnovali 
Marii Magdalské, která „nejvíc milo
vala" a stala se apoštolkou apoš
tolů , podává nám svědectví o vzkří
šení: „Viděla jsem Pána." Také ho 
nejprve nepoznala, protože vzkří
šený Kristus je existencí mystickou, 
zjevuje se v jiné podobě, můžeme 

ho vidět jen očima víry. Dopolední 
rozjímání jsme zakončili společnou 
adorací před Nejsvětější svátostí, 
i my jsme se mohli dívat na Ježíše 
„v jiné podobě" a dovolili jsme mu, 
aby se na nás díval s láskou. 

& 
Nechme promluvit účastníky, 

kteří odpovídali na otázku: „Co pro 
vás bylo přínosné, co si odnášíte?" 
Rozjímat nad texty Písma z pohledu 
obou manželů. Zamyšlení nad texty 
Písma bylo výborné. P. Stanislav 
byl úžasný a trefný, jasné myšlenky 
k rozjímání, povzbudivé a veselé. 
Byl dostatečný prostor pro ticho, 
pro adoraci, větší prostor pro svá
tost smíření. Povzbuzení pro život 

v manželství, nové náhledy, jak se 
chovat k nejbližším lidem, pokoj 
v duši a přiblížení k Bohu. Byl opti
mální počet účastníků, který umož
nil také společenství u oběda. 
Obsluha kolem oběda byla vzorná, 
oběd i buchty byly výborné. 

Dík patří všem, kteří se podíleli 
na přípravě, i těm, kteří přijali po
zvání a zúčastnili se. Zvlášť bych 
chtěla poděkovat děvčatům ze sdru
žení Casula, které připravily pro
gram pro děti a vzorně se o ně po
staraly. Je mi trochu líto, že této 
možnosti využily pouze dvě rodiny. 

Máme mnoho důvodů pro to, aby
chom s úsměvem hleděli vstříc příš
tím dnům a také tuto myšlenku jsme 
si z letošní duchovní obnovy odnesli. 

(JaJ) 
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EUCHARISTIE JE NEJVETSIM DAREM 
Na setkáních maminek v letoš

ním roce postupně procházíme mší 
svatou. Jako vodítko nám slouží 
knížka Žít mší svatou od M. Nowa
ka (Olomouc, Matice cyrilometoděj
ská s. r. o. 1998). Postupně jsme 
došly až k bohoslužbě oběti. 

Eucharistie je především svatou 
obětí vykoupení. Kněžství Božího 
lidu zde dosahuje svého vrcholu. 
Přináší oběť Bohu. Je to v první řadě 
oběť díkůvzdání. Eucharistie nám 
chce ukázat Boží lásku a všechno 
to, co pro nás Bůh z lásky vykonal, 
a chce nás naučit vděčnosti, které 
musí odpovídat projevy vděčnosti 
v každodenním životě. Právě vděč
nost je doceněním daru a povzbu
zuje dárce. 

Jedná se o oběť velikonoční. Tak, 
jako Izraelité potřeli krví beránka 
veřeje svých domů, učedníci přijali 

tělo pravého Beránka a „dveře jejich 
úst byly pomazány jeho krví". Totéž 
platí i pro nás. Smrt je přemožena. 

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má 
život věčný" (J 6,54 56). 

Když jdu na mši svatou, jdu pod 

Kristův kříž, protože mše svatá je 
nekrvavým zpřítomněním Kristova 
vydání se za nás, za mne, které má 
věčnou aktuálnost. 

Kristus byl na kříži sám. Ve mši sv. 
je společně se svým mystickým 
tělem, jeho oběť je také obětí 
Církve, v nás se má Ježíšova oběť 
zpřítomňovat. Dorůstáme vždycky 
do role aktivních spoluobětníků? 

Tak pravdivě, jako byl Syn Boží 
přítomen v člověku Ježíši, tak prav
divě a skutečně se stává při oběti 
proměnění, mocí Boží přítomen 

v chlebě a víně. Je to nový způsob 
přítomnosti zmrtvýchvstalého Ježí
še, který má jiný vztah k hmotě, pro
storu a času než my. Díky Nejsvě
tější svátosti se můj život může stát 
sjednocením s Kristem nemajícím 
hranic ani konce. 

„Amen," kterým odpovídáme na 
slova: „Skrze něho a s ním a v něm je 
tvoje všechna čest a sláva, Bože, 
Otče všemohoucí, v jednotě Ducha 
svatého po všechny věky věků," je 
nejdůležitější odpovědí celé mše sva
té, uznáváme jím tuto oběť za svou. 

Eucharistie je největším darem 
zmrtvýchvstalého Ježíše, on je ten 
pravý a živý Kristus, který chce žít 
v nás a milovat naším srdcem. Přij
mout Ježíše a nedovolit mu, aby 
v nás působil, to by bylo horší, než 
vězení. Není možné ho přijmout 

a mít srdce uzavřené pro lidi. Láska 
se má stát vyzařováním Ježíšovy 
eucharistické přítomnosti v nás. 

Bylo pro nás velkým zážitkem 
přemýšlet takto o Eucharistii v zá
pětí po té, co jsme měly možnost 
tento dar přijmout. Za to patří náš 
velký dík P. Bedřichovi, P. Arturovi 
a našemu jáhnovi panu Martinkovi, 
kteří nám spojení s eucharistickým 
Kristem na začátku našich setkání 
umožňují. 

Pomalu se blíží prázdniny, máme 
před sebou poslední setkání v tom
to školním roce. Opět se budeme 
zamýšlet nad tím, zda pokračovat 
a jakou formou. Prosím maminky, 
které mají o tato setkání zájem, aby 
přišly a zapojily se do diskuze. 

(JŠ) 

~ v ~ v 

VE SPANILE JIHOCESKE KRAJINE 
Dobré ráno, dobré ráno, veselé 

pozdravy se nesou tichým prostran
stvím před naším kostelem toho so
botního rána 10. května. Staří známí 
už tuší, co bude následovat, ti kdo 
jedou poprvé, jsou zvědaví a možná 
se i trochu těší na hezký den. 

Začínáme modlitbou a marián
skou písní, která naplní autobus 
vzácnou atmosférou lidského poro
zumění. A potom se už na nás hrne 
historie poutního místa v Římově, 
místa, kde si krása přírody a Boží 
přítomnost podávají ruce. Po mši 
svaté, kterou sloužil náš otec Bed
řich (a moc mu to na kazatelně slu
šelo), nás místní pan farář sezna
muje se skutečnými fakty a přidává 
i svůj osobitý pohled na současné 
dění v církvi. Po zhlédnutí Lorety 
s překrásnou černou Madonou se 
vydáváme na procházku alespoň po 
několika kapličkách známé křížové 
cesty. Je příležitost k modlitbě, roz
jímání, odpočinku, diskuzím. Toto 
vše a půvab rozkvetlé jihočeské 
krajiny vytvořilo pevný rám obrazu, 
který si člověk schová do srdce, aby 

si ho ve smutných chvilkách všed
ního dne vybavil a znovu si vyvolal 
ty pocity radosti. 

Návštěvu dalšího místa na naší 
cestě nejlépe vystihuje báseň z pe
ra Ladislava Stehlíka: „Není spani
lejší krajiny v české zemi nad tebe, 
Třeboni, panno, princezno snící 
a tajemná! Do tvých snů teskní zpí
vající kašna a rákosníci se probou
zejí do jiter, která nikde na světě 
nejsou krásnější. Ó, jiskřivá poledne 
hladín, znějící pípání racků a stříbr
ným hlaholem zvonů z kostela sva
tého Jiljí! Dnové omilostnění, kdy 
listí na hrázi Světa voní deštěm 
a vodou, zatímco přetichou pěši
nou v lukách kráčí sama Královna 
andělů oděná nejčistší nebeskou 
modří." 

A věru nepřeháním, když řeknu, 
že návštěva Třeboně byla tajemná 

(hrobka Schwarzenberků), snící 
(zadumané náměstí s barokními do
my), zpívající (veselý nákup pravé 
italské zmrzliny), tesknící (čas od
jezdu se rychle přiblížil). Někdo 

potkal barevného páva v zámec
kých zahradách, jiný se bál ve skle
peních při prohlídce strašidel, nebo 
odpočíval u kávy a vstřebával ná
ladu vyvedeného dne. A že jsme 
nepotkali bílou paní ze zámku a ne
viděli vodníka na hrázi rybníka 
Svět? Vždyť máme před sebou 
ještě tolik zajímavých zájezdů a ta
jemné věci duchovní i pohádkové 
dostáváme za odměnu, že jsme 
překonali nepohodlí a obtíže, jaké 
s sebou každé cestování přináší. 

Na setkání s vámi se při dalších 
zájezdech naší farnosti těší 

Hana STEHLÍKOVÁ 

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

Z myšlenek sv. Františka Saleského 



PROČ VSTOUPIT DO SPOLEČNÉ EVROPY? 
Odpovědět na tuto otázku se 

v neděli 18. května, v dalším běhu 
Farní akademie na téma Na čem 
hlavně záleží, máme-li vstoupit do 
společné Evropy, pokusil člen před
sednictva hnutí Křesťan a práce 
JUDr. Bedřich Vymětalík, který v ni
čem nezapřel svého syna, správce 
naší farnosti i celého vikariátu. 

„V poslední době jsou noviny pl
né argumentů pro vstup do Evrop
ské unie. Ale ono je jich tolik, že je 
už nikdo nečte. Za to ale čtou argu
menty proti vstupu. A těch začíná 
být čím dál tím víc," řekl v úvodu 
JUDr. Vymětalík. „Zneužít lze vše
chno na světě. Je tedy třeba zvážit, 
kde je víc pro a kde proti ... " 

Jsme jednou z posledních zemí 
usilujících o vstup do EU. Žádná 
z těch, která se k tomuto kroku už 
rozhodla, si nepohoršila. Významné 
je prosazování principu solidarity, 

.--
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Profesor Radovan Lukavský je 
uznávanou hereckou autoritou. Od 
roku 1957 hraje v Národním diva
dle, objevil se ve více než šedesáti 
filmech, jmenujme např. Jan Ámos 
Komenský, Jan Hus nebo pohádky 
O perlové panně, Honzíkova cesta 
či Dědeček automobil. Poslední 
ze jmenovaných nahrává v součas
né době na audiozáznam. Nebojí 
se experimentovat, příkladem byl 
brněnský muzikál „Marnotratný syn" 
(1999-2001 ). 

Hamletovské téma je s osobou 
Radovana Lukavského jakoby spo
jeno. V roce 1959 v této hře ponej
prv vystupuje v Národním divadle, 
v roce 2002 vydal CD s názvem 
Nebyl jen Hamlet. Napsal i knihu 
Být nebo nebýt, z níž recitoval v prů
běhu odpolední Farní akademie 
v neděli 25. května část monologu. 

Mistr se narodil v roce 1919 ma
mince, která hrála v ochotnickém 
divadle ve Vídni. Vedla jej za ruku 
na jeviště. Ale poprvé byl na 
prknech, znamenajících svět, když 
maminka byla těhotná, a to ve hře 
„Z českých mlýnů". Jeho tatínek 
pracoval jako truhlář. 

První herecká vzpomínka Rado
vana Lukavského patřila scéně z vá
noční doby, v níž měl jako kluk zá
měrně drkotat zuby a tady vlastně 
zažíval první kontakt s jevištěm. 

proti obklopujícímu sobectví. Dal
ším argumentem PRO je mír a spo
lupráce, místo války a nenávisti. 
V globálním světě hraje velkou úlo
hu ekonomická síla a my jako malý 
národ takovou mít nikdy nebudeme. 
Můžeme se ale v seskupení a part
nerství o sebe lépe postarat. Roz
hodně je to rozumnější řešení, než 
si hrát sami na vlastním písečku 
v pošetilé naději, že seskupené stá
ty budou kolem nás tančit. Před ná
mi je svoboda pohybu zboží, lidí, 
práce a podnikání. 

Nejzávažnějším argumentem je 
ovšem snaha podpořit proces vy
tváření duchovních základů Evropy. 
Narůstá násilí, užívání drog, korup
ce, s tím se musí něco udělat. 
Z tohoto poznání vyrostla Charta 
lidských práv v roce 1999, odvolá
vající se na univerzální hodnoty člo
věka, svobodu, svornost, solidaritu, 

Původně ani nechtěl být hercem, 
i když měl k herectví vřelý vztah -
hrál na škole i v gymnáziu v Čes
kém Brodě. Přál si být spíše učite
lem češtiny, který divadlo organi
zuje. Podařilo se mu proto, i ve 
složitých válečných poměrech (uza
vření vysokých škol, totální nasa
zení a další tehdejší nepříjemnosti) 
vystudovat filozofickou fakultu. Ta 
ho později dovedla k pedagogické 
práci na konzervatoři . 

Nebyl by to on, aby nenaplnil 
moudrost „Smiř se s nevyhnutel
ným, a pokus se i z takové situace 
něco vytěžit." Pracoval na dráze, 
kde sloužil i u telegrafu. Vyučil se 
strojním zámečníkem. 

Hereckou kariéru začal po válce 
v Disku, kde v první sezóně hráli 
Nasredína. Později dostal angažmá 
ve Vinohradském divadle. Měl rád 
i malé role, miloval proměny. 

Po úvodu o životě pokračovala 
Farní akademie čtením profesora 
Lukavského z jeho textů o smyslu 
herectví, povolání, lidství. Při volbě 
povolání nás může vést chuť, touha 
nebo hluboké nutkání. Být špatným 
hercem spíše znamená nebýt. Kla
deme si otázku - je to život na
plněný nebo promarněný? Herectví 
se na světě objevilo jako součást 
slavnosti, jako slavnostní potřeba 
smíchu a slz. 

na jeho důstojnost a čestnost. Bez 
morálky je společnost v rozpadu. To 
chce také kodifikovat ústava Evrop
ské unie. 

Jsme malí, pravda, ale budeme 
mít své zástupce v evropském par
lamentu. Musíme vybrat takové , 
aby uměli hájit naše zájmy, aby tam 
prosazovali tyhle demokratické 
myšlenky. Jestliže chceme žít v kul
turním světě a být úspěšní, tak 
bychom o vstupu do EU neměli po
chybovat. 

„Podle mně ani jinou rozumnou 
šanci nemáme. Zůstali bychom 
sami uprostřed Evropy. Jinou alter
nativou je rozvrat. .. ", uzavřel JUDr. 
B. Vymětalík obhajobu společné 
Evropy a odpověděl na několik 
charakteristických dopisů i dotazů 
přítomných, kteří mu upřímně za
tleskali. 

(Pej) 

Zvláštní shakespearovskou po
stavou je postava šaška, blázna, 
s právem mluvit pravdu a žádat svo
bodu. Shakespearem byl obnoven 
smysl herectví - zrcadla dějů světa 
a jejich příčin. Herectví není chi
méra oděná do krásných slov. Je 
to velká síla, kterou znalo již před
republikové Rakousko a válečné 
Německo. Jejím prostřednictvím se 
herec podílí na změně, na polidště
ní lidské společnosti, přičemž do
pad má na konkrétní jedince. I pro 
jednoho osloveného diváka má 
smysl hrát - příklady táhnou. „Herec 
je buď sluha Boží nebo paňáca" 
(O. Wilde). 

Kde jsou věci ducha vepsí, tam 
stačí obnažovat tělo. Proto skuteční 
herci zobrazují duši, i když věci du
cha chutnají jako zeměžluč. Stejně 
jako se herci snaží napodobit pří
rodní zákony ve společnosti, měla 
by tato metoda herecké práce být 
zpětně aplikována na život - kdo 
jsem, proč tu jsem, za čím jdu. 
Herec ví, že jeho jednání musí být 
motivované. V životě není důležité, 
jak velkou roli kdo hraje, nakonec 
se každý ukáže před Velkým Princi
pálem, kde půjde o to, j a k kdo 
svou roli sehrál. 

(EŠ) 



Také se vám líbí, jak je v našem kostele čisto? 

CO VŠECHNO SE UKLÍZÍ 
Možná jste si v minulém Věstníku 

povšimli pozvání na předvelikonoč
ní úklid našeho kostela. Tentokrát 
se konal v době, kdy bylo možno se 
poděl it o péči o děti, aby mohli přijít 
i ti, kdo nejsou pány svého času. 
Sešlo se nás 15, což prý je mnohem 
větší počet než dříve, přesto by
chom příště uvítali ještě další posily, 
a to i z řad mužů. Ti tři byli na roz
trhání, výškových prací je v kostele 
hodně . Všem patří dík za obětavost 
a ochotu s jakou se úklidových pra
cí zúčastnili. 

Přesto, že se v našem kostele 
provádí běžný úklid, čas od času je 
třeba zabrat víc do hloubky, protože 
se v něm velmi práší, také díky 
hlavní silnici v sousedství. 

Pro konkrétní představu, jak ta
kový úklid probíhá, se pokusím vy
psat jednotlivé činnosti. Jsou různě 
fyzicky náročné, proto je třeba, aby 
se zapojili farníci všech věkových 
kategorií. 

V proskleném vstupu do kostela 
se odstraňují železné rohože a čistí 
se prostor pod nimi, musí se vyprá
šit koberce, vyčistit strop od pavu
čin , na vysokých dřevěných štaflích 
se umývají dřevěné dveře a pro
sklení nade dveřmi z obou stran, po 
umytí se dubové dveře voskují nebo 

leští. Dále se umývají kovové rámy 
skleněné stěny, skleněné výplně 

a svítidla u stropu. 
Zpovědn í místnost také potřebuje 

očistit strop a kříž od pavučin, umýt 
radiátor, vysát koberec, umýt dveře 
a skla ve stěně, umýt klekátko. 

V hlavní lodi se ze štaflí čistí kří
žová cesta od prachu, ometají se 
pavučiny ze stěn a za i pod radiá
tory. Čistí se sádrový hlavní oltář, 
svatostánek, věčné světlo, koberec 
se čistí od skvrn od vosku a vysává 
se, čistí a leští se všechny mosazné 
svícny, zvonky, čistí se všechny 
květiny v květináčích. Pokud počasí 
dovolí, vynosí se ven a ostříkají se 
vodou pomocí hadice. Čistí se obět
ní stůl a sedačky. Myjí se lavice 
a ošetřují leštěnkou, myje se lino
leum v lavicích, také židle podél 
stěny, prostor u vstupu včetně ná
stěnky a klekátka, také kovová mříž. 

Kaple Božského Srdce Páně po
třebuje umýt kruhové okno, proskle
nou stěnu, okna, radiátory, vyčistit 

od pavučin strop a stěny, umýt svě
tla, televizory, prosklené dveře do 
kostela, vysát koberec, vytřít, ošetřit 
květiny. 

Kaple sv.Václava má také spou
stu oken, je zde třeba umýt a naleš
tit stoly, židle, skříně, podlahu. 

Sociální zařízení rovněž potře

buje hloubkový úklid, kromě běžné 
údržby. Tentokrát se také podaři

lo uklidit kůr, na který většinou už 
nezbýval čas ani síly. 

Velkým problémem se při úklidu 
staly žvýkačky nalepené zespoda 
na židlích v lavicích i na podlaze, 
které se velmi těžko odstraňují. Do 
takto uklizeného kostela pan Stehlík 
přiveze stroje, které vyperou kober
ce a umyjí podlahy. Nakonec se 
podlaha v celém kostele napustí 
speciální emulzí. 

Asi si říkáte, vždyť doma nic jiné
ho nedělám, než že stále uklízím. 
Je to ale trochu jiné. Pro maminku 
od dětí je příjemnou relaxací strávit 
dopoledne v prostorách chrámu 
a odpočinout si od dětských hlásků. 
Zkušenost, že tohle jsem udělal 

já, napomáhá vědomí, že nejsem 
v chrámě pouze na návštěvě, ale 
začnu se zde cítit opravdu jako 
doma. Pro ty, kdo si připadají v na
šem kostele osamělí, je to další pří
ležitost, jak se při společné práci 
s někým seznámit. Až příště usly
šíte pozvání k úklidu kostela, ne
bojte se a přijdle, budete vítáni. 

(JŠ) 

Ať vám nepokazí prázdniny a dovolenou 

INFEKCE PŘENOSNÉ KLÍŠTĚTEM 
Jde o dva typy 

nákazy, které mo
hou být na člověka 
přeneseny klíště

tem a následně 

nám tedy pokazí 
prázdniny, dovole
nou či pouhou vy
cházku do přírody. 
První je klíšťový zá

nět mozkových blan a mozku, druhou 
je borrelióza. Obě choroby mohou 
postihnout nervovou soustavu. 

Klíšťový zánět mozkových blan 
je onemocnění způsobené viry 

přenesenými na člověka klíštětem. 
Zdrojem onemocnění bývají nejčastěji 
hlodavci či některá domácí zvířata, 
pro která není virus nebezpečný, 
takže se chovají zdravě. 

Onemocnění u člověka probíhá 
obvykle ve dvou fázích: inkubační 

doba té první je 3-21 dní po přisátí 
klíštěte. Objeví se známky akutní 
virózy s únavností, teplotou, bolestí 
hlavy a svalů. Asi ve třetině případů 
dochází po přechodné úlevě k one
mocnění vlastním zánětem mozko
vých blan a mozku. Projevuje se 
nesnesitelnou bolestí hlavy, světlopla
chostí, často závratěmi, pro které 
dotyčný není schopen samostatné 
chůze. Mohou se objevit i poruchy 
hybnosti či citlivosti. 

Onemocnění lze potvrdit vyšetře
ním přítomnosti protilátek v krevním 
séru, případně odběrem mozkomíš
ního moku k průkazu zánětu nervo
vého systému. 

Pacient potřebuje nezbytný klid 
a musí se vyhnout jakékoliv námaze. 
Délka léčby závisí · na rozsahu one
mocnění, ale jistě nebude kratší než 
dva měsíce. 

Proti klíšťovému zánětu mozku 
a mozkových blan je možné nechat se 
očkovat, zvláště v případě častého 
výskytu osoby v zamořeném prostře
dí. K dosažení účinné ochrany se 
podávají 3 dávky očkovací látky, účin
nost trvá po dobu 3-4 let. Očkuje se 
v období ledna, event. února. 

Lymeská borrelióza 
Toto onemocnění bylo poprvé po

psáno v roce 1977 v americké obci 
Old Lyme, podle níž dostalo své jmé
no. Je způsobeno bičíkovcem Borre
lia Burgdorferi, event. dalšími typy 
tohoto mikroorganizmu, které jsou 
přenášeny infikovanými klíšťaty a je
jich larvami. Podíl takových klíšťat 
bývá 2-40 %. Borrelie přežívaj í v je
jich zažívacím traktu a trvá alespoň 
4 hodiny od přisátí, než se dostanou 
do krve hostitele. Borrelie nejsou schop
ny proniknout neporušenou kůží. 



Onemocnění má inkubační dobu 
alespoň 4 dny, ale i několik měsíců . 
Postihuje kůži, nervovou soustavu, 
klouby a někdy i srdce. Probíhá ve 
3 stadiích, ale ne všechna se musí 
u nemocného projevit. 

Jako I. stadium se objevuje zarud
nutí kůže, často s delším časovým 
odstupem od přisátí klíštěte (3 dny až 
4 týdny), je většinou umístěno ne
daleko přisátí (alespoň na stejné 
končetině). Začervenání je velikosti 
pětikoruny, s postupným blednutím 
uprostřed či na okrajích. Nesvědí. 
Může být provázeno příznaky chřipky. 

Ve li. stadiu (2.-4. měsíc po infek
ci) dochází k postižení nervové 
soustavy a kloubů, někdy i srdce. Pro
jevuje se bolestmi kloubů, neuralgie-

PRO ZASMÁNÍ 
Víš, co dělají blondýny ve skříni? 
Poslouchají kabáty. 

* * * 
Víte, co dělá blondýna, když sedí 

před počítačem a ječí? 
„. sáhla na myš. 

* * * 
Víte, proč blondýna polévá klá-

vesnici vodou? 
Protože chce serfovat po inter

netu! 

* * * 
„ Všichni na koně!" 
„Já nemůžu, já mám vlka„. " 
„ Tak na vlka!" 

* * * 
Naskočí policajt do tramvaje 

a zařve: 

„Sledujte ten taxík!!" 

M. FRYČ 

kými bolestmi, poruchami citlivosti 
a hybnosti, známkami zánětu mozko
vých blan. 

Ill. pozdní stadium se projevuje 
chronickým zánětem výše uvedených 
orgánů. Diagnóza onemocnění je 
možná jednak podle klinického prů
běhu, jednak z nálezu protilátek proti 
Borrelii v krevním séru či mozkomíš
ním moku. Protilátky jsou však pří
tomny nejdříve 3 týdny po infekci. 

Pouze kožní stadium onemocnění 
je možné léčit antibiotiky v tabletách, 
a to alespoň po 3-4 týdny. Další 
stadia se léč í vysokými dávkami anti
biotik podávaných do žíly, a to ales
poň 2 týdny a následně ještě 3-4 
týdny antibiotiky v tabletách. 

Vzhledem k různorodosti genotypů 

Borrelií v naší zemi není toho času 
možné provádět očkování proti borre
lióze. 

Jak na to? 
Až po návštěvě listnatého lesa bu

deme prohlížet sebe i děti a najdeme 
přisátá klíšťata, měli bychom je pre
ventivně nejdřív postříkat dezinfekcí, 
pak na klíště nanést kapku oleje (aby 
se zadusilo) a po té opatrně vytá
čet v protisměru hodinových ručiček. 
Pozor na rozdrcení klíštěte. Ranku 
po něm vždy řádně dezinfikovat. 
Nemusí být obava ze zarudnutí 
pokožky, které se objevuje hned 
s přisátím klíštěte. 

MUDr. Věnceslava SVOBODOVÁ 

ý '" 
1. 1. ·· 3. :4. ~. G. 1, B. ·9. 10. 11. 1l.13. 14. 15. 

-
1. Druh obilí 
1. Jméno Abrahámova syna 
3. Apoštol, který nevěřil, 

že Pán Ježi š žije 
4. Jediný apoštol, který stál 

pod krfžem 
:. Pult, od kterého se čte slovo Boží 
'. Mši svatou slouží ... 
1, Obětní stůl se jmenuje také ... 
8 . Pozlacená miska určená 

pro hostie (viz pexeso) 

I 

- -
- - -

9. Dlouhý bílý šat, který kněz nosí 
pod ornátem 

10. Opak slůvka ANO 
11. Apoštol, který zradil Pána Ježíše 

veleradě 

1l. Jméno první ženy v Bibli 
13. Opak smrti 
14. Nápis na kříži 
1$. Dlouhá, úzká stuha, 

kterou nosí kněz 

Nápověda: l~NI ·v~ 

- • 
Mrazírenský výrobek oblíbený dětmi i dospělými 

NIKDE Opak slova 
~ 

1. První tajenka 
napoví 

\ l l 
Omývá, osvěžuje 

Vyučovací hodina, kterou máte většinou rádi 

, oživuje 

Slavnostní táborový oheň 

Den před dn eškem 

Co má rád pes 

' 
I Ně mecky slon 

flf 
ilMv/M./ alf ~„ ______ _ 

2. Doplň vyluštění ~b~ ~~ 
druhé tajeeky -----------------------
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CO MUZE KAZDY 

Svět potřebuje naše srdce. K to
mu by měli všichni přispět. Jedná se 
o prosté věci, které každý potřebuje 
a každý je může dát. Pár příkladů: 

t/ POZDRAVIT - Koho nepotěší, 
zvláště když k tomu je osloven i jmé
nem. Člověk má pocit, že ho ten dru
hý druhý bere vážně. Pozdrav je dar 
- a nic nestojí! 

t/ NASLOUCHAT - Nechejme svůj 
protějšek vymluvit - a právě ty ne
obratné, nesympatické, nesmělé 
a bojácné. Tak se dozvědí, co je 
dobrota. A mimo to se tak dostanou 
snadněji ze svých duševních ne
snází. 

t/ PORADIT - Mlčení není vždy 
zlato. často musíme mluvit a radit, 
když se nechceme stát viníky před 
Bohem a svým svědomím. Dobrá 
rada, jedno jediné slovo, může za
bránit katastrofám. 

t/ POCHVÁLIT a POVZBUDIT -
Není třeba, aby to byla dlouhá chva
lořeč, stačí jedno slovo „skvěle", 

11dobře", a když to není slovo, pak 
přátelský výraz, milé gesto rukou. 
Pochvala a uznání dodává odvahu! 

t/ DOBROU VĚC POVĚDĚT DÁL -
Většinou se jen zlé věci šíří dál. To 
je chyba. Také dobrota je nakažlivá 
a vytváří důvěru. 

KAM SE OBRÁTIT SE STÍŽNOSTÍ 
Kam se správně obrátit s tou kterou stížností v oblati Prahy 4 jsme se 

poučili v květnovém Tučňáku od vedoucí živnostenského odboru Pavly 
Melšové. Uvádíme ty nejčastější případy: 

• na hluk z provozovny a znečišťování okolí provozoven (např. auto
opravny apod.) 

Se stížnostmi na hluk z provozovny je třeba se obracet na Hygienickou sta
nici hl. m. Prahy. Pokud jde o znečištění okolí provozovny- za čistotu přilehlého 
pozemku nemovitosti odpovídá vlastník objektu. 

• na rušení nočního klidu a nedodržování provozovní doby (restaurační 
zařízení) 

Porušování nočního klidu řeší Městská policie Prahy 4. Prodejní nebo pro
vozní dobu si určuje podnikatel sám. Živnostenský odbor může pokutovat nedo
držování prodejní nebo provozní doby v případě, že ji má stanovenou přísluš
ným orgánem (Hygienickou stanicí hl. m. Prahy). Živnostenský odbor kontroluje 
provozní dobu v restauračních předzahrádkách, neboť zde musí být podle trž
ního řádu ukončen provoz včetně úklidu do 22 hodin. 

• na prodej vadného zboží nebo špatně poskytnutou službu (např. spo„ 
třební zboží, stavební práce, opravy výrobků apod.) 

U uzavření kupní smlouvy při prodeji zboží nebo poskytnutí služby se jedná 
o občansko-právní vztah, a tudíž rozhodnutí ve věci náleží výhradně soudu. 

• na uzavřené prodejny v oblasti, kde je nedostatech obchodů a služeb 
(většinou rušení provozoven potravin) 

Jedná se převážně o provozovny umístěné ve vilových čtvrtích. O tom, kdo 
a jakou činnost bude v nebytových prostorách provozovat, rozhoduje vždy 
vlastník objektu. Úřad nemůže vlastníkům nemovitostí nařídit, aby zajišťovali 
prodej nebo poskytovali určitou službu ve svých objektech. 

• na .zaparkované vozidlo, na jehož střeše je umístěna konstrukce 
s reklamou 

Za porušení tržního řádu jsou majitelé aut sankciováni živnostenským od
borem. Konkrétní nápravy, tj. odstranění vozidla, ovšem zajistit živnostenský 
odbor nemůže. 

• na obtěžování nevyžádanou reklamou (např. reklamní letáky) 
Stížnos~ na nevyžádanou reklamu posíláme na živnostenský odbor Magis

trátu hl. m. Prahy, který od letošního 1. ledna převzal tuto agendu za celou 
Prahu. 

• na odmítnutí vyřídit reklamaci při prodeji zboží nebo poskytnutí služby 
Při odmítnutí podnikatele se reklamací zabývat, nebo nevyřídí-li podnikatel 

reklamaci do 30 dnů, je nutné se obrátit se stížností na Ceskou obchodní 
inspekci. Všem se doporučuje, aby požadovali doklad o prodeji zboží a o po
skytnutí služby. Tyto doklady je podnikatel povinen na žádost zákazníka vydat. 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady ·na jeden výtisk činily 12 Kč. Toto číslo vyšlo 
6. června 2003. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Ř ímskokatolická 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 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. 



FRANCIS SSENYONJO patří od středy 
3. září do lhotecké farnosti. Zatím ho ale 
neuvidíme, protože žije v Ugandě a ani 
na snímku ho moc nepoznáme, protože 
v chudých poměrech na pořádného foto
grafa nemají. Více se dočtete na str. 5 

PODĚKOVÁNÍ 
Ráda bych touto cestou poděko

vala našim milým kněžím, jáhnovi 
Františkovi a všem našim farníkům , 

kteří mi svými modlitbami pro mne 
u našeho nebeského Otce vyprosili 
navrácení zdraví. 

Uvědomuji si tento velký DAR, 
kterým jsem byla obdařena a zcela 
jistě vím, že každý den po zbytek 
svého života budu s velkou radostí 
naplňovat jen dobrými skutky a lás
kou ke všemu živému i neživému. 

Jsem šťastná , že patřím do naše
ho společenství - té nádherné velké 
rodiny lhotecké farnosti - a pro 
všechny vyprošuji Boží ochranu. 

J. KOSTŘICOVÁ 

" , 
VESTNIK 
4/2003 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

Máme občanský rok, který za
číná prvním lednem a končí 31. pro
since. Máme školní rok, který začí
ná 1. září a končí 31. června. My 
věřící prožíváme také církevní rok, 
ten začíná první neděli adventní 
a končí Slavností Ježíše Krista 
Krále. A také slavíme - a na to se 
trochu zapomíná - mariánský rok. 
Ten začal právě nedávno, 8. září 
svátkem Narození Panny Marie 
a končí 22. srpna památkou Panny 
Marie Královny. A v tomto marián
ském roce slavíme několik svátků, 
které nám připomínají události ze 
života Panny Marie. 

Slavíme Neposkvrněné početí 
Panny Marie, a to devět měsíců 
před svátkem Narození Panny 
Marie, tedy 8. prosince. Tím si při
pomínáme, že Maria byla od okam
žiku svého početí uchráněna od 
hříchu. Dále slavíme Zvěstování 
Páně, dříve se tento svátek nazýval 
také Andělovo zvěstování blahosla
vené Panně. Slavíme ho 25. března. 
Tento svátek zase souvisí se svát
kem Narození Páně, který se slaví 
o devět měsíců později, 25. prosin
ce. Hlavním ohniskem tohoto svát
ku je vtělení: Bůh se stal člověkem. 

Dne 31. května je Navštívení 
Panny Marie. Po Zvěstování Maria 
odchází navštívit Alžbětu, která 
očekává také narození dítěte - Jana 
Křtitele. Maria vyšla, protože tou
žila vidět Alžbětu a podělit se s ní 
o radost z očekávání obou dětí, 
a také proto, že jí chtěla posloužit. 
Z tohoto setkání dvou maminek se 

* * 

nám zachoval překrásný Mariin 
chvalozpěv Magnificat. 

Dne 2. února je svátek Uvedení 
Páně do chrámu. Připomínáme si, 
jak Maria s Josefem čtyřicátého 
dne přinesli Ježíše do chrámu. 

Dne 15. srpna je Slavnost Nane
bevzetí Panny Marie a osm dní na 
to Panny Marie Královny. 

Kromě těchto sedmi časově uspo
řádaných svátků máme ještě spou
stu dalších: Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie - 1. ledna, Panny Ma
rie Lurdské - 11. února, Neposkvr
něného srdce Panny Marie - v so
botu po druhé neděli po Seslání 
Ducha svatého, Panny Marie Bolest
né - 15. září, Panny Marie Růžen
cové - 7. října, Panny Marie Kar
melské, Soboty a jiné. 

Všechny tyto svátky nám připo
mínají: je tady Maria, Matka Boží 
a i Matka naše. Je tady ta, od které 
se máme učit žít. Ty svátky nám při
pomínají hodnoty, pro které žila ta 
skromná dívka z Nazareta. Připomí
nají nám její blízkost, a to, že nám 
chce pomáhat. I když už je oděná 
slávou, nezapomíná, že jsme její 
děti, o které má pečovat. Nese v sobě 
stále úzkost o synovo tělo - a tím tě
lem jsme my. Kardinál Meisner v jed
né své úvaze píše: „Kristus je hla
vou církve, Maria je jejím srdcem." 

A tak mějme na paměti, že se 
začátkem školního roku začínáme 
také mariánský rok. A vezměme si 
Marii na cestu do dalších dnů naše
ho života. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

* 
Nadále se snaž, nadále pracuj, ale jednou rukou se nepřestaň 

přidržovat Boha, jedním uchem naslouchat hlasu svého svědo
mí a jedním okem sledovat Boží plán s Tebou. 



V pátek 19. září by pateru Vladi
míru Rudolfovi chyběl do osmde
sátky právě rok. Vzpomeňme na na
šeho otce tentokrát ústy Boženy 
Kavanové (86), která je stále neuvě
řitelně svěží, plná energie a jako věr
ná příte lkyně paterovy sestry Zdenky 
znala důvěrně celou rodinu Rudolfo
vých. Sama nedostudovala konzer
vatoř a ani její vztah k Beno Blachu
tovi neměl dlouhého trvání, protože 
její otec takzvané kumštýře neuzná
val. Nepochodil tedy ani bratr paní 
Kavanové, který se ucházel o přízeň 
Zdeňky Rudolfové. Ale nechme už 
paní Boženu vyprávět. 

Jednou táta odjel někam pryč. My 
jsme měli auto, šestiválec, to rozrá
že/o mraky, jak bylo vysoké. Bratr 
říkal, hele, pojedeme za Zdeňkou 

Rudolfovou. Ta jakoby už patřila do 
naší rodiny. Když jsme měli dlouho 
školu, a neměla kde hlavu složit, tak 
vždycky spala u nás. O bratrovi říká
vala - Vláďa, ten náš Vláďa. 

Vzali jsme si v garáži auto a ma
minku ujistili, že se vrátíme, než táta 
přijede domů. Jel s námi tehdy také 
Jára Pospíší/ a Beno Blachut. Všich
ni jsme se napasovali do vozu a vy
razí/i do Praskoles u Berouna, kde 
Zdeňka bydlela s Vláďou a mamin
kou. Jejich tatínek už tehdy nežil. 
Maminka nás vlídně přivítala a udě
lala nám kate a pak jsme šlí na pro
cházku. V okolí byl mírný kopeček 
a podle něho vedla cesta. Šlí jsme si 
tam sednout a vyhřívat se na sluníč
ku. Vtom zahoukal sýček, který nás 
popohnal domů, abychom včas vrátili 
auto. 

Cestou zpět povídá Zdeňka: 
„Bóžo, slyšelas toho sýčka?" 

„Slyšela," odvětila jsem. 
„ Ten nám nepřinese žádné štěstí, 

pamatuj si to, ten nám něco sejčkoval." 
„Ale Zdeni, nestraš," řekla jsem. 
Byla to snad skutečně předtucha? 
Zdeňka na rozdíl ode mne absol-

vovala konzervatoř a pak přijala an
gažmá do brněnské opery. Bylo to za 
německé okupace. Když ve čtyřiačty
řicátém roce bombardovali Brno, jed
na bomba spadla na divadlo. Zrovna 
na tu část, kam se Zdeňka vrátila, 
když všichni odešli do krytu. Zapom
něla si tam totiž kabelku. Vrátný říkal, 
jo, viděl jsem jí, že šla zpátky. 

Vláďa Rudolf se sebral a šel jí hle-

*"' ..._.. *"' ..._.. 
DOBRY KRIZ 

Všichni víme, že křesťan má nést 
svůj každodenní kříž. Teoreticky jsme 
všichni ochotni kříž přijmout. Ale všimli 
jste si, že ve skutečnosti to není vždy 
dobrý kříž, který na nás připadá? Kříž, 

který neseme: stav našeho zdraví, trá
pení s dětmi , se ženou, manželem, mat
kou, se sousedy .. . Vždy se nám zdá ne
snesitelný, ubohý, ponižující, škodlivý. 
Je to vždy přesně ten kříž, který neměl 
připadnout nám, který nemůžeme přij
mout pro celou řadu zřejmých příčin . 
Všechny ostatní kříže se nám zdají 
lepší - ten sousedův, ten předcházející, 
ten, který jsme si představovali „. Náš 
kříž je protivný, škodí nám, ničí nás 

a představte si, roztrpčuje nás tak, že se 
hněváme na všechny i na sebe. Zoufale 
chceme jiný kříž, kříž na svou míru, kříž 
snesitelný, duchovní, povznášející, bla
hodárný pro nás i pro druhé. 

Ale běda, musíme přece uznat, že 
kříž, který by nám vyhovoval, který by 
se nám líbil, už by nebyl křížem. Odmí
táme-li ony kříže, které nás trýzní, odmí
táme vlastně každý kříž. A přece kříž , 

kterým na nás Bůh pamatoval, nutně 
musí být bolestný, ochromující a těžký 
a musí nám působit bolest právě tam, 
kde jsme nejbezbrannější. 

P. Vladimír RUDOLF 

dat do těch trosek a až její tělo po ně
kolika dnech vyprostílí, sám si sestru 
odnesl. Po tomto zážitku se rozhodl, 
že se stane knězem. 

Po letech zašla moje dcera se 
zetěm do kostela na Lhotku, aby dali 
pokřtít své potomky. Já jsem jim hlí
dala doma děti a oni zatím šlí vyřídit 
křest. Uvedli jména Svobodová, Svo
boda, a farář se ptal, kdo bude 
kmotr. Odvětílí, že inženýr Klaus. 

„Klaus? A nemá sestru?" přeptá
val se tehdy pater Rudolf. „Má, to je 
právě naše maminka, " řekla dcera. 
„Nejmenuje se Božena?" znovu se 
zeptal. „Ano, jmenuje, " odvětila tehdy 
dcera. Pak mi pověděla, že pater na 
chvílí odešel. Když se vrátil, s vlhký
ma očima, zeptal se, jestli mě může 
vidět. Dcera mu sdělila, že je zván na 
oslavu křtin. 

Pak, když přišel, tak jsem se mu 
znovu představí/a. Měl velkou radost, 
že jsme se setkali. Já ho znala jako 
chlapečka, Vlád íčka ... 

Od té doby, když jsme zavítali na 
Lhotku, přišlí jsme se na něj podívat. 
Vždycky na nás ze sakristie mával, 
abychom mu neodešli. 

Co já se na vás navzpomínám, ří
kával. 

Jeho rodina byla prostá a srdeč
ná, ani já na ní nemohu zapomenout. 

* * * 
To jsou slova Boženy Kavanové, 

které se zdá, že to všechno bylo 
včera. 

Ilona FRYČOVÁ 

Jan KRAUS: 
Choval jsem 
k němu obdiv 

Známý dramatik, filmový a di
vadelní herec, autor televizních 
pořadů Jan Kraus v letošním roz
hovoru v Naší rodině na otázku 
redaktora Milana Šimáčka Kteří 
duchovní vás ovlivnili? odpověděl: 

„Jednoznačně pater Vladimír 
Rudolf - s ním jsem si moc rozu
měl (taky jsme oba kouři l i dunhil
ky). K tomuto knězi jsem choval 
ohromný obdiv. On chodil i k nám 
domů, rozmlouvali jsme spolu, dal 
mi v životě několik požehnání a já 
si je v sobě celý život nosím." 



Naše farnost se postará o Francise 
Projekt Arcidiecézní charity Pra

ha, nazvaný ADOPCE NA DÁLKU, 
patří mezi nejmodernější a nejefek
tivnější způsoby rozvoje pomoci. 
Naši sponzoři podporují jeho pro
střednictvím děti v Litvě , Ugandě 

a Indií. Z jejich finančního příspěvku 
se dítěti hradí školné, školní pomůc
ky, uniforma, zdravotní péče a pojiš
tění. To všechno, aniž by muselo 
opustit přirozené zázemí, místní 
kulturu a zvyky. Mezi dárci a obda
rovanými se navíc vytváří empatic
ký vztah a sponzoři se právem 
označují jako „adoptivní rodiče". 

Arcidiecézní charita spolupracuje 
v každé zemi smluvně s určitou dů
věryhodnou a pečlivě prověřenou 

místní charitativní organizací, která 
hlídá využití peněz důsledně v sou
ladu s pravidly projektu, podává 
pravidelné vyúčtování a přímo na 
místě sleduje, jak projekt funguje. 
Děti k „adopci" vybírají místní lidé -
sociální pracovníci a učitelé - ve 
spolupráci se zástupci partnerské 
charitativní organizace, která dispo
nuje penězi, aby byly správně vy
užity. 

Projekt ADOPCE NA DÁLKU usi
luje o zcela adresnou a osobní po
moc. Proto „adoptivní rodiče" dosta
nou prostřednictvím pražské charity 
fotografie potřebných dětí, informa
ce o rodině a prostředí, v němž vy
růstají. Děti svým sponzorům dva
krát ročně píší a ti jejich pokroky 
sledují také prostřednictvím zpráv 
a vysvědčení. 

Projekt oslavil v polovině letoš
ního srpna už své desáté výročí. 
V současné době je touto formou 
sponzorováno asi 8700 dětí. 

* * * 
Jedním ze sedmi měst v Indii, 

která patří do sféry projektu, je Ho
navar. Zde spolupracuje Arcidie
cézní charita se střediskem BALA 
PRAGATHI KENDRA (centrum pro 
rozvoj dětí} , vedeným sestrou Marií 
Goretti. Děti žijí většinou ve velmi 
těžko dostupných oblastech, často 
dosažitelných sociálními pracovníky 
jen lodí nebo pěšky. Ty děti, které 

nemají rodinné zázemí, bydlí přímo 
v centru městečka. Sestra Goretti 
cíleně vyhledává jen ty nejchudší 
děti a snaží se jejich rodiče pře

svědčit o nutnosti jejich vzdělávání, 
aby jim nezůstala jen práce na poli. 
V roce 1999 byla v Honavaru, také 
díky českým dárcům, otevřena tech
nická škola Prathibhoaya. Dvouleté 
studium nabízí získání nejrůzněj

ších kvalifikací, např. automechanik, 
švadlena, opravář, elektrikář, sekre
tářka, informatik, knihovník, učitel 

tradičních tanců aj. 

* * * 
Ve východoafrické Ugandě od

startoval projekt adopce teprve před 
dvěma lety. Pomoc se zatím sou
střeďuje na čtyři vesnice ležící asi 
60 km od hlavního města Kampaly. 
Tady Arcidiecézní charita spolupra
cuje s mezinárodní křesťanskou 
neziskovou organizací WORLD IN 
N EED (Svět v nouzi) s centrálou 
v Londýně. 

Uganda patří mezi nejmene 
vyspělé státy světa a teprve v po
sledních letech se pomalu vzpama
tovává z dlouhého období diktátor
ských režimů a občanských válek. 

Vedle chudoby je největším pro
blémem virus HIV, kterým je naka
ženo 15 °/o dospělé populace. Těžce 
se to dotýká 1,7 miliónu dětí, kterým 
AIDS vzal rodiče. Právě ony tvoří 
největší procento ze skupiny podpo
rovaných dětí. Sirotci se musí o se
be postarat sami nebo žijí u svých 
příbuzných, kteří nemohou dopřát 
vzdělání ani svým vlastním dětem. 
Čeká je většinou neradostná bu
doucnost - dívky bez vzdělání jsou 
vesměs ve věku 15 let provdány, 
z chlapců se stane námezdní síla 
na cukrových plantážích. 

Sponzorované děti zpravidla na
vštěvují místní školu v dané oblasti, 
nejvíce ale školu pro sirotky Mara
natha v Kikube. Ta letos v únoru 
zahájila provoz v nové budově, jejíž 
výstavba byla financována částkou 
800 tisíc korun z výtěžku loňské 

Tříkrálové sbírky České katolické 
charity. 

Nejnovějším projektem v Ugandě 
je stavba První české nemocnice 
a školy pro porodní asistentky v rov
níkové Africe. Bude sloužit obyvate
lům okresu Buikwe (30 000 obyva
tel) a také všem sponzorovaným 
dětem. Zároveň pomůže tisícům 

ženám, které v současnosti nemají 
žádnou prenatální péči a při nekva
lifikovaně asistovaných porodech 
umírají. 

Kolik to stojí? 

Školné, uniformu, školní pomůc
ky a lékařskou péči pro dítě vybra
né v Indii pokryje roční příspěvek 

4900 Kč, v Ugandě 7000 Kč. V Litvě 
6900 Kč za rok umožní dítěti se za
pojit do různých mimoškolních akti
vit a zároveň podpoří celou rodinu. 
Je možné také zorganizovat „adopci 
dítěte" více lidmi. Při spoluúčasti 

5 sponzorů stačí pro tuto šlechet
nou pomoc stokoruna měsíčně. 

Stejně tak může skupinka 7 lidí po
moci 2 Kč denně indickému chlapci 
nebo dívce. Touto cestou se může 
„adoptivním rodičem" stát skupina 
příbuzných či přátel, školní třída, 

dětský oddíl, farní společenství. .. 

Chceme jít příkladem 

Abychom se prakticky přesvěd
čili, jak Adopce na dálku skutečně 
funguje, rozhodla farní rada na svém 
posledním jednání v pondělí 1. září 
- v dobré víře, že to naše lhotecké 
společe~ství uvítá - společně se 
postarat o třináctiletého chlapce 
z Ugandy, jehož jméno je FRANCIS 
SSENYONJO. Chodí do 4. třídy 

a chtěl by se stát učitelem. Oba ro
diče mu zemřeli na AIDS. Teď žije 
u babičky a má několik sourozenců . 

V příštích číslech Věstníku se poku
síme přinést více informací. 

Další rozhodnutí k Adopci 
na dálku mohou u nás, a to 
v jakékoliv z uvedených forem, 
následovat. Přece víme, že víc 
dostává ten, kdo dává. 

Věnceslava SVOBODOVÁ 
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NAAKTUALNI 

Ukazuje se, že již na prvním 
stupni základní školy se učitelé 
setkávají se sociálně-patologický

mi jevy. Hovořila o nich na nedáv
né akademii Ing ~ Božena Bohmo
vá, protidrogová koordinátorka, 
v ZŠ Angelova v Modřanech. Ši
kana není novým jevem. Psal o ní 
třeba už J. Foglar v knížce Když 
duben přichází. Dnešní dravý styl 
života jí jen nahrává. V besedě to 
svými zkušenostmi potvrdila jedna 
dívka, cizinka. 

Je třeba prevence proti šikaně , 

která začíná už od mateřské 
školy. Rodiče i prarodiče by o ní 
měli být více informováni. Sikana 
může být přímá , tělesná, psychic
ky ubližující druhému člověku. Ne
přímou je absolutní nevšímavost, 
jsi pro mě vzduch ... Dítě se uza
vírá před učitelem a rodiči. Dívčí 

i chlapecká šikana pokračuje na 
prvním stupni a vrcholí na 2. stup
ni ZŠ. Rodiče přitom mají strach 
oznámit ji do školy, aby se to ne
obrátilo proti jejich dítěti . Spoléhají 
na to, že si to dítě vyřídí samo, že 
to zvládne. 

Učitelé na druhé straně nechtě
jí připustit, že se na jejich škole 
něco takového děje, a nevěří dítěti 
ani rodičům. 

Rodiče dětí, které šikanují, se 
ohrazují, že jde pouze o kluko
vinu, mnohdy jsou na své děti 
hrdi, že se ve světě neztratí. Ne
uvědomují si, že napomáhají po-

-- --...;.. 

O SI 
tencionálním nási lníkům , kteří mo
hou mít v budoucnu problémy i se 
zákonem a svou lehkomyslností 
nedávají dětem dobrý příklad. 

Jaké jsou projevy chování 
šikanovaného dítěte? 

DOMA: 
• nepřichází včas domů 
• není zváno na kolektivní oslavy 
• vyhýbá se docházce do školy 
• vyhledává různé cesty, jak se 

ze školy dostat domů 
• přichází domů hladové 
• při usínání pláče 
• ztrácí se mu věci 
• je smutné 
• má zhoršený prospěch 

VE ŠKOLE: 
• je osamocené 
• chodí do třídy mezi posledními, 

těsně před příchodem učitele 

I •.A..1<. 
Mnozí lidé nevědí, 
že jsou darem z nebe. 

Mnozí lidé nevědí, 
jak je důležité , jednoduše že tu jsou. 

Mnozí lidé nevěd í, 
jak dělá dobře už jenom je vidět. 

Mnozí lidé nevědí, 
jak potěšitelný je jejich laskavý úsměv. 

• je nejisté před třídou 
• je uzavřené 
• má zhoršený prospěch 
• má poškozené věci 
• hledá své věci 
• má nepravděpodobné výmluvy 
• objeví se odřeniny, úrazy 

Jaká je ochrana proti šikaně? 
• mluvit s dětmi o jejich právech 

a vysvětlit jim, co je šikana 
• naslouchat svým dětem (žákům) 
• důvěřovat sdělení d ítěte 
• komunikovat, ptát se - kdy, jak, 

proč , proti komu 
• umět jim pomoci , děti nemají 

sílu samy se jí ubránit 
• důvěřovat učitelům a podpořit 

je, spolupracovat s nimi 
• následně pak spolupracovat 

s řediteli a výchovnými poradci. 

Maruška ŠÁRKOVÁ 

Mnozí lidé nevědí, 
jak blahodárná je jejich blízkost. 

Mnozí lidé nevědí, 
oč bychom byli bez nich ochuzeni. 

Mnozí lidé nevěd í, 
jak důležité , dobré, potěšite lné, 
blahodárné ... je, 
že Bůh v Ježíši je u nás. 

Věděli by to, kdybychom jim to řekli. 

ZAHRÁDKA TVÉHO SRDCE 
Moje srdce je jako zahrádka. 

Byla dlouhá léta pustá a planá. 
Jen vítr do ní zaséval bodláč í 

zloby. Rostly tu i žahavé kopřivy 
pomluv, jedovaté ocúny sobectví 
a pýr nenávisti. Byla v ní také hlu
boká bažina hořkosti . Nade vším 
se vznášel opar lhostejnosti a ne
tečnosti .. . 

Nemohla jsem se dívat na za
hradu svého srdce, a přece jsem ji 
měla stále před sebou. Trní hříchu 
tu nacházelo úrodnou půdu , přes
tože jsem toužila po lásce a čis

totě. Naštěstí jednoho dne přišel 
zahradník. Nevyčítal , ani se nedě

sil, co tu bude mít práce. Jen tiše 

a s úsměvem pohladil malou rů

žičku lásky, krčící se v rohu mezi 
keři. Jak ji tam mohl vidět? Hned 
se dal do práce. Zesláblou a té
měř udušenou růži vzal a zasadil 
uprostřed zahrady. Tam, kde před
tím stál strom nevěry a lásky. 

Růže začala sílit. Zlý vítr však 
přinášel nová semena plevele 
a snažil se její krásu zničit. Poslal 
na ni svlačec starostí, který růži 
omotával a dusil. Ale zahradník 
na ni nikdy nezapomněl. Vždy 
včas a laskavou rukou očistil kaž
dý lístek, okopal ji a pilně zaléval 
vodou. Postupně vysušil bažinu 
hořkosti a na jejím místě zasadil 

strom života s dobrým a chutným 
ovocem. Vedle růže začaly vyrůs
tat i další krásné květiny - tulipán 
milosrdenství, gerbera věrnosti , 

něžná sedmikráska soucitu, množ
ství fialek pokory. Začala klíčit 

i bílá lilie přátelství. 
Neboj se pohlédnout do zahra

dy svého srdce. I k tobě může při
jít Zahradník, který může změnit 

tvůj život. Ze tvé zanedbané a hy
noucí duše může udělat krásnou 
kvetoucí zahradu. Jeho jméno je 
Ježíš Kristus - Syn Boží. 

(Koc) 



U Panny Marie nad Studenou Vltavou 
Už několik let s manželkou jako 

důchodci využíváme k rekreaci fi
nančně přijatelných nabídek nejprve 
humanitárního odboru radnice Prahy 
12 a pak jejích Sociálních služeb. Ani 
Praha 12 samozřejmě nemá peníze 
na to, aby zotavenou seniorů subven
covala. Ale už to, že zorganizuje sku
pinu, jejíž ubytování a stravování je 
pro poskytovatele těchto služeb eko
nomicky zajímavé, vede k tomu, že 
se staří lidé, kteří o to mají zájem, do
stanou někam mimo Prahu za podmí
nek, jakých by sami nedosáhli. Letos 
Sociální služby Městské části Praha 
12 také využily cenově zajímavé na
bídky studentského intern~tu a školní 
jídelny ve Volyni. Pro účastníky rekre
ace bývá také většinou zajištěna do
prava autobusem ze Lhotky a zpět. 

Na dovolenou, pokud se to tak 
u důchodců dá ještě nazvat, nás 
obvykle, dokud jí to zdravotní stav 
dovoloval , vypravovala paní Jana 
Prchalová z naší farnosti. A tak jsme 
už dvakrát byli v hotelu na Benecku, 
jednou v útulném soukromém pen
zionu ve Zdíkově u Vimperka, jed
nou v hotelu proti zámeckému parku 
v Klášterci nad Ohří, v bývalé odbo
rářské zotavovně v Kamenickém Še
nově a letos ve zmíněné Volyni. Jez
dilo a jezdí se na více míst, dokonce 
i na středomořské pobřeží do. Francie. 

Při těchto domácích rekreacích 
nikdo neorganizuje nějaký hro
madný program. Každý dělá, co mu 
vyhovuje. Někdo chodí sám, někdo 
se spolubydlícím apod. Jedinou po
vinností je dostavit se ve stanove
nou dobu na snídani nebo večeři 

a případně, pokud je plná penze, 
i na oběd. Což neznamená, že na 
celodenní výlet si není možno místo 
oběda vzít balíček. Důchodců , kteří 

podnikají celodenní výlety, je mezi 
„modřanskými" seniory dost. Ač jsme 
ještě poměrně mladí důchodci zvyklí 
dost výletovat, někdy s překvapením 
hledíme na to, co jako turisté ještě 

zvládnou někteří osmdesátníci. Je 
příjemné , že na rekreaci vídáme 
i tváře známé z našeho kostela. 
V neděli v kostele, kde jsme na re
kreaci, však vídáváme i jiné spolure
kreanty. Nejen jako náhodné ná
vštěvníky, ale většinou jako aktivní 
účastníky bohoslužeb. Protože na 
českém venkově do kostela obvykle 
moc lidí nechodí, letos při nedělní 

mši svaté jsme byli překvapeni pl
ným velkým volyňským chrámem. 

Ještě zajímavější však pro nás 
byla návštěva letoviska Heidmuhle, 
jednoho z nejstarších na bavorské 
straně Šumavy, kam jsme dojeli až 
na hranici do Nového Údolí vlakem 
a pak došli kousek pěšky. Na zales
něném vrchu nad obcí je tam kaple 
Panny Marie u železného plotu. My 
bychom nejspíš řekli u železné opo
ny. Kaple je totiž vzdušnou čarou 

vzdálena možná ani ne kilometr od 
hranice, která nás ještě před čtrnácti 
lety neprodyšně oddělovala od svo
bodného světa. Kostelíček s pamětní 
knihou, do níž jsme se zapsali jako 
farníci od Panny Marie Královny míru 
z Prahy-Lhotky, byla postavena na 
místě, kde se v lese na sklonku dru
hé světové války prý ukrývali místní 
lidé. Spadl tam mezi ně šrapnel, ale 
nevybuchl. Vedle kaple je oltář, kde 
se v letním období sloužívá mše pod 
širým nebem, zvonkohra, pramen 
s dřevořezbou zobrazující zjevení 
Panny Marie v Lurdech a velký kříž 
s pamětním kamenem připomínají

cím odsun německých věřících po 
druhé světové válce do Německa. 

POPRÁZDNINOVÝ INSPIROMAT 
• Rozhodující pro lidi (pro rodiče i děti) je atmosféra, ve které se cítí dobře. 
• Každý z nás udělá sedm chyb denně. 
• Využívej čas co nejrozumnějším způsobem . 

• Udělej práci navíc. 
• Kdo nepřemáhá každý den strach, nenaučil se první životní lekci. 
• Proste, a bude vám dáno, hledejte a naleznete, a tlučte a bude vám oteh 

vřeno. {Lk 11, 9) 
• Zvolil jsem si být více bezstarostný. 
• Začínat je úžasná věc. (P. Jiří Reinsberg) 
• Udělej si voňavý čaj . 

• Všecko, co tě připravuje o klid, co tě zneklidňuje , to nepřichází od Pána. 

(EŠ) 

Přímo v obci je v sousedství obec
ního domu s pěknou informační kan
celáří a sociálním zařízením pozoru
hodný kamenný kostel se zajímavým 
dřevěným stropem, jehož stavitelé se 
nechali inspirovat šumavskou archi
tekturou. Heidmuhle leží na Studené 
Vltavě , v sousedství hraničního pře
chodu, který je však určený jen pro 
pěší turisty nebo cyklisty. Z Volyně 
jsme se tam a zpátky (podobně jako 
bychom tam dojeli ze Strakonic nebo 
z Vimperka) včetně přestupování 

z jednoho motorového vláčku do dru
hého pohodlně dostali za den. 

Navštívili jsme však i další zají
mavá místa, např. Hoštice, kde se 
natáčely populární filmové veselohry 
Léto, seno a ... Na hřbitůvku u míst
ního kostelíka je pohřben předčasně 
zesnulý písničkář Michal Tučný. 

Hrob, který zdobí typický Tučného 
klobouk, v tomto případě arci z ka
mene, se stal mimovolným výrazem 
souznění dvou ze tří kultur, jež se 
kdysi vyskytovaly i různě prolínaly 
na našem území. Náhrobní deska 
s křížem nese jména lidí, jež jsou 
v hrobě pohřbeni, kromě Michala 
nejspíš jeho dědečka. Prostor mezi 
orámováním hrobu je však vyplněn 
kaménky, často popsanými. Kamínky 
se přece dávají na židovské hroby na 
znamení, že na zesnulého někdo 

vzpomíná. A na Tučného, jak jsme 
usuzovali nejen podle kamínků , ale 
i podle turistů, jež jsme v Hošticích 
potkávali, stále vzpomíná hodně lidí. 
I když většinu z nich asi ani nena
padne, že by se za něho mohli i po
modlit. 

Ale kamínky, které nikdo neuk
radne, jako výraz paměti jsme letos 
o prázdninách našli i na jiném místě 
spjatém s naší vírou - ve výklencích 
kapliček křížové cesty na obnovené 
Skalce nad středočeským Mníškem. 
Kamínky, kterých je tam dost, pro
tože se tam za bolševika těžily rudy, 
což vedlo ke zdevastování tohoto 
poutního místa známého z knihy 
o Kájovi Maříkovi, jsou vlastně v tom
to případě projev vděčnosti našemu 
Pánu, že se za nás obětoval na kříži. 
On se ostatně v Betlémě také naro
dil jako židovské dítě do židovské 
rodiny. To, že ho mnoho vlastních i ji
ných nepřijalo a nepřijímá, je už jiná 
otázka. 

Jiří SŮVA 



~ ~ ~ 

SETKANI MAMINEK MA HISTORII 
Jako každé mamince i mně pomalu dochází, že krásné období s ma

lými dětmi je pryč. Najednou mi připadá, že bylo docela krátké. A tak 
si užívám jejich dospívání, i když je to někdy náročné, protože i po 
něm se mi bude jednou stýskat. Ráda bych pro ty maminky, které ob
jeví na nástěnce pozvání na setkání maminek, vypsala historii jeho 
vzniku. Možná bude pro ně zřejmější, že je to nabídka živého spole
čenství. 

Před deseti lety jsme spolu s dal
šími maminkami, které bydlely na 
sídlišti Lysiny v Hodkovičkách, za
čaly pro naše nejstarší, tehdy tří až 
čtyřleté děti , připravovat katecheze 
podle knížky P. Kani Sedmikrásek. 
Setkávaly jsme se jednou týdně, po
každé v jiné rodině , jedna z mami
nek měla připravenou katechezi, 
pak jsme si s dětmi hrály, anebo si 
děti hrály a my jsme si povídaly. 
Takto postupně prošly katechezí pro 
nejmenší všechny moje děti. V roce 
1996 jsme začaly pomáhat s budo
váním klubu maminek Balónek, kte
rý je otevřený všem maminkám. Ne
bylo dost dobře možné vytvářet tam 
buňku věřících maminek a oddělo
vat se tak od ostatních. 

To už byl jenom malý krůček 
k setkávání na Lhotce. Když jsem 
s tou myšlenkou na podzim 1999 při
šla za P. Bedřichem, nebyl proti. Po
stupně jsme s maminkami dospěly 
k intervalu setkání jedenkrát za 
čtrnáct dní a hledaly jsme jej ich 

náplň. Zahájení přijetím eucharistie 
se stalo základem a vzácnou příle
žitostí k setkání s Kristem a také 
děti se těšily na „krátkou mši". Ná
sledovala katecheze pro nejmenší 
Sedmikrásek, kterou si pro děti při
pravovala Maruška Šárková. V loň
ském roce se do katecheze opět 
zapojily maminky a myslím, že to 
bylo obohacením i pro ně. Nechy
běla společná modlitba dětí i mami
nek za tatínky, za naši farnost, za 
kněze, kteří nám obětavě slouží, 
a za konkrétní potřeby nás všech. 
Vzájemné sdílení během let prochá
zelo různými obměnami. V posled
ním roce jsme jako vodítko ke sd í
lení měly knížku M. Nowaka Žít mší 
svatou. 

Paní Eva Křížková si obětavě 

hrála s dětm i, četla jim pohádky 
a byla j im milou tetou v době , kdy 
jsme si povídaly. Na posledních set
káních jsme se zamýšlely nad tím, 
jak dál. 

Není pochyb, že o tato setkání 
je zájem. Zveme všechny mamin
ky z naší farnosti, které jsou s dět
mi doma a rády by se blíž sezná
mily s dalšími maminkami. Které 
zajímá je, jak se ostatní potýkají 
s výchovou, nejen náboženskou, 
a chtěly by spoluvytvářet toto 
společenství. 

Možná vám atmosféru setkání 
přiblíží pohled jedné z maminek. „Na 
našich setkáváních nejvíce oceňuj i 
nenucenou přátelskou atmosféru. 
V jejím duchu dostaly možnost pro
jevit se všechny ty maminky, jež 
měly potřebu druhým něco sdělit 
a zároveň byly respektovány a přijí

mány i ty méně sdílné, které uvítají, 
když mohou jen poslouchat. Zkrátka 
nikdo se tam nemusí cítit blbě. Obo
hatily mě odlišné pohledy druhých, 
přispěly k řešení mých soukromých 
problémů. Dozvěděla jsem se o exis
tenci spousty zajímavých knížek, 
k jejichž přečtení jsem byla inspi
rována. Bylo to hezké zpestření po
bytu doma (na mateřské) nejen pro 
mě, ale i pro moje d ítě . " 

Maminky se dohodly, že se po
prvé po prázdninách sejdou na 
svátek sv. Ludmily, v úterý 16. září. 

Jana ŠILHAVÁ 

DĚTI A MLÁDEŽ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 
Ve školním roce 2003/2004 budou 

od října pokračovat hodiny nábožen
ství školních dětí a setkávání náctile
tých. První společné setkání a rozdě
lení do jednotlivých skupin bude ve 
středu 24. září v 16.00 v kostele. Do 

neděle 14. září je vhodné podat při
hlášky duchovnímu správci do sakris
tie kostela. 

Náctiletí se rozejdou do dvou věko
vých skupin. Tu první, od 11- 13 let, 
povede Eva Remešová, starší, od 

14- 16 let, Eva Podruhová, která má 
už dobré zkušenosti z vedení skaut
ského oddílu. Na dalším se všichni 
dohodnou právě na první schůzce. 
Starší v 17.00 hodin. 

(MŠ) 

CHODÍTE SPOLU A UVAŽUJETE O SVATBĚ 
Pokud se chcete lépe poznat, vě

novat víc času přípravě na manžel
ství, prožít školní rok 2003/2004 ve 
společenství lidí v podobné situaci, 
pak neváhejte, nabízíme tuto mož
nost nejprve v naší farnosti. Zájem
ců z Centra pro rodinu je velký po
čet. Skupinu tvoří maximálně šest 
párů . Bude to již 12 společenství. 

Na otázku „Co se mi líbilo?" účast
níci minulých obdobných akcí odpo
vídali: Nad spoustou věcí jsme se 

zamysleli do hloubky, vedla nás 
k tomu příprava na setkání. Líbily se 
mi různé pohledy na věc, zajímavá 
témata, otevřenost, vaše zkušenos
ti. Co mi to dalo? Nové přátelství, 
nové pohledy na manželství a part
nerský vztah. Příjemný kolektiv, spo
lečenství, společná modlitba, zají
mavá zkušenost, nové poznatky, 
nápady. Posun od naivity do reality. 
Odnáším si názory jiných s pozná
ním, že mohou být různé a vůbec to 

nemusí vadit. Oslovily mne církevní 
dokumenty a to, že je někdo čte , zku
šenosti se společnou modlitbou a ve
čer o přirozeném plánování rodičov
ství. Super forma večerů . Podnícení 
vzájemného dialogu v páru na té
mata, o kterých jsme dříve nemluvili. 

Je iépe, když je termín svatby 
v nedohlednu. Poskytneme vám 
rádi další informace. 

Jan a Jana ŠILHAVÝCH 
(tel. 241 770 946) 



PRAVOST VZÁCNÝCH RELIKVIÍ 
Itálie, Španělsko a Francie. Tři ze

mě, kde se rozvíjelo křesťanství od 
starověku. Každá z nich chová vzác
nou relikvii, podobu Ježíše Krista. Vě
deckou analýzou těchto předmětů 

jsou překonány hloupé výhrady k his
toričnosti Ježíšově. On žil, prokazoval 
lidem dobro a jak víme, byl ve zfalšo
vaném soudním procesu popraven 
smrtí potupnou. 

O jaké tři předměty všude možně 
publikované jde? Jsou to Turínský ru
báš, Veraikon, to je Veroničina rouška 
a tunika z Argenteuil. Tedy ona „suk
nice nesešívaná, od shora až dolů ve
skrze setkaná, o niž vojáci metali los". 

Již první fotografie rubáše z roku 
1898 byla překvapením. Na fotodesce 
vyšel pozitiv, což bylo nevídané. Ne-
9ativem je to, co je zobrazeno v látce. 
Slehy římského metodického bičování 
jsou na rubáši i tunice. Po výkonu tre
stu oblékli odsouzence do jeho šatů, 
takže se krev otiskla do látky. Rouška 
Veroniky přirozeně dubluje týž obličej 
jako rubáš. Takovým způsobem ucho
vala Prozřetelnost latentní fotografie 
dva tisíce let až do doby, kdy se foto-

grafie staly běžnou denní potřebou 
s průkaznou hodnotou. Jak tomu ne
uvěřit! 

Rozsáhlý průzkum byl proveden 
v 70. letech minulého století meziná
rodní komisí 16 soudních lékařů a po
zdějším moderním analyzováním me
todou od organizace NASA. Vědecké 
vysvětlení otisků je pouze jediné -
vznikly radiací při blesku vzkříšení. 

V žádném případě nejde o malbu. 
To poznal i mistr štětce Albert DOrer. 
Stopy nejsou na látce, ale ve hmotě. 
Fotografie ukazuje v negativu plastic
ký hologram postavy dospělého muže, 
který vykazuje opravdový kánon muž
né krásy. 

Další dva zkoumané předměty se 
s rubášem ve styčných bodech kryjí, 
takže nemůže jít o padělky. Otisk min
ce z doby císaře Tiberia je na očních 
víčkách , chronologický důkaz kvalitní 
a nepopiratelný. Před vynálezem foto
techniky nebylo možno po dlouhá sta
letí něco podobného namalovat. 

Anatomické detaily ukazují napros
tou přesnost i podle znalostí moderní 
medicíny. 

Nelze padělat tři předměty na růz
ných místech uchovávané tak, aby 
jejich detaily byly shodné a ta shoda 
je nejlepším důkazem pravosti. Stojí
me před realitou, kterou odpůrci - ra
ději volí cestu ignorování - popřít ne
mohou. Pravda se nakonec stejně 

prosadí. 

~ 

(Podle výtisků lmmaculata 
a jiných pramenů 

pro Věstník zpracoval AB) 

SPASITELSKY SYNDROM 
Naše touha zachraňovat všechny 

kolem sebe musí být v očích shoví
vavého Boha přinejmenším trochu 
úsměvná. Jak málo toho vím o dru
hém člověku! Snad jen to, co bych mu 
mohl jako „správný křesťan" vytknout. 
Pokárat ho, aby prohlédl a začal napl
ňovat moje představy. (Jeho důvody 
jsou vedlejší, stejně jsou alibistické.) 
Já (pan Sebejistý) bych všechno dělal 
lépe. Kdybych měl to „štěstí" být na je
ho místě. Štěstí - neboť na mně je na
loženo „bezesporu" více. Jenomže 
kříž na bedrech druhého vypadá ne
skonale lehčí než ten můj. Ale jen do
kud ho sám nepotěžkám. Pouhým po
hledem (výtkou, či dokonce zraňující 

a pro dotyčného nepoužitelnou radou) 
se mi to dost pravděpodobně nepo
daří. 

Dělal bych to jinak. Avšak těžko 
říct , zda lépe, možná s jinými chyba
mi. Ale chyby jsou snadněji viditelné 
právě na druhých. Jen jestli můj bližní 
nefunguje trochu jako zrcadlo odráže
jící mé vlastní slabiny a nedostatky, 
s kterými jsem se ještě nevyrovnal. Je 
mnoho cest, které vedou k Bohu. 
Oprosťme se od té své „jedině správ
né" představy, jak tam dojít. Jen nás 
vzdaluje od bližního a tím i od Boha. 
A zachránit nás může stejně jedině 
Bůh. Tebe, právě tak jako mě. 

(JB) 

~ 

KRATCE 
• CHRÁMOVÝ SBOR ani v době 

prázdnin tak docela neodpočíval. 
Ve dnech 11.-13. července zavítal 
k německým přátelům do WOrz
burgu, aby tam v duchu dobré tra
dice provedl několik koncertů . Dal
ší jsou před sboristy v Erlangenu 
u Norimberka od 3. do 5. října. 

• DATA DĚTSKÝCH MŠÍ SVATÝCH 
do konce letošního roku lze již pro
zradit s přesností - 14. září, 12. říj
na, 30. listopadu, v první neděli ad
ventní a pak 14. a 24. prosince. Na 
velkém vánočním překvapení pro 
děti pracuje už v těchto dnech obě
tavě P. Bedřich . Jak jinak, když je teď 
pomalu na všechno sám a čas letí. 

• PŮJČOVÁNÍ AUDIOKAZET v úte
rý večer je novinkou. Tedy už nejen 
knihy, ale také zajímavé přednášky 
a promluvy na magnetofonovém pá
sku si mohou zájemci v sakristii na
ši farníci zapůjčit od Edity Fořtové. 

• PŘÍLEŽITOSTNOU SBÍRKOU, kte
rá bude včas oficiálně vyhlášena, 
mohou naši farníci pomoci v nouzi 
církevní mateřské školce Studán
ka, které se v rozpočtu - i přes 
úzkostlivé šetření - nedostává v dů
sledku nižší státní dotace zhruba 
200 000 korun. Každá koruna bude 
vítána. 

•NA NOVÉ POSILY ČEKÁ chrámo
vý sbor. Zkoušky jsou vždy v úterý 
ve 20.00 hodin. 

• VOLEJBAL SE PŘESTĚHUJE 
v zimě z kurtu zase do tělocvičny. 
Na pozdně odpolední sportování 
v Thomayerově nemocnici každou 
neděli se naši farníci těší. Zejména 
na předvádění nejrůznějších fines 
pod sítí, které často vyvolávají 
bouře smíchu. Podobnou dvou
hodinovou příležitost jako starší 
dostanou jednou v týdnu také po
zději narození. 

• POSLEDNÍM POUTNÍM ZÁJEZ
DEM do Vranova u Kuřimi, kde je 
pochován první lhotecký farář, 
zpestřeným prohlídkou hradu Pern
štejn, skončí v sobotu 13. září 
úspěšná cestovatelská sezóna 
naší farnosti, za kterou patří dík 
především zdatné organizátorce 
a dobré průvodkyni, člence farní 
rady Hance Stehlíkové. 

• PŘÍŠTÍ FARNÍ RADA se sejde 
v pondělí 29. září ve 20.00 hodin. 
Každý váš námět pro jednání bude 
užitečný a dostane se mu zaslou
žené pozornosti. 



FARNÍ AKADEMIE 

„Prozřetelnost vedla k znovuobje
vení charismatického rozměru cír
kve, a tak se - před koncilem i po 
koncilu - projevuje jedinečný rozvoj 
hnutí a nových komunit v církvi. .. Ne
zapomeňte, že každé charisma je 
dáno pro všeobecné dobro, to zna
mená ku prospěchu celé církve ... 
Církev od vás očekává zralé plody 
společenství a angažovaného živo
ta ... V hnutích a nových komunitách 
jste se naučili, že víra není abstraktní 
přednáška, ani prázdný náboženský 
cit, ale nový život v Kristu vyvola
ný Duchem svatým." 

(papež Jan Pavel 11.) 

„Doufám v moudrost těch, kteří 

v budoucnosti převezmou odpověd
nost za vedení křesťanských obcí 

a za jejich jednotu. Doufám, že nebu
dou usilovat o iluzorní jednohlasnost, 
nýbrž že poznají svůj hlavní úkol ve 
snaze posilovat schopnost a ocho
tu různých křesťanských proudů 
ke vzájemné komunikaci a také ke 
komunikaci ,navenek'." 

(T. Halík: Co je bez chvění, 

není pevné) 
* * * 

Tyto myšlenky jsou asi nejlepším 
pozváním na otevření dalšího zají
mavého tématu v rámci Farní aka
demie - HNUTÍ V CÍRKVI -, které 
v nedělní besedě 21. září v 16.30 
v našem kostele zasvěceně rozvede 
RNDr. Irena SARGÁNKOVÁ, CSc. 
z Hnutí fokoláre. Tentokrát se počítá 
i s využitím videorekordéru. 

* * * 
Neméně zajímavé téma, i když 

z jiného soudku, rozvine v neděli 
19. října v 16.30 MUDr. Pavel 
MAREŠ, který bude hovořit o pre
venci onkologických onemocnění. 

(EŠ) 
.... JI' .... 

OTCE, JEN TY VIS ... 
Jsem vržen v plném běhu do života: 
ovládám chod, rychlost i zastávky, 
ale nevím, kam jedu. 

Projedu zítra svěžím údolím, 
kde bublají potůčky, 
nebo zakouřenými městy, 

hlubokými lesy, 
nebo písčitou pustinou? 
Nevím. 

Jedu vpřed, řízen mnoha 
okolnostmi života, 

přijedu na nějakou výhybku 
a směr se mi změní. . . 

Jedu vpřed veden jakoby kolejemi. 

Pozorný na signály, 
bdím, abych odvezl ostatní, 
jsem ostražitý v rovině, pozorný 

při stoupání, 
neumím však určit směr. 

Odevzdávám se ti, Otče, protože 
před tebou 

jsem jen ubohý chlapec, 
dítě, které neseš v náručí. 

(přečetla pro nás EK) 

BÁJEČNÝ RECEPT 
1 díl modlitby, 1 díl práce, 2 díly 

humoru, 3 vrchovaté lžíce optimis
mu, velká porce důvěry v Boha, špet
ka snášenlivosti, 3 zrnka trpělivosti 
a hrst taktu. 

* * * 
Postup: Vezmeme 12 měsíců, 

řádně očistíme ode všeho škarohlíd
ství, chamtivosti, zloby a strachu. 

Měsíce pokrájíme dle potřeby na 28, 
30 nebo 31 dílů, takže množství vy
stačí právě na celý rok. Přidáme sho
ra uvedené ingredience a důkladně 
propracujeme. To celé zalejeme bo
hatě láskou. Takto připravené porce 
se přizdobí kytičkou pozornosti a po
dávají se pokud možno za tepla, 
s úsměvem a milým slovem, které 
voní přátelstvím. 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 12 Kč. Toto číslo vyšlo 
12. září 2003. 

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 zpravidla 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. 



' PLNOMOCNE ODPUSTKY 
Plnomocné odpustky přivlastni

telné pouze duším v očistci lze zís
kat v sobotu 1. listopadu odpoledne 
a po celou neděli 2. listopadu při ná
vštěvě kteréhokoli kostela. Kromě 
tří obvyklých podmínek - sv. zpo
věď, sv. přijímání, modlitba na úmy
sl Svatého otce - je další podmín
kou pomodlit se v kostele Modlitbu 
Páně a Vyznání víry. 

Od 1. do 8. listopadu je možné 
získat po splnění tří obvyklých pod
mínek plnomocné odpustky přivlast
nitelné pouze duším v očistci navští
ví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam 
třebas jen v duchu za zemřelé. 

v ~ 

TICHO JE POTREBNE 
Lidé, kteří se rádi modlí, milují 

ticho. Nemůžeme se uvést do Boží 
přítomností, nevytvoříme-li si ticho 
ve svém nitru a kolem sebe. Musí
me si navykat na ticho ducha, zraku 
a jazyka. 

Bůh je přítelem ticha. Musíme 
Boha najít, není však možné nachá
zet ho uprostřed hluku a rušného 
provozu. Pohledte, jak rostou v hlu
bokém tichu stromy, tráva, květiny 
a celá příroda, jak v tichu vycházejí 
a zapadají hvězdy, měsíc a slunce! 

BI. Matka Tereza v modlitbě 

, 

VESTNIK 
5/2003 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 
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LASKA K BOHU A LIDEM 
Měsíc listopad začínáme Slav

ností Všech svatých. Letos jsme už 
ale slavili svátek sv. Jana Baska, 
sv. Kateřiny Sienské, sv. Josefa, sv. 
Filipa, sv. Vojtěcha, sv. Václava 
a spousty dalších. Proč tedy mají 
svátek znovu? Protože počet svět
ců je mnohem větší, než se vejde do 
kalendáře na jeden rok. Tam jsou 
uváděni jen ti nejznámější, kteří 
nějakým způsobem přesáhli hra
nice své vlasti. Skutečně svatých je 
daleko víc. 

Sv. Jan ve svém Zjevení mluví 
o zástupu, který by nikdo nespočí
tal. A patří tam i lidé docela ne
známí a obyčejní. Lidé, kteří v ži
votě byli přehlíženi. Protože Bůh 

hodnotí lidský život jinak než my 
lidé. Slavíme svátek světců z celé
ho světa. Patří mezi ně děti i starci, 
řeholníci i vdané ženy, kněží i ženatí 
mužové. Patří mezi ně lidé všech 
možných povolání. Ale JEDNO 
JE VSECHNY SPOJOVALO: láska 
k Bohu a k druhým lidem, život 
podle evangelia. 

Nenarodili se s jiným tělem a ji
nou duší, ale bojovali a zvali Boha 
do svého života. Svatými se nero
díme, ale stáváme. A chceme se 
jimi stát, protože chceme přijít do 
nebe. Bůh nás do nebe nebude 
tahat násilím. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

INSPIROMAT PRO DUŠI(ČKY) 
SVÁTEČNÍ MŠI SVATOU 
bude v neděli 9. listopadu v 10.00 
hodin sloužit apoštolský nuncius 
Mons. Erwin Josef Ender. •!• Ubohý starý brachu, kdy už ko

nečně pochopíš, že nic nemůžeš 
nést bez něho, ani sebe? (Quoist) 
•!• Mysli a děkuj. 

•!• Věřím, že v každém setkání 
s člověkem nebo s událostí je pří
tomno tajemství. Každého to může 
obohatit, naslouchá-li tomu správně 
a uloží-li to na pravé místo - do srd
ce. (básník Stanislav Zedníček) 
•!• Přivoň si ke květině. 
•!• Čím víc dáš, tím víc dostaneš, 
vydat se je žít. 
•!• Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, 
umíte dávat svým dětem dobré dary, 
čím spíše nebeský Otec dá Ducha 
svatého těm, kdo ho prosí. (Lk 11 , 13) 
•!• Štěstí, že můžeme všechno svěřit 
Bohu v modlitbě . 

•!• Většina úskalí a zkoušek, kterým 
musíš čelit, má i svou uštěpačnou 
stránku, něco, co je tajuplné, divoké 
či dost ztřeštěné k tomu, aby se na 
tváři objevil úsměv. 
•!• Nepřestávej jít. 
•!• Zkus zapřemýšlet o tom, jak 
udělat někomu radost. 

(EŠ) 

Chrámový sbor provede Missu 
C-dur - Korunovační - W. A. Mozar
ta pro sóla, sbor, orchestr a varhany. 

ÚKLID KOSTELA 
V letním čísle Věstníku sepsala 

Maruška Šárková veledlouhý se
znam úkonů nutných při generál
ním úklidu kostela. Sejde-li se více 
pomocníků, dojde i na kůr, aby se 
našim znamenitým zpěvákům jed
nou nezaprášily plíce. V každém 
případě je třeba přítomnosti více 
mužů , protože některé práce jsou 
vyloženě chlapské. Právě tohle 
platí o sobotní brigádě 8. listopadu, 
na kterou pořádkumilovné ženy 
zvou další ochotné ruce z naší far
nosti . Kostel je přece naším dru
hým domovem. A ten chceme mít 
také při slavení 66. výročí jeho za
ložení jako z cukru. Takže nejdřív 
gruntování a teprve pak hodování. 

(Far) 
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Výstavba kostela se stala mezní
kem činnosti Spolku pro udržování 
římskokatolických bohoslužeb a vý
stavbu kaple pro Prahu XV - Lhotku. 
Patronka chrámu, Neposkvrněná 
Královna míru, vyprosila spolku 
hodně štědrých dobrodinců a chrá
nila ty, kteří se na stavbě kostela 
zúčastnili. Klempířský dělník spadl 
při přidělávání okapů s výše více 
než 12 m na zem a nic se mu nesta
lo. Bůh požehnal dílu, jímž měla býti 
Matka Syna Božího usmířena za po
tupu, způsobenou jí dne 3. listopadu 
1918 na Staroměstském náměstí 
(zboření mariánského sloupu). 

* * * Nikde snad nepoznali nedostatek 
kněží tak jako právě ve Lhotce. Díky 
Bohu, nebyli jsme však celé dva ro
ky ani jednu neděli bez mše sv. Bylo 

' "'I ' ' Z MENE ZNAME HISTORIE KOSTELA 
V těch stránkách historické publikace salvatoriánů, kterou nám v archí

vech vykutala knihovnice Přírodovědecké fakulty UK a naše neúnavná 
dopisovatelka farnice Eva Kocmanová, jsme už párkrát listovali. Teď, 
u příležitosti již 66. výročí založení lhoteckého kostela, pokračujeme ... 

zřejmo, že tyto poměry jsou trvale 
neudržitelné a hledáno proto výcho
disko. Jednáno se světskými kně
žími (katechety a penzisty) i s růz
nými řády o převzetí duchovní 
správy ve Lhotce, ale stále marně. 
Konečně v dubnu 1939 na dopo
ručení slečny Augustiny Vajsové 
jednáno s Kongregací Božského 
Spasitele, salvatoriány. Jednání to 
příznivě skončeno a v září 1939 při
jel do Lhotky první salvatorián, 
vsdp. P. Jan Janků , aby jménem 
kongregace převzal duchovní sprá
vu kostela Panny Marie Královny 
míru. Tím ukončeno další období 
činnosti kostelního spolku. 

v * * * Tady lze dobře navázat na rea-
~ litu. Pater Janků působil na Lhotce 
zpočátku jen dva roky a pak několik 
let po kratší přestávce. Duchovní 
služba ho zavála během jeho života 
do mnoha farností, také do Mníšku 
pod Brdy, až nakonec skončil ve 
Vranově u Brna, kde sloužil deset 
roků. Pochován byl už jako arcidě
kan ve věku nedožitých 72 let. 

Na pomníku prostého hrobu, v ti
chém přírodním zákoutí, stojí krédo, 
které vyjadřuje pokoru Božího slu
žebníka: 

Pane, ne o milost, kterou Pavel 
dostal, prosíme, 

ne o milost, kterou jsi Petrovi 
odpustil, 

jen o tu, kterou jsi lotrovi na kříži 
dal-

jen o tu prosíme ... 

Přečetli jsme si to při návštěvě 
hřbitova před několika týdny a s pev
nou vírou, že toto jeho přání nebylo 
oslyšeno, jsme otci poděkovali. 

* * * A ještě z roku 1940, zpráva o be-
sídce. 

Unavený Spasitel měl vždy ještě 
chvilku pro malé, a tak ji musí míti 
i kněz. Besídka na Lhotce je pěkně 
navštěvována. Máme chlapeckou 
a dívčí, vždy v sobotu od 3 do 5 ho
din. Řídí ji paní učitelka Křiváčková. 
Besídce se dostalo příhodného mís
ta v sále klášterní budovy. Každou 
neděli odpoledne po sv. požehnání 
je pak společná besídka pro dět i 
a rodiče. Program bývá vždy stejný: 
modlitba, pak krátké opakování kate
chismu. Zde mnohé dítě, které ještě 
nechodí do školy, slyší poprvé 
o Pánu Bohu, učí se ho znát a milo
vat. Po katechismu je promítán po
učný film nebo světelné obrázky, 
nebo se hraje loutkové divadlo. Na 
konci je vždy jednoaktovka hodně 
veselého filmu. V přestávkách zpí
váme, klademe hádanky, předná
šíme básničky. Modlitbou nebo zbož
nou písní končíme. Dětí je pokaždé 
plný sál. 

(P) 

JEŠTĚ K TURÍNSKÉMU RUBÁŠI 
Paul Claudel, francouzský bás

ník, dramatik i diplomat, který po
čátkem 20. století pobýval také 
v Praze, napsal o Rubáši turín
ském: 

A hle, po tolika prošlých staletích 
jeho zapomínaný obraz rázem obje
vil se tu na tkanině se strašlivou 
pravdivostí, s autenticitou, která jej 
činí nejen neodmítnutelným doku
mentem, ale přímo naléhavou záleži
tostí. .. 

Interval devatenácti staletí zmizel, 
jedním rázem minulost přenesena 
byla v bezprostřední přítomnost. Toť 
On! Toť jeho tvář, kterou tolik světců, 
tolik proroků toužebně si přálo nazí
rat dle slov žalmu: „Obličej můj tě 
hledal, Pane! Hledal jsem tvou tvář! 
Mezi touto tváří zde není prostřed
níka lidského, neb On doslovně im
pregnoval toto plátno ... a proto ono 
opět se zmocňuje našeho ducha." 

Doklad písemný a doklad grafický 
se přizpůsobují, dokonale se kryjí. 
Cítíme, že máme před sebou origi
nál, vůči němuž všechna umělecká 
podání, kromě své umělecké ceny, 
nejsou leč částečnými a nešikovnými 
výtvory z druhé ruky. Kristus Leonar
dův či Durerův či Rembrandtův sou
hlasí s u rčitými stránkami evangelií, 
ale tento se všemi. Daleko víc, oni 
jim vévodí. 

(přečetl A. Balík) 
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POSLEDNIPOUTNIZAJEZD 
Uskutečnil se v sobotu 13. září. 

I přes deštivé počasí se poutníci sešli 
u autobusu a zaplnili ho téměř do 
posledního místa. Cílem našeho pu
tování byl tentokrát Vranov u Brna. 
Významné poutní místo, opředené 
mnoha pověstmi o zázračných uzdra
veních. Jedna z legend mimochodem 
předkládá, že Vranov vznikl v roce 
1240, kdy tu zbloudivší zemský úřed
ník pan Vilém na přímluvu Panny Ma
rie našel cestu z hlubokého lesa a na
víc nabyl ztraceného zraku. Byly to 
dva zázraky z milosti, za které Vilém 
z vděčnosti nechal postavit dřevěný 
kostelík. Na jeho místě pak v letech 
1617-1633 vyrostl díky Maxmiliánu 
z Lichtenštejna ranně barokní chrám 
narození Panny Marie. 

U bočního vchodu do kostela je 
nápis: „Dům tento v středu světa 
stojí a souhvězdí všech hvězd svítí 
k tomuto prahu. Kdo nevěří, ať si to 
jen změří. Zde nastup, poutníče , svou 
poklidnější dráhu." 

Nás přivítal chrám skutečně pokli
dem a nechal nás spočinout u nohou 
milostné sošky Panny Marie, jejíž 
sepjaté ruce jsou stále trochu roze
vřeny, aby se do nich vešly naše pros
by, modlitby, děkování. Otec Bedřich 
sloužil mši svatou, po které sestřička 
z řádu Školských sester sv. Františka 
z Assisi velmi poutavým způsobem 
přiblížila historii chrámu a přilehlého 
poutního domu. Pro mnohé dospělé 
a zvláště děti je pak velkým překvape
ním krásný pohyblivý betlém, který je 
k vidění po celý rok a je zcela ojedině
lým a originálním dílem. Vymyslel ho 
shodou okolností arciděkan Jan Janků, 
první farář na Lhotce, který odpočívá 
na zdejším hřbitově. 

Kolem jesliček se postupně roz
svěcují samostatné komůrky, znázor
ňující všechny etapy života Ježíše, od 
jeho narození až po ukřižování. Nako
nec se nad betlémem rozevřou dvíř
ka, z nichž majestátně vychází sám 

Kristus, který v podkresu velebné 
chrámové hudby přítomným žehná. 
Otec Janků stavěl betlém po figur
kách, které mu postupně posílali na 
objednávku rakouští řezbáři. Žehna
jící Ježíšek připutoval od spřízněných 
duší až z Ameriky. Vyprávěla nám to 
hospodyně arciděkana Ludmila Ber
natová, která má všechno ještě v živé 
paměti. 

Postáli jsme u hrobu prvního lho
teckého faráře a chvíle, kdy se otec 
Bedřich modlil , jsme prožívali s doje
tím. Přišli jsme se ukázat otci ze Lhot
ky, přišli jsme mu říct, že Lhotka žije 
mnoha aktivitami a že dílo, které on 
započal , nekončí. 

Po odjezdu z Vranova nás dopro
vázely tóny nádherné zvonkohry, umí
stěné na boční stěně chrámu, slibující 
Boží ochranu a pomoc. Ještě jsme to
tiž netušili, jak úžasné pokračování 
má pro nás Boží prozřetelnost připra
vené. 

ŘÁDKY MAMINKÁM 
Potěšilo mě, milé maminky, že jsme 

se sešly opět po prázdninách, a to v do
cela hojném počtu. Hned na prvním set
kání jsme se dohodly, že i v příštím roce 
zachováme strukturu: eucharistie, kate
cheze pro děti (Sedmikrásek) a program 
pro maminky. Změna letos nastane 
v programu pro maminky. Všechny 
zúčastněné souhlasily s návrhem číst si 
a zamýšlet se nad evangeliem z násle
dující neděle. Společnými silami najít 

způsob, jak myšlenky z něho přiblížit 

dětem. Alespoň těm, které jsou již ve 
věku, kdy by si mohly něco z nedělní 
mše odnést (samozřejmě něco duchov
ního, nikoli židli nebo kalich). 

Na dalším setkání jsme si to poprvé 
vyzkoušely. Připadlo na něj evangelium 
o rozluce (Mk 1 O, 2-16). A k čemu jsme 
dospěly? Pro ty, které se chtěly zúčast
nit a nemohly, se to pokusím shrnout: 

(pokračování na str. 8) 

Návštěva cisterciánského kláštera 
Porta coeli se mohla uskutečn it jen 
zčásti , neboť klášter byl uzavřen z dů
vodu pohřbu řeholní sestry. Přesto 
nás stavba chrámu v románsko-gotic
kém slohu překvapila svojí nádherou. 
Vstup do něho, známý též jako Brána 
nebes, je mistrovským dílem tehdej
ších umělců , mistrů kameníků, kteří 
po sobě zanechali krásné dílo obrov
ské hodnoty. 

Po malé procházce přilehlým par
kem a sporém občerstvení v místní 
hospůdce jsme s ohledem na velmi 
chladné a deštivé počasí společně 
rozhodli, že místo na hrad Pernštejn 
zamíříme do Křižanova. S určitou ne
jistotou, zda chrám bude otevřen. Ale 
naše starost byla úplně zbytečná. 

Velice srdečně a osobitě náš přiví
tal duchovní správce chrámu, který 
přes svých 90 let je aktivním knězem , 
plným síly a optimismu. Popsal histo
rii místa, hovořil o sv. Zdislavě, která 
se v Křižanově narodila a má v kos
tele moderní kapli, a hned všem také 
rozdal partesy, abychom světici uctili 
nejen modlitbou, ale i zpěvem. Las
kavý a nestárnoucí devadesátník zůs
tává v našich myslích a modlitbách. 
Přijal znavené poutníky a dal jim vel
ký kus svého srdce. 

Po celou dobu nás doprovázely 
modlitby a povídky různých žánrů. 
Snad nejvíc upoutala kniha otce Jiřího 
Reinsberga Hospodin rozjasnil svou 
tvář. Jedna z jeho úsměvných vzpo
mínek i pro vás. 

No jo - to znáte s tou bombou na 
Maltě? 

Ne - co to bylo? 
Tam spadla při německém bombar

dování bomba přímo na kupoli marián
ského chrámu. Prorazila ji, ale nevybu
chla, a pěkně se skutálela zrovna před 
hlavní oltář. A když ji pak opatrně de
montovali, tak zjistili, že je v ní místo 
nálože písek a lísteček s českým nápi
sem - víc jsme pro vás nemohli udělat. 

Tak tedy letošní putování skončilo. 
Děkuji všem poutníkům a nadšeným 
cestovatelům, vždyť pro ně jsou ty 
cesty určeny. Děkuji otci Bedřichovi , 
jehož modlitba nás vždy provází ce
lým dnem a pomáhá překonávat ob
tíže cesty. Také lidem, které při našem 
putování potkáváme, kněžím , řehol
ním sestrám a ostatním. Za to, že 
nám věnovali svůj volný čas a nevá
hali přidat úsměv. 

Přeji všem krásné podzimní dny, 
hodně malých i velkých cest do lid
ských srdcí a těším se na další zájezdy. 

Vaše 
Hana STEHLÍKOVÁ 
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Hana STEHLIKOVA 

Hanka v kruhu rodiny 

H. Stehlíková, rozená Vondráš
ková, se narodila před 39 lety 
v Písku jako dcera důlního elektri
káře a účetní. Má dva mladší sou
rozence - sestru a bratra. Vyrůs
tala v Mirovicích, vystudovala 
Střední zdravotní školu v Písku. 
Než se v roce 1986 vdala, praco
vala v motolské nemocnici a v Čs. 
rozhlasu. Její manžel Petr se 
vyučil montérem výtahů a pak si 
udělal maturitu na průmyslovce. 

V 90. letech paní Stehlíková pra
covala krátce opět jako zdravotní 
sestra, tentokrát v poliklinice na 
Budějovické. Pak byla marketin
govou manažerkou německé 

firmy OVB a později pomáhala 
manželovi v jeho firmě Stelprofi. 
Tři roky byla také zaměstnaná 
u Lobkowiczů. Nyní je manažer
kou Stelprofi. Manželé Stehlíkovi 
mají dvě dcery: šestnáctiletou 
Kláru, studentku Střední pedago-

gické školy, a čtrnáctiletou Terezii, 
žákyni církevní školy sester vor
šilek. 

Pocházíte z křesťanské rodiny. 
Vaši rodiče to asi neměli na ven
kově, kde každý každého zná, za 
komunistů lehké ... 

Když tatínkovi bylo 14 let, komu
nisti jeho rodinu vystěhovali. Děde

ček, který ze zadluženého zdědě
ného statku vybudoval prosperující 
hospodářství, byl jako tzv. kulak 
dvakrát vězněn . Tatínek v 50. letech 
nesměl studovat. Musel jít do dolů. 
Teprve po převratu, kdy se také stal 
v Mirovicích prvn ím polistopadovým 
starostou, vystudoval českobudějo
vickou Teologickou faku ltu a nyní 
působ í jako akolyta. 

Do kostela jsme jezdil i mimo 
jiné do nedalekého Rožmitálu pod 
Třemšínem, působiště Jakuba Jana 
Ryby. Přítel mých rodičů, tamní du
chovní správce Miloslav Vlk, než 
mu komunisti zakázali, aby působi l 

jako kněz, tam už tehdy sloužíval 
mše pro děti. 

O naši rodinu se trvale zajímala 
Státní bezpečnost. Na řediteli zdra
votní školy, kde jsem studovala, 
estébáci chtěli , aby mi ve škole pro
hlíželi aktovku, jak jsem se až po 
jeho smrti dověděla od jeho man
želky. Odmítl to. 

Vaše rodina však byla nejen, jak 
se tehdy říkalo, reakcionářská, 

ale hlavně muzikantská. 
Ano. Nemohli jsme chybět u žád

ného muzicírování ani doma v Miro
vicích, ani v okolí. 

Tatínek byl varhaník. Já jsem 
hrála Rybovu Českou mši vánoční 
už ve věku 16 let a od šestnácti 
jsem také každou neděli jezdila hrát 
do kostela v Pohoří. 

Zahrála jste si na varhany 
i v Praze? 

Hrávala jsem u sv. Ignáce, u sv. 
Štěpána, pozděj i u sv. Antonína. 
Zahrála jsem si i na jiné krásné 
pražské varhany, např. v Týnu. Byla 
jsem také členkou branické kapely, 
oficiálně country kapely, která hrála 
v kostelích, kde se tehdy dalo. 

Zahrajete si ještě dnes? 
Není na to moc času, ale pianino 

mám jak doma, tak i „na chalupě" . 

Nedávno jsme hráli s otcem Stani
slavem Přibylem čtyřručně Beetho
vena. 

Jakou hudbu máte ráda? 
Mám ráda nejen klasiku, ale tře

ba i slovácké písničky. A občas si 
zahraji i něco populárního, co sly
ším v rádiu. 

Jsou vaše dcery také muzikantky? 
Starší hraje na klavír a mladší, 

která má značný talent, na housle. 

Jak jste se, prosím vás, s vaším, 
jak se tehdy říkalo, kádrovým pro
filem dostala do rozhlasu a kde 
jste tam pracovala? 

Práce na neurologii dospělých se 
spoustou nepohyblivých pacientů 

mi působi la zdravotní potíže. Od 
kamarádky, která pracovala v roz-



hlase, jsem se dověděla, že tam 
berou každého, kdo má maturitu, 
a tak jsem se tam zeptala. K mému 
velkému překvapení mě opravdu 
vzali. Pracovala jsem ve fonotéce 
a byla ve svém živlu. Po maturitě 
bych vůbec byla nejraději studovala 
hudbu, ale zmíněný pan ředitel mi 
řekl , že na to z kádrových důvodů 
raději nemám ani myslet. 

V rozhlase jsem měla velmi ro
zumného vedoucího. Během doby 
jsem dokonce zjistila, že tam byla 
„zašívárna" pro podobné existence 
jako já. Byla jsem tam velice šťastná. 

Proč jste tedy z rádia odešla? 
V Praze jsem soustavně měla 

problémy s bydlením a o moc lépe 
na tom nebyl ani můj nastávající. 
Když jsem pracovala v rozhlase, 
měla jsem tam zpočátku své nejnut
nější věci schované v krabici ve 
sklepě a spát jsem ještě asi tři čtvr
tě roku chodila tajně do motolské 
ubytovny sester. Kdyby takhle měla 
žít některá z mých dcer, asi bych 
z toho zešílela. Ale abych se vrátila 
k vaší otázce: manžel měl naději , 
jak se později ukázalo, lichou, na 
získání místa s bytem, a tak jsme 
odešli do Milevska. 

Jak jste se tedy ocitli na modřan
ském sídlišti? 

Když jsme měli stále problémy 
s bydlením, jeden ze salesiánů, teh
dy ještě tajných, nám poradil, aby
chom se pomodlili novénu k Panně 
Marii Ustavičné pomoci. Manžel 
totiž měl k salesiánům odedávna 
blízko. 

Novéna zafungovala překvapivě 
rychle. Do měsíce našel Petr v novi
nách inzerát, že pražské Kongre
sové centrum hledá výtaháře. 

Protože nemohlo nikoho kvalifiko
vaného sehnat, slevilo i z kádrových 
požadavků. Ačkoliv tam měli praco
vat jen členové komunistické strany, 
přijali ho a dokonce mu slíbili i byt 
1+1 nebo 2+ 1. Když mu jeho šéf za 
několik měsíců oznámil, že 1+1 ani 
2+ 1 nemá, podlomila se manželovi 
kolena. Šéf mu však vzápětí řekl, že 
mu tedy dá 3+ 1. Novénu jsme se 
modlili v květnu a v listopadu se stě
hovali. Petr se sice musel Kongre
sovému centru upsat na deset let, 
ale díky převratu tento závazek 
padl a my jsme záhy byt získali do 
vlastnictví. 

Když jsem do nového bytu přišla, 
v předs íni jsem se rozbrečela 
a v duchu si říkala : „Pane Bože, ať 
tenhle byt slouží nejen nám, ale 
každému, kdo bude potřebovat." 
Řekla jsem také, ať je místem krás
ných setkání. Toto moje přání se od 
té doby nesčetněkrát splnilo. Hned 
na přelomu let 1990 a 1991 při set
kání Taizé v Praze u nás v tehdy 
ještě téměř nezařízeném paneláko
vém bytě, kde jsme byli se dvěma 
malými dětmi, našlo na celý týden 
střechu nad hlavou devět dalších 
lidí - Poláci, Němci, Italové, kluci 
i holky. 

Máte ještě nějakého jiného koníč
ka kromě hudby? 

Mým dalším velkým koníčkem je 
historie. Proto jsem se také tak do
bře cítila, když jsem pracovala pro 
roudnickou větev Lobkowiczů. Nej
dříve dva roky v Praze a pak rok 
na zámku v Nelahozevsi, kam jsem 
mohla denně doj íždět jejich slu
žebním autem. Připravovala jsem 
s kolegyněmi různá setkání, spole
čenské večery, poznala, jak se 
„dělá" Dvořákovo hudební léto, a pro 
pana Williama Lobkovicze zařizo
vala, co bylo zapotřebí. Setkala jsem 
se s celou českou šlechtou a s mno
ha šlechtici zahraničními. 

Jak jste se dostala k Lobkowic
zům? 

K Lobkowiczům jsem se dosta
la, když jsem jako dobrovolnice 
sháněla možnosti vystoupení pro 
Kuhnův dětský sbor, kde zpívaly mé 
dcery. Sbor na tom tehdy nebyl 
zrovna nejlépe. Při jednání o vy
stoupení dětí v Nelahozevsi slovo 
dalo slovo a já jsem našla velice 
zajímavou práci. 

Správce rodinného majetku roud
nické větve William Lobkowicz 
vyrůstal v USA a vy jste byla 
„jen" němčinářka. Neměla jste 
s tím problémy? 

A jaké! Pan W. Lobkowicz se 
sice hrdě hlásí k Čechům nebo 
k Čechám , ale je to Američan jako 
poleno, tak jsem rychle musela pře
hodit výhybku, i když jsem v něm
čině už měla průvodcovské zkouš
ky. Bylo to opravdu náročné. 
Teď mám před sebou státnici 

z angličtiny. Tento jazyk potřebuji 
i v manželově firmě. V podnikání 

bychom už bez angličtiny neobstá
li. Anglicky např. píši obsáhlé na
bídky našich· služeb. I u nás se už 
s vámi leckde jinak než anglicky 
nebaví. 

Již podruhé pracujete s manže
lem. Jak k tomu došlo? 

Poprvé jsem ve Stelprofi, tehdy 
ještě firmě jen s 15 zaměstnanci, 
působila, když navázala spolupráci 
s obdobně orientovanou německou 
firmou Warthu!. Několikrát za mě
síc bylo potřeba jezdit do Berlína, 
a manžel není moc na jazyky. Byla 
jsem tam jako tlumočnice. War
thu! se specializuje· na uklízení vel
kých hotelů a nám poskytoval své 
know-how. 

Jak si vede Stelprofi nyní? 
Podnikání nám zaplať Pán Bůh 

jde, ale je to tvrdý chleba. Naše 
firma má už 80 zaměstnanců a stá
le se rozvíjí. Manžel je technickým 
ředitelem , já dělám manažerku. Ve 
skutečnosti jsme ale oba „děvčata 
pro všechno". Lidi je třeba neustále 
kontrolovat. 

Čím vším se vaše firma zabývá? 
Je to firma, která uklízí kance

láře, hotely, nyní už i pětihvězdič
kové, a některé historické objekty 
na Pražském hradě, nejnověji také 
Lobkovický palác. 

Kde vlastně svou práci vykoná~ 
váte? 

Všude, kde je to zapotřebí. Kan
celář mám v našem obývacím po
koji a manžel úřaduje v ložnici. Kan
celář pro setkávání se s lidmi máme 
v Braníku. 

Proč pracujete doma? 
Děti z podnikatelských rodin jsou 

větš inou chudáci, a to my, pokud jde 
o naše dcery, nechceme. Proto pod
nik řídíme z domova. Navíc chce
me, aby děti z naší práce měly ne
jen to, že s námi mohou cestovat 
nebo si koupit to či ono, ale aby 
také viděly, jak se rodiče musejí 
ohánět, aby peníze vydělali. Že 
třeba manžel musí nechat vystyd
nout svátečn í oběd, když zazvoní 
telefon, protože manažer nějakého 
hotelu s ním potřebuje cosi nalé
havě projednat. 

(dokončení v příštím Věstníku) 



PŘEDSTAVUJEME NAŠE KATECHETY 
Předpokládáme, že rodiče chtějí vědět, komu svěřují své děti k ná

boženské výchově ve lhoteckém kostele. Kdo jim otevírá dveře po
znání na jejich cestě k Bohu. Proto hned z kraje nového učebního ro

ku jim naše katechety představujeme. 

Jarmila KLINGEROVA 
Pochází z Prahy
-Krče , na gym
náziu maturova
la v roce 1954, 
v Ústí nad Labem 
pak vystudovala 
pedagogickou 
fakultu. Na umí
stěnku nastoupi
la v roce 1956 

do okresu Teplice, a to na školu 
v Bystřanech, v níž s aprobací český 
a ruský jazyk působila až do důcho
du v roce 1994. Od té doby je na 
Lhotce, v místě svého celoživotního 
trvalého bydliště. Nyní občas ještě 
zaskakuje na Základní škole K lesu. 
Zpívá v chrámovém sboru. Jako člen
ka sekulárního institutu nemá rodinu. 

Eva PODRUHOVÁ 
Je jí 23 let a do 
kostela na Lhot
ce chodí od té 
doby, co se s ro
dinko u koncem 
osmdesátých 
let přistěhoval i 

z Prahy 3. Za
tím ještě studuje 
a vypadá to tak, 

že toho jen tak nenechá. Má za 
sebou čtyři roky bohemistiky na 
Filozofické fakultě UK a tři roky dál
kového studia teologie na Katolické 
teologické fakultě UK, které by měla 
letos zakončit bakalářskou zkouš
kou. Mimo to je od letošního roku 
také studentkou prezenčního oboru 

Dějiny křesťanského umění na KTF 
UK a pevně doufá, že to všechno 
nějak půjde dohromady. 

Vedle toho, že je takto studijně 
vytížena, se už několik let věnuje 
vedení skautského křesťanské-ho 

oddílu v Praze 4, takže má hojné 
zkušenosti s dětmi skoro všech 
věkových kategorií. Na práci ve 
Lhotce se těší a doufá, že spolu 
s těmi , kdo v tom pojedou s ní, udě
lají hezký kus práce. 

Zdislava POHORSKÁ 
,,,. Studentka Vyšší 

odborné školy 
JABOK (sociální 
pedagogiky a teo
logie) a Evange
lické teologické 
fakulty má 24 
let. Třetím rokem 
se v naší far
nosti věnuje ka

techezi. Již dříve pracovala s mlá
deží - na manželských setkáních, 
táborech, salesiánských chaloup
kách. 

Markéta PURKRÁBKOVÁ 
Je ředitelkou Cír
kevní mateřské 

školky Studán
ka. Studovala 
na Vyšší peda
gogické škole ve 

" Sv. Janu pod 
Skalou. Pochází 
z j ižních Čech 
a v Praze bydlí 

teprve třetím rokem. Ve lhotecké 
farnosti se zabývá katechezí před
školních dětí. Má 25 let. 

Mgr. Eva REMEŠOVÁ 
Knihovnice Aka
demie věd je 
vdaná, má 4 dě
ti. Ke katechezi, 
které se ve 
všech věkových 
kategoriích vě

nuje asi 13 let, 
je dobře vyba-

.._.___· ..... --.. ___ ........., vena. Absolvo-

vala teologickou fakultu UK, má za 
sebou tzv. Malou teologii pořádanou 
salesiánskou kongregací, kurz biblio
dramatu, různé semináře katechetů 
z Německa, Rakouska a Holandska. 
Ve svých 38 letech toho tedy už 
stihla dost. V současné době používá 
materiály ze salesiánských chalou
pek a techniku šátků německých ka
techetů, které dětem pomáhají lépe 
vyjádřit, co cítí, o čem přemýšlejí. 

Marie ŠÁRKOVÁ 
Členka farní rady, 
44 let, vdaná, 
má 4 děti. Naro
dila se v Praze 
a na Lhotku cho
dí od roku 1985. 
Soukromě pod
niká. Od roku 
1996 je cvičite l 

............ ~___, kou v Sokole 
Hodkovičky, kde vede oddíl rodiče 
a děti. V letošním roce dokončila 

dvouletý katechetický kurz pořá

daný arcidiecézním katechetickým 
střed iskem při arcibiskupství. čtvr
tým rokem se věnuje katechezi děti 

v 1.-3. třídách . 

CHCETE PROŽÍT ŽIVOT LÉPE? VYPNĚTE TELEVIZOR! 
Nejlepším způsobem , jak prožít 

život co nejlépe, je vypnout televizor 
a podělit se s ostatními o všechno, 
co člověk má. Jak ujišťuje americký 
lékař Hunter „Patch" Adams, moc 
nebo peníze, které jsou v reklamách 
propagovány jako prostředek pro 
dosažení štěstí, „vedou jedině ke 
smutku a neštěstí" . 

ŘÍM - „Sebevražda mezi mladý
mi lidmi č i narkomanie jsou epide
miemi naší doby a úzkostné stavy či 
deprese se staly něčím naprosto 

normálním," upozornil lékař, který 
se stal známým propagací úsměvu 
jako terapeutické metody. 

Do jedné nemocnice v severoital
ském Turíně přišel „doktor Úsměv" 
tento týden v převleku šaška jako 
herec Robin Williams ve filmu Toma 
Shadyaca z roku 1998 „Patch 
Adams". 

Hrejte si! 
Podle Adamse medicína není jen 

věda, ale také „osobn í vztahy, 
úsměv či pohled do očí mohou mít 

stejné terapeutické účinky jako 
některá léčiva". 

Patch Adams, který se sám 
označuje za šaška a politického 
aktivistu, ukončil studia medicíny 
v roce 1971 a dnes přiznává, že 
prošel intenzivními zážitky jako na
příklad v uprchlických táborech 
v Kosovu, a snažil se podněcovat 
své profesní kolegy, aby používali 
při léčbě jakékoliv nemoci „dobrou 
náladu a hru". 

(ČTK + seznam.cz, 26. 9. 03) 



V prvním měsíci školního roku 
jsme zahájili naši farní akademii 
přednáškou RNDr. Ireny Sargán
kové, CSc., která byla doplněna vi
deoprojekcí ze setkání církevních 
hnutí z celého světa s papežem Ja
nem Pavlem li. o Letnicích 1998. 

Dary (tedy charizmata), zvláštní 
milosti, jsou užitečné pro obnovu 
a další rozvoj církve. Charizmata 
jsou ve své podstatě komunikativní 
a umožňují ono „zvláštní duchovní 
příbuzenství mezi jednotlivými lidmi" 
a přátelství v Kristu, které je zákla
dem zrodu „hnutí". „K tomu, že se 
z původního charizmatu stane hnutí, 
dochází díky nevysvětlitelné přitaž
livosti, kterou zakladatel vyvolává 
u těch , kteří se nechají oslovit jeho 
duchovní zkušeností," řekl papež. 

V encyklice Redemptoris missio 
papež říká: „Uvnitř církve se nabízejí 
různé druhy služby, funkcí, úřadů 
a způsobů, jak přivádět ke křesťan
skému způsobu života. V poslední 
době se v církvích objevila novinka -
církevní hnutí, která mají silnou mi
sijní dynamiku. Jestliže se pokorně 
zařadí do života místní církve a bu
dou srdečně přijata biskupy a kně
žími do diecézních a farních struktur, 
vytvoří tato hnutí v pravém slova 
smyslu skutečný Boží dar pro novou 
evangelizaci a misijní práci," říká 

papež a pokračuje: „Doporučuji tedy 
je propagovat a využívat, především 
mezi mládeží, aby přispěla opět 

k novému rozmachu křesťanského 
života a k evangelizaci." 

Tato hnutí trpěla dětskými nemo
cemi. Byla v nich cítit moc Ducha, 
který ale působí skrze lidi a neosvo
bozuje je jednoduše od jejich sla
bostí. Existovaly tendence k výluč
nosti, jednostrannému zdůrazňování 
a tak neschopnost včlenit se do ži
vota místních církví. Docházelo k ne
srovnalostem a muselo se začít pře
mýšlet, jak by obě skutečnosti -
nový květ a trvalé podoby (farnost, 
diecéze) - mohly navázat správný 
vztah. Tento fenomén se v dějinách 
církve periodicky opakuje. Existuje 
trvalá základní forma církevního 
života, v níž je vyjádřena kontinuita 
jejích dějinných řádů. A existují vždy 
nové zásahy Ducha svatého, které 
tuto strukturu vždy znovu oživují 
a obnovují. Tato obnova se zřídka
kdy obejde bez bolestí a střetů. 

Svátost kněžství je jediná trvalá 

a závazná struktura, která tvoří pře
dem určený pevný řád církve a usta
vuje ji jako instituci. Církev jím sama 
nedisponuje, nemůže ho zřídit sama 
ze sebe. Vytváří se skrze povolání 
církve pouze druhotně, prvotně 
skrze Boží povolání konkrétního 
člověka, tedy charizmaticky. Církev 
nemůže jednoduše sama dosadit 
kněze jako úředníky, ale musí čekat 
na Boží volání. Proto, a jen proto 
může existovat nedostatek kněží. 
Platí Ježíšovo slovo žeň je sice 
hojná a dělníků málo (Lk 6, 12). 

Vedle vlastního nosného řádu -
svátosti - existují v církvi rozličné 
formy správy, organizace a koordi
nace čistě lidského práva, které mo
hou a musí růst podle požadavků 
doby. Církev musí svou vlastní insti
tuční strukturu pravidelně prověřo
vat, aby se snad nestala příliš důle
žitou, aby se nestala krunýřem 

utiskujícím její pravý duchovní život. 
Nesmí se přeinstituovat, ale musí být 
neustále otevřená pro nenadálé, ne
plánované volání Pána. 

Církev musí vytvářet i nouzové 
řády a v misiích či misi ím podobných 
situacích to vždy dokázala. Kdyby se 
ale církev kvůli tomu začala činit ne
závislou na Božím daru, pak by jed
nala jako Saul, který v ohrožení Filiš
ťany dlouho čekal na Samuela, ale 
když nepřicházel a lid se začal rozbí
hat, ztratil trpělivost a sám obětoval. 

Jak tedy vypadá vzájemný vztah 
mezi stálými církevními řády a stále 
novými charizmatickými průlomy? 
Důležité je, aby samotné kněžství 

bylo chápáno a prožíváno charizma
ticky. Kněz má být duchovní člověk. 
Církev musí pomáhat povolaným, 
aby zůstávali věrní i po opadnutí prv
ního nadšení, aby se pomalu neudu
sili v rutině , ale stávali se lidmi stále 
více duchovními. Kde je duchovní 
úřad takto duchovně a charizmaticky 
prožíván, tam se nevytváří instituční 

krunýř, tam je otevřenost pro chariz
ma, cit pro Ducha svatého a jeho dílo. 

Církev není vybudována dialek
ticky, ale organicky. Správné je tedy 
pouze to, že v ní existují různé funk
ce a že Bůh vždy povolává i pro-
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rocké lidi (prorocké poslání se vždy 
týkalo jednotlivé osoby, nikdy se 
nefixovalo na stav) - mohou to být 
laici, řeholníci , ale také biskupové 
a kněží-, kteří církvi říkají pravé slo
vo, které nezískává potřebnou sílu 
v normálním chodu instituce. 

Nelze pochybovat o tom, že bez
prostředními nositeli Kristova poslá
ní po Letnicích je dvanáct mužů. Mají 
příkaz nést Kristovu zvěst až na 
konec země (Sk 1, 8), jít ke všem ná
rodům , učinit ze všech lidí jeho 
učedníky (Mt 28, 19). 

Univerzální církev předchází 

místní církve, které vznikají jako její 
konkrétní uskutečňování. Úřad apo
štolů je úřad univerzální, je přiřazen 
celému lidstvu, celé, jediné církvi. 
Skrze misionářské působení apoš
tolů vznikaly místní církve, které 
potřebovaly zodpovědné vůdce. 

Apoštolská posloupnost znamená 
nejprve to, co je pro nás běžné: za
ručení kontinuity a jednoty víry -
v kontinuitě, které říkáme svátostná. 

Hnutí pocházejí většinou od 
charizmatické vůdčí osobnosti, na
cházejí podobu v konkrétních spole
čenstvích, která nově žijí celé evan
gelium a bez váhání uznávají církev 
za svůj životní základ, bez něhož ne
mohou existovat. Podstatné měřítko 
je zakořenění ve víře církve. Zřek
nutí se majetku, potomstva, posluš
nost a následování Krista byly ve 
všech dobách považovány za pod
statné prvky apoštolského života, 
které přirozeně nemohou platit stej
ným způsobem pro všechny členy 
hnutí, ale jsou různým způsobem 

orientačními body vlastního života 
pro všechny. 

Apoštolský život volá po apoštol
ském jednání - zvěstování evange
lia jako misionářský prvek, před
nostně zvěstování chudým. Láska 
je jeho středem, středem pravdy 
a akce. Tak je i sociální služba něja
kou formou spojena s evangelizací. 

Přednášející uzavřela svou před
nášku výzvou: „A tak prožíváme vděč
nost a radost, že Duch svatý působí 
v církvi i dnes a daruje jí nové dary, 
vděčnost za ty, kdo důvěřují volání 
Ducha a bez okolků radostně vstu
pují ve službu evangelia, vděčnost 
za biskupy, kteří se otevírají novým 
cestám a vytvářejí pro ně prostor 
v místních církvích a především 

papeži." (EŠ) 



ODKUD NÁŠ FRANCIS POCHÁZÍ? 
~~~~ Y. oeM •. .,,.».< .... ~~~(~-:.:„~ •• · ···•· · · · · · ··· ~:·:··~.:"·n·,.,.· . . . ~,,,,........,,,,.-_.,,,,,_. __ -~-----~--- ··="···· ...,.._ .•:-;.;;-:-;.::;:-:«-:":~~:v:-:w::-:v}:·:-:--:~_,.;.;:-.-.. :„..;:z :·:r ::-· ;~-~:r..w:v· 

FR4NC$ ss~~'YONJO ... · ....... ! __ , ____ Mk ___ ·_ .. · _JQv_·_ : ~-.-.r_._ ---------„~ __ , __ _._._ ---- --··~::-:;~- · ~ ···. ·:::· .: .. :1: .< >! . 111111 1 .! ' : : :: .• :e::: - ~>~:-::: :.:·:~:....,.·-:·':-""-:---~~~= ~ . .,..-. ...-.-.-

flqittrcEat ófs:lo <>·<·m-~•!!l:lM ~"·'···"'"''"- OOt.-~;z:~nf -~~·""'"'"''"'"'~}il~: .. J.~~·=·="'"'"~ 
aydl~lti }!'.,WiAnA N&bo!~mké yY%00fif -~J\t®~* 

".'JI:.:. •• ••••.•. !.""~ ;.;.:-:-y„;~~-:-::-:::-:-:-'.-:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-'.'1:-:-:-~ !o'.·:·:-:-:-: :-:-:·:·~'.11:~·~--"!':'""·:"r.>~-X·»~-·0 . .... '-. • ~- .......-""'~ 

-~fnf $t(tY· .· : _·, .. : „. ~~;_;;~~~iř _, ___ _ _ ·-·•-«------~~--~·-w-•-w"""""'"...__~W«t 
~- _ .--~~~:qTPě1i~f{~fE~n~::~, GWpei _,_,_.„.,,_„., ....... -.;:-.:v±d:J'1#a._~~L~~---"" 
Pl·-o~ • >I_.; __ .. ,~._o_·. __ p_•_,_.·_'cy ___ -_-__ ~-- -·· · 

- -"" ., ~ .. „ .. „ .„„ „„ ... . „ . · · . . „ .„.„c;:.:-: :·· .„„. . ,_„.<-:.·.:.:.:-x·:::~: · .• . „ . „.~~:«~:~-:-:-:-~~'-~:-::-:-:-:-~""."' 

°"'~ pYedmit; 
Koftlky.~ 

matmIDJti}a ....... ..... . 
:~.~~;:::::i::::r.,=.M C!,_, ... _..~ __ ._...,,, ,:·;·»-.: ... }~-., .. -·-~~-- _ _,.,.....,,.,,.,„.„ •• __..„ .......... , 

Je.i~:L„„-""". ·=·--- .„.""'"'"""<,,,,,,_,„»~---:-:<-,_,_„<,,,,,..,.._.. _______ ._.. ___ -..-----····-·· _ _ „ •• „.„„„ 
f!Ňee„ knré ·~ d'tti ~: 

Přinášíme některé další informa
ce o Francisovi Ssenyonjovi, které
ho si naše farnost adoptovala. Po
chází z Ugandské republiky, která 
leží ve vnitrozemí rovníkové Afriky, 
v její střední části, na ploše 236 040 
km2. Povrch země tvoří náhorní 
plošiny s množstvím jezer, největší 

je Viktoriino. Tohoto přírodního 

zdroje Uganďané přirozeně využí
vají při výrobě elektřiny. Podíl vod
ních elektráren přesahuje 99 pro
cent produkce. Vývoz elektřiny 

představuje 17 4 milionů kWh. Pod
nebí je tu vlhké teplé rovníkové, 
k vyšším polohám mírnější. Zemi 

pokrývají savany a horské stepi. 
Jsou zde čtyři národní parky. Jde 
o zaostalý stát s ekonomikou posti
ženou občanskou válkou a s více 
než 50°/o negramotností. Přes polo
vinu z bezmála 24 mi lionů obyvatel 
(přirozený přírůstek 2,93 °/o) žije pod 
hranicí chudoby. Národnostní slo
žení: 60 °/o bantuští černoši , 23 % Ni
loti. V zemědělství pracuje odhadem 
82 %, v průmyslu 5 % a ve službách 
13 °/a lidí. Průměrný věk obyvatel je 
necelých 44 let. Podíl na této ne
lichotivé statistice má také vir HIV
-AIDS, jímž je v současnosti naka
ženo 820 000 obyvatel. Křesťan
skou víru vyznává 78 °/o a muslim
skou 7 procent Uganďanů . Hlavní 
město Kampala leží od Prahy vzduš
nou čarou 5776 kilometrů. Kauna, 
kde Ssenyonjo žije, je ještě o 60 km 
dál. 

(JŠ) 

ŘÁDKY MAMINKÁM 
(pokračování ze str. 3) 

• Bůh ustanovil manželství jako sva
zek dvou povahově odlišných bytostí, 
muže a ženy. 

• Na základě těchto odlišností si 
mají pomáhat a nést za sebe navzájem 
odpovědnost. 

• Na druhou stranu tyto odlišnosti 
vedou ke střetům. 

• Děti , které se mnohdy stávají svěd
ky těchto střetů , by měly vědět, že do 
manželství jako svátosti vstupuje Bůh. 

Bůh pomáhá rodičům v tomto svazku vy
trvat a zachovat, co si slíbili. Je strážcem 
svého díla. Díla dobrého a navzdory jeho 
křehkosti v síle Ducha svatého díla trva
lého. S tímto vědomím by se naše děti 

neměly v rodině cítit nejisté. 
• S rozvedenými manželstvími se 

však děti setkávají poměrně často. Jak 
se k tomu správně postavit ? Mělo by se 
jim říct: 

o Rozvod je někdy tím menším zlem. 
Nelze ho ospravedlňovat, ani nazývat 
dobrem, protože je proti Božímu zámě
ru. Lze jej ale považovat za řešení, kte
ré je nejlepší z těch špatných v situaci, 
kdy všechna dobrá selhávají. 

o Ne všechny chyby jsou snadno na
pravitelné. Napadá mi příměr s rozbitou 
nádobou. Slepená může vypadat zají-

mavě, ale unese to co předtím? Nejde 
o to vypadat před lidmi, ale fungovat. 
Nefunkční rodina může ublížit nejvíce 
právě dětem. 

o Rozvod nemusí být řešením ko
nečným. 

o Děti za rozchod svých rodičů ne
mohou a většinou tím i trpí, proto by se 
k nim měli jejich kamarádi chovat ohle
duplně. 

o Pokud se do takové situace do
stane přímo vaše dítě , mělo by vědět 

nejen, že tím není vinno, ale i - a to je 
důležité - že je nadále milováno oběma 
rodiči stejně jako předtím. 

Společenství maminek mě přivedlo 
na myšlenku, že není dobré být sám. 
Sám se svým tápáním, se svými po
chybnostmi. Kdosi řekl , že druhý je ten, 
kdo mi pomohl růst. „Maminky" jsou 
společenstvím otevřeným pro každého, 
kdo by chtěl přijít něco jim sdělit nebo 
jen poslouchat. 

(JB) 
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Receptář M. D. Rettigové 
Chcete si uvařit nedělní slavnostní 

oběd a nemůžete se rozhodnout? 

Nechte si poradit od Magdaleny Dobro

mily Rettigové. 

Polívka šparglová ze žab 
Nech kousek másla na rendlíku roz

pustit, dej do něj dobře očištěné žáby 

a na kousky pokrájený špargl, hlavičky 

však šparglové schovej, nech to trochu 

podusit, pak na to nalej hrachové po

lívky, nech to povařit , dej zelené petr

žele, trochu květu a zapraž bleďounkou 

jíštičku. Proceď, dej kousek račího má

sla a vlej na štičí svítek. 

Holubi s bílou omáčkou 
Holoubata v hovězí polívce uvař, na 

čtvrtky pokrájej a na kuthánek narovnej. 

Udělej bílou jíštičku, vlej do ní hovězí 

polívky, nech trochu povařit a na holou

bata proceď. Dej trochu citrónové kůry, 

lot tlučeného cukru, kousek květu 

a nech chvíli povařit. Když se to na ta

buli dáti má, tu se to citrónovou šťávou 

zacedí. Tak se i kuřata, kůzlata, telecí 

i jehněčí maso připravovat může. 

ze šesti citrónů šťávu, též z toho pome

ranče , dobře to promíchej. Dvanáct lotů 

cukru nech jako při předešlých zmrzli

nách. Až se táhne, povařit, smíchej to 

dohromady, skrze servít proceď a do 

piksly vlej, míchej, když pikslu k ledu 

dáš, mezi mícháním tam znenáhla vlej 

koflíček dobrého araku a tak dlouho 

míchej, až to veskrz zmrzne. 

~ 

PRO ZASMANI 
Myslivec odchází na hon. 
li Tati, ty se bojíš zajíců?" 
Ne l" 

li • 

11 Tak proč si s sebou bereš pušku 
a psa?" 

••• 
„Pane vrchní, už se snad půl 

hodiny marně snažím ukrojit ten 
biftek?!" 

llŽádných spěch, zavíráme až 

o půlnoci .. . " 

••• 
11Pane doktore, co mi je?" 
llNevím, to ukáže pitva." 

Zmrzlina z punče • • • 

Ostrouhej na cukru kůru z jednoho 11Máte zřejmě malý byt." 

pomeranče a ze dvou citrónů , dej do llJak to víte?" 

čisté nádoby a nalej na to koflíček vody, li Váš pes nevrtí ocasem zleva 

aby se to rozmočilo, pak do toho vyceď doprava, ale se shora dolů ... " 
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KDO ZPÍVÁ, 
.-

NEZLOB I 
Možná neuniklo vaší pozornosti, 

že již od loňského podzimu v naší 

farnosti pracuje dětský sboreček. 

Schází se pravidelně každou sobo

tu od 10.00 do 11.30 hod. a pod tak

tovkou Josefa Vavříka nacvičuje kole

dy na vánoční vystoupení a po 

Vánocích písně na zpestření jedné 

z velikonočních nedělních mší. 

Letos jsme jeho hezký, dětsky prů
zračný zpěv mohli slyšet týden po 

velikonočních svátcích. A to pouze 

v podání čtyř malých zpěváčků , 

které vidíte vedle na snímku. Není 

to škoda? Kladu si otázku, proč více 

dětí nevyužívá tuto báječnou šanci 

za-zpívat si (a nejen sobě, i druhým 

a Bohu), přiučit se něčemu a ještě 

vystupovat na kůru? 
Výchova k hudbě snad patří k zá

kladnímu vzdělávání dětí . Člověk, 
který si může zazpívat, aniž by při 

tom sám prožíval útrpné stavy neli

bosti, je šťastnější a lépe se vypořá

dává s těžkostmi života. Cit pro 

čistou intonaci a rytmus se vyvíjí 

a zvláště v dětském věku je dobré 

ho cvičit pod odborným vedením. 

Pro tyto účely si neumím představit 

z farnosti nikoho lepšího, než je prá
vě pan Vavřík (na snímku ho zastu

puje syn, osobně se ukrývá za var
hanami). Slyší i to, co většině z nás 

zůstává utajeno, a při práci s dětmi 
oplývá neuvěřitelnou trpělivostí. 

(Doufám, že se na mě nebude zlobit 

za tuto osobní propagaci.) Některé 

z vás možná odradilo pořádání 

zkoušek o sobotách. Zde bych chtě

la zdůraznit, co nebylo asi zpočátku 

řečeno, a to, že sbor se schází pou

ze zhruba od prosince do dubna 

(Velikonoc). Tedy v době, kdy na čas 

ustávají vaše odjezdy na chaty, 

skautské výpravy, apod. Termín 

konání letošní první zkoušky bude 

ještě upřesněn. 

Máte-li děti ve věku od 5 do 

12 let, neváhejte a přivedle je, pan 

sbormistr si s nimi už porad í. 

Je to hezké, je to potřeba, obohatí 

nás to. Ale hlavně: KDO ZPÍVÁ, 

NEZLOBÍ. 
(JB) 

~ 

KRATCE 
• DOBRÁ ZPRÁVA - našeho Aňťu , 

P. Antonína Sokola ISch, máme 

zase doma. Z dobré vůle arcibis

kupství bude opět vypomáhat na

šemu otci Bedřichovi a zajisté 

i volejbalovému týmu, který pilně 

trénuje o nedělích v prostorách 

Thomayerovy nemocnice. 

• MATEŘSKOU CÍRKEVNÍ ŠKOL

KU STUDÁNKA bychom si měl i 
vzít za svou. Vždyť do ní chodí 

děti mnoha našich farn íků. O fi

nančních těžkostech tohoto zaří

zení jsme se zmínili již v posled

ním Věstníku, a abychom se 

mohli dohodnout na formách užší 

spolupráce, pozval i jsme ředi

telku školky Markétu Purkrábko

vou na jednání farní rady. Došlo 

mj. k sjednocení termínu letní far

ní slavnosti s podobným setká

ním Studánky a především k do

hodě, že na zlepšení finanční 

situace školky bude v listopadu 

vyhlášena v kostele speciální 

sbírka. Kromě toho budou stále 

k dispozici složenky s kontem 

78742389/0800. 

•PŮJČOVÁNÍ AUDIOKAZET, 

spojené s půjčováním knih v úte

rý večer, už někteří farníci zare

gistrovali a využívají. Edita Fořto

vá je dokonce tak vstřícná , že si 

našla čas a přišla také na setkání 

maminek, které o půjčování mají 

velký zájem. Ten je pro rozšířen í 

této služby ve farnosti příjemným 

povzbuzením. 

• FARNÍ PLES BUDE v únoru příš
tího roku. Informoval o tom reno

movaný předseda plesového vý

boru Jaroslav Štětina. V Kulturním 

středisku na Novodvorské zatím 

jedná o pátku 13. nebo 20. února. 

Ve výběru je také nová kapela. 

Samozřejmě s podmínkou, že je

jí repertoár bude vyhovovat všem 

věkovým ročníkům. 

• FARNÍ RADA SE SEJDE v pon

dělí 3. listopadu ve 20.00 na ob

vyklém místě, tedy v kapli sv. Vá

clava, a pak ještě 8. prosince, ve 

stejnou hodinu. Vaše náměty pro 

jednání nezůstanou nevyužity. 

• UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VĚSTNÍ
KU je v pátek 5. prosince, tak aby 

poslední letošní číslo vyšlo těsně 

před vánočními svátky, tedy 19. 

prosince. Za všechny vaše pří

spěvky předem děkujeme . 
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SOCIALNI DAVKY NEJPOTREBNEJSIM 

Ve stále více rodinách nemají ani po výplatě možnost k přílišnému 
utrácení. V tu chvíli přijde vhod pomoc státu v podobě státní sociální 
podpory. Rodina však musí udělat první krok - požádat o ni včas. Oby
vatelé městské části Praha 4 mají své kontaktní místo na odboru stát
ní sociální podpory Úřadu městské části Praha 4 v Táborské ulici. 

Přídavky na děti, příspěvek na SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK DĚTEM 
dopravu, sociální příplatek a příspě- Obdobně jako přídavek na děti je 
vek na bydlení - takové mohou být konstruován rovněž sociální přípla-
finanční injekce domácnostem s dět- tek. Náleží však menšímu okruhu 
mi, ktéré mají nízké příjmy. V tomto domácností s příjmy do 1,6násob-
případě jde o testované dávky. ku životního minima. Na rozdíl od 

Mezi ostatní dávky, netestované, přídavku na dítě se žádost podává 
které rovněž odbor vyplácí, patří ro- každoročně k 1. červenci a příjem 
dičovský příspěvek, zaopatřovací rodiny je opakovaně testován každé 
příspěvek, dávky pěstounské péče, čtvrtletí. Výše sociálního příplatku je 
porodné a pohřebné. diferencovaná, neboť reaguje na so-
PŘÍDAVKY NA DĚTI ciální situaci rodiny. 

Jde o nejběžnější, základní dáv- Promítá se sem i zdravotní posti-
ku, poskytovanou rodinám s dětmi, žení rodiče nebo jeho osamělost 
která jim pomáhá krýt náklady spo- a rovněž tak i zdravotní postižení 
jené s výchovou a výživou nezaopa- dítěte. 
třovaného dítěte. Při poskytování PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 
dávky je testován příjem rodiny Tato dávka slouží na krytí nákla-
v předchozím kalendářním roce. dů na bydlení rodinám či jednotliv-
Přídavek na dítě je testován ve cům s nízkými příjmy. Jde opět 
třech úrovních a rodiny s příjmem o čtvrtletní dávku a poskytování pří-
vyšším než trojnásobek životního spěvku podléhá testování příjmů za 
minima nemají na tuto dávku nárok. předchozí čtvrtletí. 

U „živých, běžících" dávek se Pokud byl příjem v rodině v uply-
každoročně do konce září dokládají nulém čtvrtletí nižší než 1,6násobek 
pouze výše příjmů za příslušný ka- životního minima rodiny, má vlast-
lendářní rok, případně u dětí starších ník bytu, či nájemce přihlášený 
patnácti let potvrzení o studiu. Ten, v bytě k trvalému pobytu nárok na 
kdo tak neučinil do 30. září, tomu výplatu. 
byla výplata dávky zastavena. A po AKTUÁLNÍ ŽIVOTNÍ MINIMUM 
31. říjnu musí klient žádat o dávku Měsíční částka potřebná k zajiš-
znovu. Tedy vyplnit novou žádost. tění výživy a ostatních základních 
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU osobních potřeb: 
PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ pro dítě do 6 let 1 690 

1 890 
2 230 

V souvislosti se zrušením státní od 6 do 10 let 
d_otace na slevy na žákovském jízd- od 1 O do 15 let 
ném v autobusové a železniční do- od 15 do 26 let 
pravě se touto dávkou přispívá rod i- (nezaopatřené) 2 450 

2 320 nám na krytí nákladů spojených ostatní občané 
s dojížděním nezaopatřeného dítěte 
mimo místo obce, kde je hlášeno 
k trvalému pobytu. I zde je testován 
příjem rodiny za předchozí kalen
dářní rok a nesmí přesáhnout dvoj
násobek životního minima. Pouze v 
případě, kdy dítě plní povinnou škol
ní docházku, náleží příspěvek bez o
hledu na příjem v rodině. 

Výše příspěvku je závislá na dru
hu školy, četnosti a vzdálenosti 
dojíždění. Dávka se vyplácí pouze 
během školního roku. 

Měsíční částka potřebná k zajiš
tění nezbytných nákladů na domác
nost (společných potřeb domác
nosti): 
pro jednotlivce 1 780 
pro dvoučlennou rodinu 

2 320 
pro tří nebo čtyřčlennou rodinu 

2 880 
pro pěti a vícečlennou rodinu 

3 230 
(JK) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 14 Kč. Toto číslo vyšlo 
31. října 2003. 

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 zpravidla každou 

druhou neděli v měsíci v 10.00 hodin. 
(V listopadu poslední neděli) 

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. 



Požehnané Vánoce 
a celý příští rok 

Jednou z výstupních stanic lásky 
jsou Vánoce, které svým tajemstvím 
obklopují svět, učí ho milovat, od
pouštět, chápat své bližní, hledat 
a být nablízku trpícím. Radostná 
zvěst pokoje, andělský hymnus Slá
va na výsostech Bohu, pokoj 
lidem dobré vůle potvrzuje neoceni
telný dar Vánoc - lásku, která vchá
zí do lidských srdcí a obdařuje je 
mírem. 

V ovzduší tajemné noci, kdy ne
be sestupuje k nám lidem, jsme plni 
naděje, že zmlknou nepřátelské 
zbraně, vyhnanci se vrátí domů, 
opuštěné děti do matčiny náručí, 
rozbitá rodina znovu usedne ke 
společnému stolu. 

Takováto víra v šťastnější bu
doucnost ať naplní radostí o letoš
ních Vánocích i vás všechny, je pro 
vás pohlazením Boží milosti, bohat
stvím pokoje, poznáním lidské soli
darity, dobroty. Ať pod dotykem vá
nočního ticha rozkvete v rodinách, 
ve společenstvích i v lidském osa
mocení touha být posly pokoje, kte
rý je ovocem lásky. 

Na závěru roku ukryjme své 
ustrašené srdce v Boží dlani a ne
bojme se, co přinese příští rok. Ži
jeme v jistotě, že Bůh bude s námi 
ráno, večer, každý další den. Nezá
leží tolik na tom, co jsme dokázali 
na křivých i rovných cestách života, 
ale aby i tmu noci ozařovala jasná 
hvězda čistého svědomí a my mohli 
pravdivě říci, že jsme žili den lásky. 
Abychom dokázali laskavým úsmě
vem obdarovat svět kolem nás. 

S použitím textu sestry Akvinely 
všem přeje farní rada 

'V' , 

VESTNIK 
6/2003 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

• • • 

DAREK NA CELY .RO.K 
< • •• > T '. • :. ' „. ~ • "• 

Vánoce. Radujeme se z pri
chodu Božího Syna do tohoto 
světa. Je to malé dítě vtěleným 

Bohem? Jak se mohl Ježíš naro
dit v tak chudém chlévě? Proč to 
Bůh nevymyslel jinak? Proč ne
přišel s větší slávou? Proč víc 
neprojevil svou moc? To jsou 
otázky, které možná někdy i nám 
přijdou na mysl. Je však třeba, 
abychom hledali pravdu a ne
spekulovali. 

Anděl řekl pastýřům: „ Dnes 
se vám narodil Spasitel." A oni 
ho jdou hned hledat a klaní se 
mu, když ho najdou. 

Když jsme byli malí, tak k nám 
někdy přijela babička na ná
vštěvu. Obklopili jsme ji a vo
lali: „ Co jsi nám přinesla?" Mě

la vždycky nějakou dobrotu. Ale 
také někdy řekla: „Sebe." 

To nám říká i Pán Ježíš o Vá
nocích. Přinesl jsem vám sebe. 
Víc vám nebeský Otec ani ne
může dát. Přišel jsem, abych žil 
váš lidský život. Sledujte, jak 
jsem žil, co jsem říkal, co jsem 
učil . Ukázal jsem vám cestu 
k Otci. To nám říká Ježíš. Mohl 
nám Bůh dát víc? 

I když nám ten Boží dar za-
• , stírá tolik světských věcí, mys-
• leme na něj. Ježíš je nejkrásněj

ším dárkem Vánoc. Nic nemůže 
převýšit tento dar Otce pro nás 
lidi. Rozbalujme ho celý rok. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

BOHOSLUŽBY O SVATCÍCH 
24. prosince - středa: 
ŠTĚDRÝ DEN 

Adventní mše svatá v 8.00, v 15.00 
dětská vánoční mše a v 17.00 zpívá 
chrámový sbor pastorální mši Ja· 
kuba Jana Ryby Hej, mistře pro 
sólisty, sbor a orchestr. 

25. prosince - čtvrtek: 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Vánoční mše svatá v 8.00, v 10.00 

Missa pastoralis pro sóla, sbor, or
chestr a varhany od Františka Xa
vera Brixi. 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 - pátek: 
SVATÉHO ŠTĚPÁNA 

Mše svatá v 8.00 a 10.00 hodin. 

* 
28. prosince - neděle: 
SVATÉ RODINY 

V 8.00 mše svatá s obnovou 
manželského slibu, v 10.00 mše 
svatá s obnovou manželského slibu, 
zpívá dětský sbor z Veltrub u Kolína. 
Večerní mše svatá v 18.30 hodin. 

* 
31. prosince - středa: 

SVATÉHO SILVESTRA 
Děkovná bohoslužba za uply

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

1. ledna - čtvrtek: 

NOVÝ ROK, SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ PANNY MARIE 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 - slou
žit přislíbil biskup Karel Herbst, ve
černí mše svatá v 18.30 hodin. 

4. ledna - neděle: 
Mše svatá v 8.00, v 10.00 Missa 

pastoralis pro sóla, sbor, orchestr 
a varhany od Roberta Fuhrera. Tato 
mše svatá bude obětována za ne· 
zapomenutelného Václava Eliáše, 
prvního místopředsedu lhotecké far
ní rady, znamenitého sbóristy, vstříc· 
ného a pokorného služebníka, který 
nás opustil před dvěma lety. Večerní 
mše svatá v 18.30 hodin. 



-FARNI AKADEMIE V ROCE 2003 
leden 

Ing. arch. Václav Dvořák: 
INTERIÉROVÁ ÚPRAVA A NOVÁ 

VYBAVENOST . PRESBYTÁŘE 
KOSTELA PANNY MARIE KRÁLOV
NY MÍRU V PRAZE 4 

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. 
a Dr. Wolf Berghard Oerter: 

KOPTSKÁ CÍRKEV V EGYPTĚ 
únor 

František Radkovský, plzeňský 

biskup: LAICI VE FARNÍ PASTO
RACI 

březen 

Prof. Petr Piťha : ROZJÍMÁNÍ 
NAD LHOTECKOU KŘÍŽOVOU 
CESTOU 
duben 

Mgr. Ing. Božena Bohmová: 
O ŠIKANĚ VE ŠKOLE 
květen 

JUDr. Bedřich Vymětalík: CO 
NÁM PŘINESE VSTUP DO EU 
Z DUCHOVNÍHO HLEDISKA 

Prof. Radovan Lukavský: BÝT, Čl 
NEBÝT 

červen 

ministr zahraničí Cyril Svoboda: 
VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE 
září 

RNDr. lr~na Sargánková, CSc. : 
HNUTÍ V CÍRKVI 
říjen 

MUDr. Pavel Mareš: PREVENCE 
ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 
listopad 

P. Petr Kolář , SJ: OD ESSENŮ 
PŘES BENEDIKTINY K JEZUITŮM 

P. PETR KOLÁŘ: OD ESENŮ PŘES BENEDIKTINY PO JEZUITY 
Tématem závěrečné listopado

vé akademie byly řády a jejím hos
tem byl známý rozhlasový publicis
ta, jezuitský kněz P. Petr Kolář. 

Náš kostel mu nebyl cizím, vždyť se 
aktivně podílel na rozhlasových 
přenosech P. Rudolfa. 

P. Kolář začal své vystoupení 
pojmem mnich, který je základním 
prvkem řádu. Původn í význam 
tohoto slova - monachos - je osa
mocený, což souvisí s původním 
chápáním mnichů jako poustevní
ků. Mnišské řády neexistují pouze 
v rámci křesťanství , byly tady 
dokonce před vznikem církve. Již 
Židé, když považovali za potřebné 
přiblížit se Bohu, např. když měli 
provést základní rozhodnutí, od
cházeli do pouště. 

Mnišský život souvisí s askezí, 
význam tohoto slova ale spíše než 
odříkán í je cvičení. Základní rysy 
řádového života vycházejí z evan
gelijní rady: prodej všechno, co 
máš, rozdej to chudým a následuj 
mě. Čil i chudoba - ale s adresným 
darováním potřebným , dále po
slušnost a navíc celibát. 

Předkřesťanské židovské mnichy 
lze vysledovat v okolí judské pouště 
a Sinaje. Již u nich jsou patrny dvě 
základní motivace k životu v řádu , 

které pak v děj inách přetrvávají: 

- touha po hloubce života 
s Bohem, 

- odpor proti tomu, co se děje 
ve společnosti , i náboženské spo
lečnosti. 

Tento odpor, který vycházel 
vždy z určité krize ve společnosti 
nebo později v církvi, ovšem vytvá-

řel a vytváří zdrženlivost a nedůvě
ru jejich vedoucích složek. Na dru
hé straně charisma těchto řádů 

společnost potřebovala (a nenávi
děla) podobně jako Židé Starého 
zákona proroky. 

U křesťanů najdeme první mniš
ské řády po uznání křesťanství 
jako státního náboženství ve 4. sto
letí, což se projevilo poklesem 
hloubky náboženského života. 
Skupiny lidí v této době odcházejí 
hledat vnitřní rovnováhu do pou
ště. Tito poustevníci se stávají 
i rádci těch mlčenlivých ostatn ích. 

Ve 4.-6. století vznikají první 
pokusy o pravidla (sv. Basil, sv. Be
nedikt), později se vytváří tzv. Re
gula (benediktini). Tyto regule (=ře
hole) jsou postupně dále dotvářeny 
(13. století - augustiniáni), v 16. 
století rozhodnuto, že další regule 
nebudou povoleny. Poté začínají 

vznikat řády, které se neřídí regu
lemi, ale jejichž základem je kon
stituce (např. u jezuitů). 

Řády lze rozčlenit do pěti zá
kladních skupin: 

- řeholní kanovníci (společná 
chórová modlitba, přednost má 
pastorace), 

- původní mniši, např. bene
diktini, cisterciáci (život uvnitř 

kláštera má přednost, ven se jde, 
když je čas), 

- žebravé řády, třeba františ
káni, dominikáni, kapucíni, 

- řeholní klerikové, např. jezu
ité (opustili chórovou modlitbu, 
věnují se apoštolátu), 

- řády rytířské, maltézští rytíři 
(vznikaly za křižáckých válek). 

Některé mužské řády mají svůj 

ženský protějšek, je i pár vyloženě 
ženských řádů. 

Řády lze rozdělit i na kontem
plativní (s důrazem na modlitbu) 
a na aktivní (s důrazem na evan
gelizaci). Vlastní princip misijního 
poslání aktivních řádů vychází ze 
slov evangelia. V současné době 
existuje řada překážek působen í 

těchto aktivn ích řádů , které jsou 
důsledkem : 

- složité doby, která se vždy pro
jevovala úbytkem dorostu v aktiv
ních řádech (naopak kontemplativ
ní řády mají dorost), 

- nedostatečné kvality noviciátu 
doprovázené složitým prožíváním 
začínajících řeholníků (vyplývá ze 
ztracené kontinuity výchovy v tota
litním režimu), 

- způsobu organizace a sílící 
moci aparátu v církvi postižené 
nedostatkem kněží, což znemož
ňuje řeholníkům plnit vlastn í misijní 
poslání (řádový kněz plní pouze 
administrativně vymezenou úlohu 
ve farnosti) , tím se vytrácí řádové 
charisma. 

To se projevuje tím, že řádoví 

kněží mají vlastně dva nadřízené 
a jsou považováni za kněze „2. ka
tegorie". 

V závěru přednášky a při ná
sledné diskusi byl P. Kolář ve svém 
živlu, když hovořil o svém dobro
družném životě , o historii jezuiské
ho řádu, o jeho úlohách při evan
gelizaci a vzdělávání a při popisu 
ignaciánských cvičen í. 

(EŠ) 



Hana STEHLÍKOVA 

Vracíme se k rozhovoru s člen
kou farní rady Hanou Stehlíkovou 
z minulého čísla našeho Věstníku, 

v němž jsme se dověděli mnohé 
o její rodině, zálibách, zaměstnání 
a firmě Stelprofi. V ní je její man
žel technickým ředitelem a ona 
manažerkou. 

Jste tedy téměř stále s manže
lem? Nemáte z toho oba už „po
norkovou nemoc"? 

Být spolu od rána do večera , 

jak je tomu v našem případě, 

opravdu není snadné. Zvlášť když 
jsme jako oheň a voda. Manžel je 
uzavřený, pracovitý, ba přímo dříč . 
Já jsem hodně společenská, bý
vám ráda mezi lidmi. Mám ráda 
hudbu, stále bych někam jezdila 
a něco rozvíjela. Tyhle dva světy 
na sebe musí logicky narážet. 
Chtěla bych poznat nějaký jiný 
pár, který spolu takhle pracuje 
a tráví i volný čas. 

Manželům, kteří mají spolu ně
jaké problémy, říkám: „Přijdte se 
podívat na nás. To, že my dva 
jsme spolu a ještě že spolu pracu
jeme, je ten největší zázrak." 
V našem životě to však není zá
zrak jediný. 

Jako lék doporučuji smích. 
Smích léčí, smích uzdravuje 
a v našem případě nám pomáhá 
i přežít. 

Ve farní radě máte na starosti 
zájezdy. Kolik jste jich už zorga
nizovala? 

Za poslední dva roky jich bylo 
více než deset. Protože na zá-

jezdy jezdí hlavně starší generace, 
jejich příprava je práce konaná 
hlavně pro starší farníky. Překva
pilo mě, jak živě na zájezdy reagují 
i lidé, kteří se mi v kostele jeví spíš 
jako uzavření. Když jsem teď byla 
v nemocnici, někteří mě tam přišli 
navštívit. Moc mě to potěšilo. 

Zájezdy nedělám sama. Připra
vujeme je s otcem B. Vymětalí
kem, který mimochodem na svém 
prvním kněžském místě pohřbíval 
mou babičku. 

Co pro nás připravujete na příš
tí rok? 

To ještě nevím ani já, ani otec 
Bedřich. Na to se sejdeme až ně
kdy po Novém roce. Pomodlíme 
se, vyndáme mapu a začneme 
uvažovat. .. 

Jste manželka, maminka, mana
žerka, členka farní rady. Jak se 
odreagováváte? 

Snažím se odpočívat aktivně. 
Když jsme mluvili o těch zájez
dech, musím říct , že zotavením je 
pro mě i jejich příprava. P. Vymě
talík neměl ani tušení, jak mi 
pomohl, když mi po smrti pana 
ing. Václava Eliáše navrhl, abych 
si je vzala na starost. 

Tak dvakrát za měsíc cítím po
třebu se projít po staré Praze. Je to 
od té doby, kdy jsem z Anenského 
náměstí, kde jsem pak bydlela, 
chodila denně pěšky do rozhlasu 
na Vinohrady. A zatímco lidé obvy
kle koukají po obchodech, já cho-

- dím s hlavou zvednutou vzhůru. 

Tam nahoře je totiž spousta krás
ných věcí , kterých si běžní chodci 
vůbec nevšimnou. Někdy mě k pro
cházce po Praze vyzvou i dcery, 
když řeknou: „Mami, pojď nám dě
lat průvodkyni!" 

Také cestujeme. Letos jsme 
strávili tři dny v Assisi, aby naše 
Klárka poznala místo spjaté s ži
votem její patronky. Příští rok by
chom z obdobného důvodu chtěli 
navštívit Lisieux. A naším snem je 
doputovat pěšky do Santiaga de 
Compostela. 

Rádi se setkáváme s přáteli, 
někdy i v příjemných hospůdkách, 
hlavně tam, kde hraje cimbálová 
hudba. 

V Načeradci, kde jsme získali 
starý objekt s velikou zahradou, 
jsme si s pomocí dobrodinců ze 
Lhotky postavili domek s výhle
dem na Blaník. Před třemi lety 
jsme na něj ještě neměli, teď už je 
skoro úplně splacený. To je přece 
také zázrak, ne? A tak chceme, 
aby sloužil nejen nám, ale i jiným 
lidem, kteří si potřebují odpoči

nout. 

Zanedlouho budou Vánoce. To 
jsou rodinné svátky. Setkáváte 
se o Vánocích se svými souro
zenci? 

To se nám nějak nedaří. Aby
chom si to vynahradili, udělali 

jsme si letos celá širší rodina Ště
drý večer se vším všudy v Nače
radci již o prázdninách. Protože 
jsme Jihočeši, naše maminka na
vařila černou omáčku. Švagrová 
pekla vánočky a říkala , že je ještě 
nikdy nepekla v plavkách. 

Když mi napadlo udělat si celo
rodinné Vánoce v létě, když se 
nám v prosinci v tak velké sestavě 
nedaří se scházet, všichni si mys
leli, že se mi z letošních veder za
vařil mozek. Když jsme šli včetně 
dětí pěkně oblečeni ke slavnostní 
večeři, bratr utrousil něco v tom 
smyslu, že děláme dětem v hlavě 
pěkný galimatyáš. Jen můj manžel 
na můj nápad udělat si s celou 
rodinou Vánoce už v létě, na to 
reagoval s naprostým klidem: 
„U tebe mě už vůbec nic nepře
kvapí." 

Nakonec se to všem tolik líbilo, 
že napřesrok, dá-li Pán Bůh, bu
deme Vánoce v Načeradci jako 
letos společně slavit opět 5. srpna. 
Ale na opravdové Vánoce o Váno
cích v našem lhoteckém koste
l íčku a doma se už také těšíme. 

Rozhovor připravil 
Jiří SŮVA 



"" "" 

MARIE KRALOVNOU MIRU SRDCE 
Mimořádnou událostí v životě naší farnosti byla osobní návštěva 

apoštolského nuncia arcibiskupa Erwina Josefa Endera u příležitosti 
66. výročí posvěcení lhoteckého kostela. Také pro monsignora bylo 
velkým potěšením celebrovat mši u nás. Shodou okolností to bylo jeho 
vůbec poslední vystoupení v české republice, protože bezprostředně 
po té byl Svatým otcem jako špičkový diplomat a muž smíru jmenován 
novým papežovým reprezentantem v Německu. V krátkém osobním 
pozdravení přeje našim farníkům vše dobré. 

Některé myšlenky ze lhotecké 
promluvy apoštolského nuncia 
E. J. Endera, který byl podle tradi
ce zároveň doyenem pražského 
diplomatického sboru. 

Maria je královnou především 
onoho míru, který nám přinesl 
Kristus svým vykoupením: mír 
srdce a náš mír s Bohem, který 
nám svět nemůže dát. Tento vnitř
nější , hlubší mír v našich srdcích 
je předpokladem a zdrojem míru 
ve světě, mezi lidmi a národy. Pro
to jsme my křesťané zvláštním 
způsobem povoláni být šiřiteli po
koje ve společnosti. 

Vyprošujme si při tomto našem 
slavení eucharistie, u příležitosti 
výročí posvěcení vašeho kostela, 
pro nás samé i pro své bližní dar 
tohoto míru od Pána. Vždyť náš 
pravý pokoj je Kristus sám! 

*** 
I když se na této mši svaté vi-

díme a setkáváme možná poprvé, 
přesto nejsme cizinci . Spíše se 
cítíme navzájem známí a spojeni 
jako členové jedné a téže velké 
rodiny, celosvětové církve, v níž 
jsme v Kristu všichni bratry a ses
trami. I jako zástupce Svatého otce 
v této zemi se cítím ve vaší far
nosti přímo doma. Kostel je vlast
ně stejně starý jako já a slaví spo
lu se mnou 66. narozeniny! Pro 
mne o důvod víc být zde a oslavit 
tuto slavnost spolu s vámi. 

Aniž bychom se znali, měli jsme 

spolu již dřív cosi společného -
totiž díky výtvarníkovi Karlu Stád
níkovi, který pro váš farní kostel 
vytvořil působivou křížovou cestu. 
Na apoštolské nunciatuře mu vdě
číme za oltář a ambon v naší 
kapli. Už při jednom z našich prv
ních setkání přede dvěma roky mi 
věnoval knížečku o této křížové 
cestě. 

*** 
Milí bratři a sestry, budte si ne

ustále vděčně vědomi toho, že 
jste farností Matky Boží. Farní 
společenství nemůže mít žádnou 
větší ani slavnější patronku než 
Marii. Maria je a navždy zůstane 
nejuctívanější a v modlitbě nej
vzývavější světicí mezi svatými 
církve. Maria je nejsvětější ze 
všech svatých. Je bez poskvrny 
počatá, která nikdy nebyla do
tčena hříchem. Stojí nejblíže Kris
tu, neboť je jeho Matkou a zároveň 
se stala jeho nejvěrnější učednicí. 

„Hle, jsem služebnice Páně, ať 
se mi stane podle tvého slova." 
(Lk 1,38) Tomuto svému fiat, jímž 
se Maria zcela podřídila Boží vůli, 
zůstala věrná po celý život. Záro
veň zve i nás, abychom následo
vali jejího příkladu a konali to 
samé, když na svatbě v Káně na
bádá služebníky slovy: „Udělejte , 
co vám (Kristus) řekne!" (Jan 2,5) 

Proto dal Kristus na kříži svou 
Matku také za matku nám a zvlášt
ním způsobem nás svěři l do její 
mateřské péče: „Ženo, hle, tvůj 

syn!" Pak řekl učedníkovi a pro
střednictvím něj i nám: „Hle, tvá 
matka!" (Jan 19,27) 

Maria je jako Královna všech 
svatých naší nejmocnější přímluv
kyní u Božího trůnu. Zároveň je 
nám coby pokorná služebnice Pá
ně vzorem a ukazatelem pro náš 
křesťanský život následování je
jího božského Syna. Ve vašem 
farním společenství vás Marie 
jako Královna míru zvláštním způ
sobem zve k tomu, abyste byli 
mezi lidmi, ve svých rodinách a na 
pracovištích šiřiteli pokoje. Prová
zejte proto svou neustálou modlit
bou také našeho Svatého otce 
v jeho neúnavném zasazování se 
o mír ve světě, který je ústřední 
snahou jeho požehnaného pontifi
kátu. 

*** 
Do všedního dne si ze slavení 

eucharistie ve výročí posvěcení 
farního kostela odneste především 
vybídnutí Ježíšovy Matky ke slu
žebníkům na svatbě v Káně: „Udě
lejte, cokoliv vám (Kristus) řekne!" 
Snažte se postavit do středu svého 
života Boží vů li! Boží přikázání , 
v nichž nám Bůh konkrétně vyje
vuje svou vůli , bývají dnes bohužel 
mnohými chápána jen jako zákazy, 
jako okovy a omezení svobody. 
Pravý opak je pravdou. Bůh nás 
jimi chce osvobodit z naší takřka 
vrozené ztracenosti a nesvobody, 
z žaláře naší touhy, z naší zaplete
nosti do hříchu a viny k p r a v é 
„svobodě Božích dětí." 

V naší dané bezradnosti, v níž 
sami od sebe nevíme co dělat , 
abychom dosáhli naplnění života, 
se nám nabízí Ježíš Kristus jako 
cesta, po níž nás chce dovést 
skrze pravdu svého evangelia 
k pravému životu. „Já jsem cesta, 
pravda a život," to je jeho osvobo
divá radostná zvěst pro nás. Maria 
nám přesvědčivě životem uká
zala, jak můžeme následovat tuto 
cestu, kterou nám ukazuje Ježíš 
a kterou je v posledku on sám. 
Ona to v poslušné vydanosti do 
Boží vůle udělala svým fiat a svým 
věrným učednictvím v každoden
ním následování svého božského 
Syna. 



Jen víra v Ježíše Krista může 
dodat našemu životu správný po
stoj a správný směr. Jen ten, kdo 
následuje Krista, kdo bere vážně 
jeho poselství a kdo podle něj 
uspořádá své konání, může žít 
svůj život tak, jak to od něj Bůh 
očekává. Proto volá Ježíš jednoho 
každého z nás: „Pojď a následuj 
mne!" A Maria nás vybízí: „Udě
lejte všechno, co vám (Kristus) 
řekne!" Maria nás chce především 
vést ke Kristu a skrze něj nám za
jistit spásu. Nechme se jí proto 
vzít za ruku. Dejme Marii všechnu 
svou důvěru, jak to vyjadřuje náš 
Svatý otec Jan Pavel 11. ve svém 
hesle „ Totus tuus!" - ,,Jsem celý 
tvůj, Maria!" 

Kéž je vaše farnost živým spo
lečenstvím, v němž byste byli kaž
dý jednotlivě i vaše rodiny posi
lováni ve víře a povzbuzováni 
k přesvědčenému křesťanskému 
životu. To vám i vaší farnosti vy
prošuji v této eucharistii - Amen! 

*** 
Maria je královnou především 

onoho míru, který nám přinesl 

Kristus svým vykoupením: mír 
srdce a náš mír s Bohem, který 
nám svět nemůže dát. 

Tento vnitřnější, hlubší mír 
v našich srdcích je předpokladem 
a zdrojem míru ve světě, mezi 
lidmi a národy. Proto jsme my 
křesťané zvláštním způsobem 
povoláni být šiřiteli pokoje ve spo
lečnosti. 

Z kytice. kterou jménem farnosti předal vzácnému hostu zástupce 
předsedy famí rady Jakub Hradec s manželkou. měl Mons. Ender 

upřímnou radost 

Na dolním snímku tvrdí dětskou mši (snímky také na straně 6) 

kapela „Nestíhám" pod vedením Boženky Šárkové 
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KAZDA MINUTA JE NEJDULEZITEJSI 
Také letos se děti v naší farnosti 

připravují na Vánoce. Pro nás dospě

lé může být jejich snažení inspirující. 

Pater Bedřich vyrobil podle malého 

starodávného adventního kalendáře 

velký dřevěný. Všichni společně mů

žeme sledovat, jak Jezulátko sestu

puje každý den o kousek níž, aby se 

na štědrý den položilo do jeslí, které 

mu děti připraví (vpravo nahoře). 

Úkol první neděle adventní byl, 

snažit se o co nejvíce „nahrávek" 

a vyvarovat se „faulů". Pro ty, kdo 

nebyli na bohoslužbě upravené pro 

Žádná další slova už nebyla po

třeba. Také mne ta věta zasáhla, zní 

mi stále v uších a lépe se mi daří žít 

přítomným okamžikem. Díky za ná

mahu s přípravou bohoslužeb pro 

děti. 
Názorný a symbolický advent

ní kalendář před oltářem také po

máhá k meditaci. Prázdné a chudé 

jesle, velmi podobné těm, do kte

rých byl Ježíš položený, jsou pro nás 

výzvou. 
Můžeme rozjímat spolu s Angelem 

Silesiem v Cherubském poutníkovi: 

Mně jesle jeví se být 

skříňkou vzácné ceny, 

kde Ježíš spočívá 

jak rubín vybroušený. 

Přemítám o dítku, 

tam v jeslích položeném, 

a chtěl bych pod ním být 

tou slámou a tím senem. 

Hleď, narozený Bůh 

zde leží v chlévě, v seně! 

ó, vykliď srdce: 
tam jej ulož neprodleně! 

Ach, kdyby mohlo být 

tvé srdce jeslemi, 

Bůh zjevil by se zas 
co dítě na zemi! 

{JŠ) 

Foto: Miroslav Martinovský, fotograf 

časopisu Naše rodina (ve vánočním 

dvojčísle 50/51 najdete článek o dětské 

bohoslužbě na Lhotce) 

VÁNOČNÍM DÁRKEM pro čtenáře 

Věstníku je mimořádná barevná přílo

ha, kterou ve vlastní režii vytiskJ Patrik 

čertok. 

děti, malé vysvětlení. P. Bedřich se .-----------------
--------------

~ 

na chvíli proměnil ve fotbalového 

rozhodčího s píšťalkou na krku. 

Z dětí se pomocí papírových dresů 

ve chvilce stali fotbalisté. Zvláště 

chlapcům zajiskřilo v očích a živě 

spolupracovali. Podobenství fotba

lového zápasu jistě oslovilo i dospě

lé, zvláště tatínky. Rozeznávání 

„nahrávek" a „faulů" v našem životě 

šlo dětem jedna radost a výsledky 

se objevovaly na „světelné tabuli". 

Závěrečný hvizd ukončil zápas, tak 

jako jednou skončí naše životní 

pouť. Na výsledném skóre se pak již 

nedá nic změnit. Paterova otázka, 

která minuta fotbalového zápasu 

je ta nejdůležitější, vyvolala doha

dování - ta první, ta poslední, až 

někdo z dětí řekl: Každá! 
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V době začínajícího adventu si 
mnohé z nás udělaly čas i na spole
čenství maminek. Zamýšlely jsme 
se nad verši 1, 1-8 v evangeliu podle 
Marka. Promlouvá zde Hlas 
volajícího na poušti: „Připravte ces
tu Pánu.vyrovnejte mu stezky." 

Nahromaděný negativismus čas
to znemožňuje člověku vnímání 
a přijímání lásky a s tím související 
její vydávání. Je až neuvěřitelné, co 
všechno jsme schopni skladovat 
ve svém srdci. Někdo zasáhl naše 
citlivé místo (možná vůbec nechtěl 
- cožpak nám se to nikdy nestalo?). 
Ukřivdil nám a my to nemůžeme za
pomenout. Nebo vytkl něco, co ne
můžeme změnit. Život každému již 
přinesl mnohé deziluze, zklamání, 
prohry a z toho všeho pramenící 
„spravedlivý" hněv. Opravdu spra
vedlivý? 

ČAS VYMETÁNÍ KOMOR 
Vždyť z hlediska věčnosti jsou to 

jen banální „zrnka písku". časem 
však přerůstají v „duny" na poušti 
našich srdcí. A tlačí především nás. 
Ne ty, kdo nám je udílejí. Ale co je 
horší, zastiňují náš pohled na lásku. 
Ten hlas z Písma jakoby vyzývá, 
abychom otevřeli svá srdce vanutí 
Božího Ducha. On sám rozfouká po
myslné duny a vyrovná stezky, ote
vře přístup rodící se lásce. 

To malé dítě nepotřebuje mnoho. 
Jen útlý prostor prosté jeskyně 
a trochu našeho tepla - dobrovol
ného přijetí , otevření se. Asi po nás 
ani nechce, abychom celý advent 
proklečeli na kolenou. Ale určitě je 
dobré vymést srdeční komory, zba
vit je všeho negativního, svazují
cího. Udělat místo Daru největšímu, 
jež přichází, aby nás naplnil. 

Uleví se nám. Ne, že bychom za
čali před špatností zavírat oči, ale 
změn í se úhel našeho pohledu na 
ni. Probudí se v nás touha zavírat 
před ní srdce. Bude proplouvat 
kolem, aniž by nás neúměrně zne
pokojovala. Je to důležité pro zacho
vání našeho duševního zdraví. Navíc 
se staneme velkorysejšími a shovíva
vějším i k lidem a přestaneme se 
tolik zabývat malichernostmi. Pustina 
ve smyslu zpustošené prázdnoty se 
promění v "poušť úrodnou" - prostor, 
kde v tichosti nacházím Lásku Dí
těte. A možná právě skrze ty, kteří 
mi nejvíc znepříjemňují život. Jsou 
to také jen slabí lidé. 

*** 
PRVNÍ SETKÁNÍ MAMINEK V NO

VÉM ROCE bude 6. LEDNA 2004. 
(JB) 

r?76-~ ~ $0-~ 
Svatováclavský chorál se vzpomínkou na Lhotku 

Do rodiny našich dopisovatelů 

vstupuje JUDr. Dalibor čertok, který 
se umí obratně ohánět paragrafy, ale 
ze skromnosti ho dosud nenapadlo 
napsat do Věstníku. Až teď se našla 
vhodná příležitost zabalit jednu vzpo
mínku jako dárek farníkům pod stro
meček. Náš „desátník" (každou ne
děli na mši sv. o desáté) měl to štěstí, 
že poutní místo v Lurdech stihl na
vštívit právě ve výroční den zjevení 
Panny Marie. Dojmů bylo tolik, že si 
je už nemohl nechat pro sebe. Zvláš
tě , když na úpatí Py.renejí hodně 
v těch chvílích myslel na Lhotku. 

*** 
„Jen pro osvěžení paměti. O Lur

dech se začíná hovořit v roce 1838, 
kdy malou pasačku Bernadetku 
oslovil hlas Panny Marie Lurdské 
a sdělil, že v jeskyni Massabíelle vy
tryskne léčivý pramen. Tak se í stalo. 
Na skále, nad jeskyní, dnes leží no
vogotická bazilika Neposkvrněného 
početí z roku 1876, ve stylu staveb 
13. století, a před ní Růžencová bazi
lika z roku 1889. 

Zúčastnil jsem se slavnostní mše 
svaté právě v této bazilice. Všechno 
tady působí fascinujícím dojmem. 
Celebroval americký biskup černé 

pletí a s ním dalších šest z Polska, 
Francie, Španělska a Itálie, odkud 
také přijelo nejvíce věřících. Ústřední 
myšlenkou kázání bylo pojmenování 
zla ve spojení s terorismem, tedy 
fenoménu dvacátého století a dneš-

ních dnů. Příliš evidentní, nepopira
telná přítomnost zla v naší době za
hradila mnoha lidem cestu k víře 
a důvěře v Boha. Je třeba přiznat, 
zaznělo v kázání, že žijeme ve světě, 
který vzbuzuje náboženské pochyb
ností a svým způsobem vsugerová
vá ateistický výklad. Boží dobrotu 
a spravedlnost nelze rozumově po
stihnout na míru lidských představ 
o tom, co je dobré a správné. Dialog 
s Bohem o tajemství zla a utrpení je 
vždycky nakonec výsledkem pře
dlouhého a bolestného procesu zá
pasu, proměny mysli. 

Americký biskup se zmínil v této 
souvislosti o pochybách ve víře a ná
zorech nás všech, kteří nejsou ochot
ni či schopni překročit schémata 
a předsudky své doby a svého okolí, 
aby učinili odvážný skok víry. Na to 
myslí také Svatý otec ve své knize 
Nebojte se pravdy Je paradoxní, že 
ten, kdo vyznává nekompromisně jen 
svou pravdu, může se v konečném 
důsledku stát nebezpečným pro své 
okolí. Terorismus není přírodní jev, 
nýbrž dílo lidí. Útok na mrakodrapy 
v New Yorku připomněl, že svět je už 
příliš malý a technicky dokonalý na 
to, aby si někde v jeho zákoutí mohli 
bezstarostně žít Saddámové ... 

Po mší svaté jsem se potkal se 
skupinou Moraváků v bazilice Pia X., 
která byla postavena na jeho počest 
v roce 1958. Leží v podzemí kolo
nády a může pojmout až 20 000 lidí. 
Je to jedna z největších staveb to-

hoto druhu na světě. Tady jsme se 
společně pomodlí/i a zazpívali píseň 
o sv. Václavovi. V té chvílí usebrání 
a krásné akustiky jsem měl pocit 
určitého duchovního spojení s far
níky našeho lhoteckého kostela, s ni
miž tuto píseň zpíváváme. 

Ještě bych chtěl ocitovat Alfonse 
Muchu, který ve Francií žít a v roce 
1900 vytvořil v Paříži sérii secesních 
obrazů Le Pater - Otčenáš. Verše 
biblické modlitby ho inspirovaly nejen 
k malbě, ale i slovní výpovědi. K větě 
„a neuveď nás v pokušení, ale zbav 
nás od zlého" dodává: 

... V naprostém uvědomění sebe 
sama následuje nyní člověk paprsek 
spatřené pravdy a míří k Dokonalosti, 
k vábnému Ohnisku světla. Jeho 
vůle podporovaná a vedená péčí Bo
žího Průvodce překonává nástrahy 
zlých duchů, až nakonec volný, od 
hmoty se odpoutavší člověk stane 
před tváří Nejvyšší bytosti, jež jej 
probudila k životu. 

Slavné poutní místo Lurdy, kde se 
pomocí moderních fyzioterapeu
tických metod léčí těžce zdravotně 
postižení z celého světa, navštěvují 
miliony turistů. Věřící, zúčastňující se 
náboženských procesí, nebo třeba 
jen užaslí diváci, se počítají na mili
óny Přicházejí s úctou, obdivem 
a také s nadějí, že se dotekem po
svátného místa třeba i sami uzdraví. 
Nejen z neduhu fyzického, ale i du
ševního ... " 



SILVESTROVSKÝ ISPIROMAT 
aneb jak udělat ze dvou myšlenek jednu A+B:::>C 

(neboli z citátů či přísloví A a B 
lze dovodit myšlenku C) 

A: Mít věci svého života dořešeny 
a uzavřeny. 

B: Každý z nás udělá sedm chyb 
denně. 

C: Dokonči svých sedm chyb. 

A: Hledej u druhých to nejlepší. 
B: Ten, kdo méně spoléhá na štěstí, 

je na tom vždy lépe. 
C: Nejlepší myšlenky u druhých na

jdeš ty, které jsi sám zasadil. 

A: Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, 
ať je vaším služebníkem„. 

(Mt 20,26) 
B: Pouhým radostným vystupová

ním můžeme začít vytvářet štěstí. 
C: Chceš-li být velký a ještě k tomu 

šťastný, buď radostným služební
kem. 

A: Jak vypadá místo, kam přichá

zíš? 
B: Vyhnout se detailům . 

C: Ber svůj domov (a pracoviště) 
s nadhledem. 

A: Neztrácej hlavu a v trampotách 
zlých humor si zachovej, píseň 
a smích. (T. G. M.) 

B: Pelyněk máš-li vypít, vypij jej 
hned. 

C: Vypít pelyněk je vlastně sranda. 

A: Starat se o druhé. 
B: Spěchej pomalu. 
C: Pomalu už se začni starat o druhé. 

A: Můžeš brát věci na lehkou váhu, 
chceš-li. 

B: Dělám to nejlepší, co umím, 
a ostatní je v rukou Božích. 

C: Chceš-l i, všechno je v rukou 
Božích. 

A: Abys měl pocit, že máš více, mu
síš se zbavit pocitu, že potře
buješ. 

B: Kdo nemyslí na prospěch, jaký 
má věc přinést, ten nikdy řádně 
nezačne. 

C: Nejlíp nic nezačínej, aby sis ná
hodou nemyslel, že máš víc. 

A: Zvolil jsem si vzít na vědomí, že 
toto je právě ten okamžik, kdy se 
mohu chopit činu. 

B: Člověk se v životě dostane do 
takových situací, že si musí počí
nat jako blázen, aby nevypadal 
jako blázen. 

C: Teď je tedy ta pravá chvíle na 
blázniviny. 

A: Jak je to jen možné, udržuj si 
radostné rozpoložení - vždy se 
na lidi usmívej. 

B: Nejtěžším krokem je dělat něco 
odlišným způsobem, než jsi byl 
zvyklý doposud. 

C: Nejtěžším rozpoložením je škle
bit se na ostatní. 

(EŠ) 

DESATERO KŘÍŽOVÉHO TAŽENÍ LÁSKY 
1. Važ si každého člověka, protože 

v něm je Kristus. Buď vnímavý k dru
hému člověku, svému bratru. 

2. Mluv o druhých příznivě , nikdy ne 
špatně. Naprav křivdu způsobenou 

slovem, nevyvolávej rozpory mezi 
lidmi. 

3. Rozmlouvej s každým jazykem lásky, 
nezvyšuj hlas, nezlob se. Nepůsob 
nepříjemnost. Nevyvolávej slzy. Uklid
ňuj. 

4. Odpouštěj všechno všem, nechovej 
v srdci zášť. Nabídni jako pNní ruku 
ke smíru. 

5. Pracuj vždy ve prospěch bližních. 
Dělej každému dobře tak, jako by sis 
přál, aby druzí dělali tobě. 

6. Nemysli na to, co druzí dluží tobě, 
ale na to, co ty dlužíš jim. 

7. Měj soucit s trpícími. Pospěš za 
nimi s útěchou, radou, pomocí 
a srdcem. 

8. Pracuj poctivě, protože ovoce tvé 
práce slouží druhým, tak jako ty 
těžíš z výsledků práce jiných. 

9. Zapoj se do společné pomoci bliž
ním. Otevři své srdce ubohým a ne
mocným. Dej k dispozicí něco ze 
svých prostředků . Snaž se postřeh
nout potřeby lidí, kteří jsou kolem 
tebe. 

1 O. Modli se za všechny, i za nepřátele. 

(EK) 

KRÁTCE 
• 25 460 KORUN SE VYBRALO 

v jedné nedělní sbírce pro zlep
šení finanční situace Mateřské 

církevní školy STUDÁNKA, do 
níž chodí mnohé děti našich far
níků. Všem od oltáře poděkovala 
ředitelka školky Markéta Purkráb
ková. 

• TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, která 
v gesci Charity bude probíhat 
od 3. do 6. ledna nového roku, se 
z naší farnosti zúčastn í 2 hlídky 
s 6 dospělými dobrovolníky. Pro
tože dvě třetiny vybraných peněz 
může farnost cíleně žádat zpět, je 
tady další možnost finanční do
tace školky STUDÁNKA, na kte
rou budou sbě ratelé myslet. 

• VELMI HODNOTNÉ KONCER
TY se už pravidelně konají v kapli 
Božského Srdce Páně, takže se 
plní představa P. Vladimíra Ru
dolfa, který tuto stavbu s dobrou 
akustikou stavěl zejména pro tyto 
účely. Ve všech případech udi
vuje klavírní produkcí P. Stanislav 
Přibyl, k němuž přichází s mis
trovskými houslemi talentovaný 
a při svém mládí už zkušený Jo
sef Špaček, recitátorka Veronika 
Lysá nebo další interpreti. Je to 
dobrý pocit, že za hlubokým du
chovním zážitkem nemusíme ces
tovat po hlavním městě, ale čeká 
nás všechny doma! 

• FARNÍ PLES JE POTVRZEN na 
pátek 20. února od 20.00 do 1.00 
sobotního rána. Hudební pro
gram si bere na starost opět sku
pina Antonína Jankovského, která 
hraje svižně podle gusta většiny 
tanečníků . Tombola je rovněž jistá. 
Prodej vstupenek včas ozná
míme. 

• DALŠÍ ÚKLID KOSTELA, jak se 
o tom hovořilo na poslední 
letošní farní radě v pondě l í 

8. prosince, se chystá na neděli 
22. prosince v 17.30. 

• PŘÍŠTÍ FARNÍ RADA se sejde 
v pondělí 12. ledna. Náměty pro 
jednání z řad farníků jsou vítány. 

• UZÁVĚRKA VĚSTNÍKU 1/04, 
který bude ve stojánku v pátek 
25. ledna, je v pátek 11. ledna. Za 
spolupráci po celý rok všem dopi
sovatelům a pomocníkům děkuje 

redaktor Z. Pejčoch. 



-BYT, ČI NEBÝT NA PŘÍJMU 
Technika jde stále kupředu a po

krok se nevyhýbá ani nám křesťa
nům. Technických pomocníků přibý
vá a často nám zpříjemňují a ulehčují 
každodenní povinnosti. Jedním 
takovým přístrojem je také mobilní 
telefon. Někteří si nedokáží život 
bez něj už ani představit. Pro jiné je 
zas přítěží, která je obtěžuje. Kaž
dopádně se jedná o fenomén dneš
ní doby, který bychom měli umět 

přijmout a měli bychom se s ním, 
v rámci společenských pravidel, 
naučit žít. A k tomu je samozřejmě 
nutná oboustranná tolerance. 

Už jsme si zvykli na telefonní ho
vory v MHD, restauracích a na ve
řejných místech. V mnoha divad
lech se již pravidelně před každým 
představením ozve zvláště nepří

jemný vyzváněcí tón mobilního tele
fonu s upozorněním, aby si diváci 

své mobilní telefony vypnuli. Jak by
chom se cítili , kdyby takováto opat
ření dorazila až do kostela - chrá
mu Božího? Asi mi dáte za pravdu, 
že by to nebylo to pravé na tomto 
místě. 

Na druhé straně, každý může ob
čas zapomenout. Je to součást lid
ské přirozenosti a mně osobně se to 
již také párkrát stalo. Samozřejmě 
nás za to nikdo nebude kamenovat, 
ale je to přinejmenším nepříjemný 
pocit a většina lidí se i pořádně za
stydí. Pokud se to však stává čas
těji, měla by se tato situace řešit. 

Lze k tomu využít samotný přístroj 
a nastavením budíku nebo připomí
nače např. 15 minut před začátkem 
pravidelné mše svaté se nechat 
upozornit a posléze mobilní telefon 
vypnout. Druhá možnost je rovnou 
nechat telefonní přístroj doma. 

Sám vlastním již dlouhou dobu 
poměrně moderní mobilní telefon 
(také podléhám módním trendům) 
a používám jej každý den v práci 
i ve volném čase. Dříve jsem nedo
kázal nebýt na příjmu , a tak jsem jej 
měl i v kostele zapnutý s vypnutým 
vyzváněním. Časem jsem se však 
zamyslel , proč v kostele jsem. Je to 
pro mne pouhá povinnost, během 
které mi nesmí nic ze všedního ži
vota uniknout, nebo jsem zde kvůli 
osobnímu setkání s Pánem? Když 
mi někdo bude potřebovat nutně za
volat, zavolá i později. 

Jsem pro to BÝT STÁLE NA 
PŘÍJMU , ale vždy na tom správ
ném. Ve volném čase skrze svůj 

mobilní telefon a v kostele skrze 
modlitbu na příjmu duchovním. 

(GOBBET) 

- - ....... -
TAKE V AMERICE MAJI VESTNIK 

Dostala jsem pozvání od své tety 
z Oregonu, na západě USA, abych 
za ní přijela oslavit její devadesá
tiny. Bessie neboli Božena je tady 
snad už poslední česky mluvící kra
jankou. Přes svůj věk je skutečně 
obdivuhodná. Sama si obstarává 
domácnost, včetně vaření a zavařo
vání ovoce z vlastní zahrádky, která 
obklopuje její domek. Korespon
denci vyřizuje internetem, dodnes 
řídí své auto, kterým jezdí na ná
kup, na návštěvy, ale i do kostela. 
Několikrát jsem s ní za třítýdenního 
pobytu byla v kostele Sv. Trojice 
církve metodistické. Stejně jako vět
šina chrámů také jiných církví je to
to posvátné místo společenským 
střediskem, v němž se soustřeďují 
a rozdělují přebytky potravin a ji
ných dárků pro potřebné občany, 
půjčují knihy, pořádají besedy seni
orů. Třetí den po příjezdu mě teta 
překvapila zprávou, že místo své 
přednášky je na tuto středu ohlá
šeno moje povídání o životě v Čes
koslovensku za německé a ruské 
okupace. Trochu jsem se polekala, 
ale dopadlo to nadmíru dobře. Také 
se tady v knihovně vedou gastrono
mické debaty, ochutnávají jídla a vy
měňují recepty. 

Bohoslužba v tetině kostele se 
k mému překvapení moc nelišila od 
naší. Toliko, že ji sloužila žena, první 
zdejší farářka . Při přijímání se místo 

hostií podávaly kousky chleba, kte
ré se ulamovaly z bochníčků a zapí
jely vínem. Varhany doprovázely 
kostelní sbor v jednotném slav
nostním úboru. Po bohoslužbě mě 
teta představila paní farářce, která 
s radostí sdělovala, že její dcera 
se právě vrátila z ročního s~udij

ního pobytu v Praze, kde se jí moc 
líbilo. 

V jiném kostele, moderně uspo
řádaném, zase na různých místech 
visela filmová plátna, na kterých by
ly promítány texty právě zpívaných 
písní. I tady bylo plno, lidé se na se
be usmívali a vyzařovali radost. 

Zamilovala jsem si v Oregonu 
krásnou přírodu a příjemné klima, 
ale neodmítla poznat i jiné kraje. 
Přes Salt Lake City (pohled na Vel
ké solné jezero shora byl opravdu 
nezapomenutelný) jsem zamířila do 
San Franciska, kde mě čekal spolu
žák z klatovské obchodní akade
mie žijící v Silicon Halley. Hned po 
příletu mě potěšil zprávou, že se 
společně zúčastníme mše svaté, 
kterou bude česky sloužit biskup 
pro Čechy v zahraničí Mons. Petr 
Esterka. Pro krajany v mateřském 
jazyce celebruje v San Francisku 
jednou za měsíc, další neděle pů
sobí v kostelech v Los Angeles 
a San Diegu. V j ižní Kalifornii žije už 
15 let. Katolické misie sv. Jakuba, 
sv. Františka a sv. Cyrila a Metoděje 

v Los Angeles vydávají každý měs íc 

pro krajany společný Věstník v čes
kém jazyce s anglickým sumářem 
(jeden výtisk jsem přivezla jako 
ukázku do naší farní knihovny). 

Na české mši svaté s našimi přá
teli v kostele Star of The Sea (Hvěz
da moře) mě ohromila hojná účast 
věřících českého a slovenského pů
vodu. Jeden z nich přijel dokonce 
až ze své farmy v Oregonu. I tady 
jsem byla představena otci bisku
povi. Po mši svaté se jako obvykle 
besedovalo u piva, párků , bábovky 
a štrúdlu našich krajanek. 

Bylo příjemné znovu si osvěžit 

poznání, jak víra obepíná konti
nenty a přátelství nezná hranic. 

Věra FEXOVÁ 

MOUDROST 
Pane Bože, dej mi sílu, 
abych dokázal změnit to, 

co mohu změnit, 

dej mi trpělivost, 

abych snášel to, 
co změnit nemohu, 

dej mi moudrost, abych odlišil 
jedno od druhého. 

(Cherubský poutník) 



LEGEND_A O JMELÍ 
Legenda praví, že jmelí kdysi 

rostlo jako mohutný strom. Z jeho 
větve prý Josef vyřezal kolébku pro 
Ježíška. O třiatřicet let později 

z kmene Římané vyrobi li kříž a Je
žíše na něm ukřižovali. Jmelí tak 
Bůh nadělil dobro i zlo. Strom si ale 
vybral cestu dobra a jeho potomci 
se styděli za kříž na Golgotě, že 

hanbou seschli do velikosti keříků. 
Stejně, jako jsou věřící živi z Kris
tova těla, tak i jmelí žije z těl jiných 
stromů. „Snad právě pro možnost 
volby mezi dobrým a zlým je jmelí 
blízké lidským srdcím, která si také 
musí zvolit cestu," píše Valburga 
Vavřinová ve své knize Malá ency
klopedie Vánoc. 

-CHLEV ... 
Proč pán si vyvolil jen chudý chlév a seno? 
Vždyť on je Beránek, tak j istě pro to jméno. 

Hleď narozený Bůh zde leží v chlévě, v seně! 
ó , vykliď srdce: tam jej ulož neprodleně! 

Kdo nedomáhá se být milým Božím synem, 
ten v chlévě zůstává, jsa pouhým čeledínem. 

VYMĚŇTE SI OBČANSKÉ PRŮKAZY 
Vzhledem k tomu, že platnost 

všech občanských průkazů typu 
knížka a ID karta s vlepenou foto
grafií (bez strojově čitelných údajů) 
by měla končit k 31. prosinci 2005, 
doporučuje se výměna tohoto OP 
za nový, který vyhovuje požadav
kům EU, již nyní. 

Za výměnu OP se nevybírá žád
ný správní poplatek. Odbor správ
ních činností MV ČR to má potvr
zeno stanoviskem Ministerstva 
financí ČR. Žádost o nový OP mů
žete podat na pracovišti odboru 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů ÚMČ Praha 4 , se sídlem 
Jílovská 1148/14, vedle Kulturního 

centra Novodvorská. Je třeba před
ložit dosavadní OP, vyplněnou žá
dost o výměnu (případně doložit 
změněné údaje) a 1 současnou 
fotografii. Úřední hodiny: pondělí 
a středa od 8.00-17.30, úterý 
a čtvrtek od 8.00-12.00. 

Všechny tyto a další informace 
lze získat na webových stránkách 
ÚMČ Praha 4 nebo na informačn í 
lince odboru 261 192 687. 

Původní OP, pokud je platný 
a není poškozený, vám bude pone
chán až do výdeje nového. Ten by 
měl být v současné době vyřízen 
v nejkratší době. 

Co dělat při ztrátě nebo odcizení 
Na stejném pracovišti nahlásíte 

ztrátu, případně odcizení, aby mo
hla být zrušena platnost vašeho OP. 
Proti tomuto oznámení dostanete 
náhradní Potvrzení o občanském 
průkazu. Je dobré rovnou požádat o 
vystavení nového OP, k čemuž je 
zapotřebí : 

Vyplnit tiskopis žádost o vydáni. 
občanského průkazu , při ložit foto
grafii 35x45 mm, rodný list (nelze-li 
doložit správné rodné č ís lo, tak i do
klad o něm) a doplňující doklady dle 
potřeby - rodinný stav (oddací list, 

doklad o rozvodu - rozsudek s na
bytím právní moci, úmrtní list), di
plom - při žádosti o doplnění titu lu . 
Pokud šlo o odcizení řešené Policií 
ČR, předložit Náhradní doklad za 
OP vystavený PČR a protokol PČR. 

Odcizení OP nahlásíte na nej
bližším Místním oddělení PČR, kde 
s vámi sepíší protokol a vystaví ná
hradní potvrzení OP. Od této chvíle 
jste chráněni při případném zneužití 
odcizeného OP. 

(Smr) 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 15 Kč. Toto číslo vyšlo 
19. prosince 2003. 

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 I 
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- I 
dání i jindy. 

Svátost smíření - sv. zpověď -
lze přijmout 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 Tho
mayerově 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 zpravidla 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
chtěj í 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- 1 
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 výj imkou července a srpna. 
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