
INVENTURA ROKU 2003 
Protože dobré účty dělají dobré 

přátele , sluší se hned z kraje nové
ho roku podat hospodářskou a tech
nickou zprávu za minulé období. 
Štědrost farníků a příznivců ve 
sbírkách byla potvrzena částkou 

486 345 Kč. Dary fyzických a právnic
kých osob měly hodnotu 22 000 Kč. 
Připočteme-li k tomu 3 000 Kč za 
pronájem kostela a 3 087 Kč příjmů 
ostatních, dostaneme na straně 

celoročních aktiv 514 432 Kč, což 
přibližně odpovídá bilanci roku 
předcházejícího. 

Z celkových výdajů 404 146 Kč 
činily nejvíce režijní náklady ve výši 
281 682 Kč (101 880 Kč elektřina 
v našem rekreačním objektu v Krá
lovci, 97 979 Kč plynové topení 
a 42 726 dalších korun elektřina 
v kostele a dále pak pojištění a vod
né stočné), 4 670 Kč představují 
náklady bohoslužebné, 92 355 Kč 
odeslané sbírky a příspěvky (na 
bohoslovce, na Sv. zemi, na arcidie
cézi, svatopetrský haléř, na církevní 
školství) a 25 439 Kč dar církevní 
školce Studánka. 

Za loňský rok bylo v našem 
kostele uděleno 35 křtů, sezdáno 
6 svatebních párů a vykonáno 
16 pohřbů. Radovali jsme se ze 
13 prvních svatých přijímání. Od
slouženo bylo 547 mší svatých 
(o 44 víc než v roce 2002) a při nich 
bylo rozdáno cca 48 000 svatých 
přijímán í (o 1 O 000 víc než v roce 
2002!). 

(BV) 
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VESTNIK 
1/2004 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 
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·ZKRÁTKA HROMNIČKY. ·~ . 
V pondělí 2. února budeme sla

vit svátek Uvedení Páně do chrá
mu. Tento svátek se původně na
zýval Setkání, myslelo se setkání 
dítěte Ježíše se Simeonem, pak 
Obětování Páně, později to byl 
mariánský svátek Očišťování 
Panny Marie. Dnes je to svátek 
Pána Ježíše - Uvedení Páně do 
chrámu. 

Je to tedy víc svátek Pána 
Ježíše nebo Panny Marie? Na 
tuto otázku si můžeme odpovědět 
otázkou. Můžeme si představit 
život Panny Marie bez Pána Ježí
še a život Ježíše bez Panny 
Marie? Takže je úplně jedno, čí 
svátek z těch dvou to je. 

A o co jde u tohoto svátku? 
Na Hromnice o hodinu více. 

Myslí se světla. Jdeme za svět
lem. Vlastně: jdeme za Světlem. 
Na začátku mše svaté se budou 
žehnat svíce - hromničky. Ta 
hořící svíce v našich rukou zna
čí Krista. Ta hořící svíce v na
šich rukou značí, že my máme 

být světlem lidem kolem sebe. 
A v tom to jde. 

Ale taky ten svátek může být 
o tom starém člověku, kterého 
potkalo to, na co celý život čekal 
- o Simeonovi. On od mladosti 
nosil v sobě příslib, že neumře, 
dokud neuvidí Mesiáše. A on če
kal. Ty jsi mi to, Pane, slíbil, urči
tě se toho dočkám. Neunikla mu 
milost, která mu byla přislíbena. 

Před pár týdny zemřelý spolu
bratr Mons. Jiří Reinsberg k tomu 
píše: „Celý život mu stál za to, 
aby čekal. A celý život mu stál za 
to, aby zůstal věrný .... Mohl říkat: 
Vidíte, vy pitomové, vy jste říkali, 
že chcípnu jen tak, a já se toho 
dočkal... A místo toho měl nád
herný zpěv: Nyní můžeš, Hospo
dine, podle svého slova propustit 
svého služebníka v pokoji, neboť 
moje oči uviděly tu spásu, kterou 
jsi připravil pro všechny národy -
SVĚTLO k osvícení pohanům, 
a k slávě svého Izraelského lidu." 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

NOVOROČNÍ INSPIROMAT 
Projít se. 
Nebudu na ničem hledat chyby. 
Když něco bude trvat dvě ho
diny, plánuj, že to v tvém pra
covním plánu zabere tak tři 

hodiny. 
Služba je nejlepší obchod. 
Řekni upřímně... K tomu ne
mám sílu. (Quoist) 
Nejsem sám (sama). 
Kdo miluje zlato, nenávidí 
sebe. (Ruské přísloví) 

Nekritizuj! 
Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si 
chce od tebe půjčit, od toho se 
neodvracej. 

Vyvaruj se pocitu nebo povin
nosti udělat nekonečný řetěz 
věcí (pomůže úklid pracovního 
stolu - věci, co tam nepatří) . 

(EŠ) 

DĚTSKÉ MŠE SV. - ZMĚNA 
Milé děti a milí rodiče, od Květné 
neděle se mění cyklus dětských 
mší svatých . Chceme totiž, aby
ste více poznali další texty 
z Písma. Dětské mše svaté se 
tedy přesouvají vždy na 1. nedě-
li v měsíci. (MŠ) 
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ODESEL MONS. JIRI REINSBERG 
Ve věku nedožitých 86 let ze

mřel 6. ledna snad nejpopulár
nější pražský kazatel, papežský 
prelát Mons. Jiří Reinsberg, který 
byl farářem v kostele Panny Marie 
před Týnem na Starém Městě 

pražském od roku 1946. Vizí „ve
selého křesťanství" rozesmíval při 
kázáních celý kostel. Na poslu
chače zapůsobil zejména v letech 
politického útlaku, kdy ovlivnil 
dlouhou řadu nejen křesťanských 
osobností. „/ mezi exulanty po 
celém světě jsou lidé, kteří vzpo
mínají, že je Reinsberg přivedl 
v Praze k víře," řekl při rozloučení 
v přeplněném týnském chrámu bi
skup Jaroslav Škarvada. Aktivní 
kněžskou službu otec Reinsberg 
opustil až na konci devadesátých 
let (naposledy odsloužil mši sva
tou ve svém „Tejnu" ještě v neděli 
28. prosince na svátek Svaté ro
diny). Rakev s ostatky zesnulého 
vyprovodily desítky kněží, skautů , 

kteří se loučili se svým Amundse
nem, a stovky věřících . 

* 
Některé myšlenky otce Reins

berga: 

O postu 
Tím, že se postím, se nestávám 

sponzorem milého Pána Boha, 
nedávám si na to vizitky a nebudu 
mít kvůli tomu úlevu na daních. 

Dělám to jen proto, že ho mám rád 
a že mu chci být blíž. 

Z posledního rozhovoru 
Jak vidíte budoucnost Vánoc? 
Nebude to čím dál víc komerční 
záležitost? 

Ať si obchodují, my jsme slavili 
nejkrásnější Vánoce, i když jsme 
neměli vůbec nic. 
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Jak prožijete letošní Štědrý den 
(2003)? 

Jestli budu živ a zdráv, a jestli 
vstanu, budu možná i zpívat. Ká-

zání je vždycky spatra, ale téma 
by mohlo znít: co nám může Bůh 
nabídnout? Dal nám Dítě, které je 
vzorem člověka. 

* 
Jednu dobu jsem oddával až 

600 párů do roka (ti mi v nebi asi 
dají). 

Nejvzácnější věc na světě je 
mít radost. A nejsnáze ji člověk 
potká, když není ničím vázán. 

* 
Musíme věřit, modlit se a pra

covat. Když jsem oslavil to šede
sáté výročí kněžství, tak jsem měl 
přece jenom dobrý pocit, že celá 
ta práce v Tejně jede dál, že nese 
své plody. že je to součást jed
noho velkého díla - pro království 
Boží. 

* 
Důležité je, abychom se měli 

navzájem rádi, byli k sobě tole
rantní. S tím pak můžeme klidně 
vstoupit do Evropy, ve které už 
stejně dávno jsme. 

A hlavně do nebe. 

* 
Ahoj! To je zkratka z latinských 

slov Ad honorem Jesu ! Ke cti Je
žíšově! Moc krásný pozdrav a ta
ky volání lidí, plavců, kteří vyvá
dějí svou loď z bouře! Takže: Ahoj! 

;;nt 11,uiu k/ 
RADOST Z HOSPODINA BUDE VAŠÍ ZÁŠTITOU 

Příprava na obnovu manžel
ského slibu se v naší farnosti stá
vá pomalu tradicí. Čtvrtou neděli 
adventní v odpoledních hodinách 
se kaple Božského Srdce zaplnila 
manželskými páry. Přesto, že vá
noční přípravy jsou v tu dobu 
v plném proudu, našlo si čas na 
zastavení hodně manželů. Je po
vzbudivé, že se nejedná o samé 
„začátečníky", ale také o manžele 
„služebně starší". 

Rozjímali jsme společně nad 
pěti texty ze Starého zákona: o po
volání (1 Sam 1-9a), o tanci před 
Hospodinem (2 Sam 6 12b- 23), 

o cestě do země Mórija ( 1 Mojž 
22 2-8), o Eliášovi (1 Kr 19 8- 13) 
a nad slovy Ezdráše „Dnešní den 
je svatý Hospodinu, vašemu Bo
hu. Netruchlete, neplačte. Jděte, 
jezte tučná jídla a pijte sladké ná
poje a posílejte dárky těm, kdo 
nemají nic připraveno . Radost 
z Hospodina bude vaší záštitou" 
(Neh 8-2, 4- 5, 8-12). Společnou 
adorací jsme krátké zastavení za
končili. Děkujeme manželům Kor
covým, kteří si program pro nás 
připravili. 

Na svátek Svaté rodiny jsme ve 
vstupní antifoně prosili, abychom 

následovali Marii a Josefa v ctnos
ti všedních dnů - a svůj pozemský 
domov naplňovali společenstvím 
lásky. Liturgie nám ukazuje, kam 
až je schopna jít láska, Kristus se 
vydává pro nás. Podobná láska se 
má odrážet ve vzájemné lásce 
v rodině: mezi manželi, mezi rodi
či a dětmi, za každé situace. Vstu
pujeme do nového roku s obnove
ným slibem. Nevíme, co všechno 
nám tento rok přinese a jaké situ
ace budeme řešit. Podstatné je, 
že chceme žít tím, co jsme slíbili. 

(JŠ) 



Jdu ze školy 

čtu si pod stromem 

Dopis jsme dostali z Arcidiecézní 
charity Praha (Adopce na dálku), 
která nám ho s radostí postupuje 

DOPIS OD FRANCISE 
Slíbili jsme vám, že přineseme Teď jsme dokonce dostali od něho 

jakoukoliv novou zprávu od naším dopis s jeho vlastními kresbičkami, 

farním společenstvím adoptované- kterými se chce zavděčit a zároveň 
ho Francisca Ssenyonjo z Ugandy. ilustrovat svůj den ve škole. 

Drazí z farní charity Lhotka, 
jsem Francis Ssenyonjo, jsem velmi rád, že se s vámi mohu setkat 

prostřednictvím tohoto dopisu. Dovolte mi, abych Vás pozdravil, Vás 
a Vaše přátele. Děkuji mnohokrát, že jste si mě vybrali z velkého počtu 
dětí, které hledají pomoc. Ukazuje to na velkou Jásku ke mně. I já Vás 
chovám v srdci a často se modlím za Váš úspěch, štěstí a zdraví. 
Také slibuji, že se budu snažit ze všech sil, aby náš vztah přinesl mno
ho ovoce. 

Krásný čas 
celý nový rok. 

Vánoc, které se blíží. Přeji Vám mnoho požehnání po 
Bye - bye 

Váš s láskou 

a jménem „našeho" dítěte zároveň 
děkuje za pomoc a lásku, kterou mu 
dáváme. Vedoucí projektu Lenka 
Černá se omlouvá za případné zkla
mání, když dopis nesplní naše oče
kávání. Dodává, že dítě, které žije 
v pro nás nepředstavitelně chudých 
podmínkách, vůbec neví, co by nás 
mohlo na jeho životě zajímat. Dejte 
mu tedy čas, říká, aby se mezi vámi 
mohlo rozvinout přátelství. Myslíme 
si, že už k němu došlo a nečekaně 
vřelý dopis našeho Francise to jen 
potvrzuje. 

Věnceslava SVOBODOVÁ 

Ssenyonjo Francis 

\ 

Můj pravidelný program 
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BYT NA SVEM MISTE 
Na jednom podzimním společen

ství maminek jsme se zamýšlely 
nad verši 35-45 v kapitole 1 O evan
gelia sv. Marka. Bratři Zebedeovi si 
tam zamlouvají místa v Božím krá
lovství. Ježíš je upozorňuje, že jimi 
vybraná místa pro ně možná nejsou 
určená. Zaznívá zde věta v Bibli 
mnohokrát opakovaná: Kdo by chtěl 
být prvním, ať je služebníkem. 

V životě nejde o to, jaké místo ve 
společenském, či profesním žebříč
ku obsadíme, ale jestli přebýváme 
na tom SVÉM místě. Na místě, kte
ré pro nás připravil Bůh , tím že nás 
obdařil zcela individuálními schop
nostmi a dary. Pro matku je největ
ším darem dítě. Její místo je u něj. 
Po jeho narození většinou nastupu
je na mateřskou dovolenou, přesto
že od Boha obdržela i další hřivny, 
a třeba i schopnosti vykonávat 
úspěšně docela náročné povolání. 

Mateřská dovolená je nejkrásněj
ším obdobím v životě matky. Dar od 
Boha. Příležitost prožívat postupné 

pronikání dítěte do světa lidí spolu 
s ním. Pohybovat se v prostředí ma
lých lidí, kteří jsou svojí čistotou 
Bohu tak blízko. Duchovně růst prá
vě těmi zdánlivě neviditelnými čin
nostmi, které nejsou společensky 
příliš ceněny. Mnoho žen se o tyto 
šance svévolně připravuje, ale jsou 
i ženy, jejichž místo je jinde než 
v mateřství. Stejně tak délka pobytu 
doma s dětmi je individuální. Nic ne
ní jenom dobré nebo špatné, člověk 
musí vycházet z dispozicí, které mu 
byly dány, a ze situace ve své rodině. 

Nelze očekávat, že žena po ná
vratu z mateřské dovolené bude na 
stejné odborné úrovni jako před ní. 
Bude níž, avšak na svém místě. Být 
na svém místě předpokládá s nikým 
se nesrovnávat a přát i druhému 
úspěch a vyšší postavení. I ten výše 
postavený může být na svém místě , 
o to víc by však měl své poslán í 
chápat jako službu. Jde hlavně o to, 
nechtít něco za každou cenu, na 
úkor svých nejbližších. 

Jak tato slova přiblížit dětem? Asi 
z jejich pozice. Jsou schopny po
chopit, že jsou ještě malé a neznají 
svět a jeho úskalí tak dobře jako do
spělí, proto se od nich vyžaduje po
slušnost. Jejich místo v rodině je 
v podřízenosti rodičům. Můžeme jim 
říct, že i my dospělí musíme poslou
chat, třeba nadřízené, ale hlavně 
Boha. Zároveň jim pomáháme na
lézt své místo v lidské společnosti, 
a to přijetím a využitím vlastních do
vedností. Děti znají skládačku puzz
le. Žádný z dílků není více či méně 
důležitý, každý potřebujeme k tomu, 
aby byl obrázek celý. Stejně tak v ži
votě jsou potřebná všechna lidská 
povolán í, která jsou vykonávaná 
poctivě. A Bůh si jich váží všech 
stejně. To jen my lidé některým při
pisujeme zvláštní důležitost. 

* 
Příští setkání maminek bude 

v úterý 3. února. 
(JB) 



V přehledu zajímavých témat Farní akademie minulého roku se nedostalo místa na osvětovou před
nášku MUDr. Pavla MAREŠE, dlouholetého specialisty na onkologická onemocnění, který mj. absolvoval 

jednoletý studijní pobyt na renomovaném pracovišti ve Velké Británii. Protože hodnota našeho nového 
roku je přímo závislá na dobré zdravotní kondici, je ten správný čas se k vystoupení dr. Mareše vrátit. 

PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 
· Označení onkologie - onkolo

gický pochází z řeckého názvu 
onkos ve významu otok, ale také 
nádor. Latinský název nádoru je 
tumor. Nádory se dělí na ne
zhoubné a zhoubné, druhé z nich 
jsou obvykle lokálně agresivní, ale 
zejména jsou schopny zakládat 
vzdálená ložiska v jiných orgá
nech, tzv. metastázy. Vznik ná
doru trvá několik let až několik 

desítek let. 
V roce 2002 bylo v ČR diagnos

tikováno nově 65 000 lidí s nádo
rovým onemocněn ím , v témže roce 
30 000 onkologických pacientů 

zemřelo. Počet pacientů léčených 

či sledovaných po ukončení tera
pie bylo 340 000. Jinak řečeno, 
každý třetí z nás se v některém 
stadiu svého života setká s rakovi
nou tváří v tvář. česká republika 
má navíc v Evropě neslavné prven
ství - jsme na 1.-3. místě u sedmi 
typů nádorových onemocnění. 

Základní rizika, která jsou spo
jena s výskytem onkologického 
onemocnění, jsou na genetické 
úrovni. Dojde k poškození gene
tické informace buňky a působe
ním dalších vlivů se postupně 
začne vytvářet skupina nádoro
vých buněk. Hrají zde roli tři sku
piny genů: onkogeny Usou-li po
škozeny, produkují nesprávnou 
bílkovinu), onkosupresorové geny 
(utlumují vliv jiného genu, např. on
kogenu) a opravné geny (opravují 
vady v buňce). 

Prevence znamená především 
omezit rizikové faktory vzniku ná
dorů. To lze hlavně u faktorů vněj
ších, ty vnitřní , jako věk či dědič
nost, lze ovšem ovlivnit stěží. 

Vnějšími faktory jsou zejména 
životní prostředí a životní styl. 

Životní prostředí ovlivňuje naše 
zdraví ionizujícím zářením, pra
covní zátěží (vstupem nevhod
ných látek do organismu) a ultra
fialovým zářením. Ionizující záření 
je zastoupeno následovně (prů
měrné hodnoty): 85-90 °/o je z pří
rodních zdrojů (v tom z 1/2 radon 
a jeho rozpadné produkty a 15 °/o 

kosmické záření), zbylé množství 
z umělých zdrojů (paradoxně 
téměř vůbec ne z jaderných elekt
ráren, ale hlavně z lékařských pří
strojů). Pracovní zátěž předsta

vuje jak vstup chemických látek 
do těla, tak i fyzikálních (azbest, 
dřevný prach). Negativně nás 
může ovlivňovat ultrafialové zá
ření sluneční, ale i při předávko
vání v soláriu. 

Mnohokrát zdůrazňovaným zá
kladním rizikovým faktorem život
ního stylu je kouření, v cigareto
vém dýmu je 40 kancerogenních 
látek, některé pocházejí ze spa
lovaného cigaretového papíru . 
V současné době umírají díky kou
ření na světě za rok 4 miliony lidí, 
ve Spojených státech umírá díky 
kouření více lidí za týden než při 
událostech 11. září 2001. Jedna 
třetina všech nádorů je způsobe
na kouřením, z nich 1 /3 (tedy 
1/9 všech nádorů) pasivním ku
řáctvím . Velmi významný vliv má 
kouření především na vznik rako
viny plic - 90 °/o všech výskytů. 
Ovlivňuje i vznik dalších nádorů 
buď přímo v ústní sliznici nebo 
v na ní navazujícím zažívacím 
traktu, ale i jinde (močové cesty aj.) 

Dalším rizikovým faktorem jsou 
stravovací návyky. Nebezpečné 

jsou jakékoli potraviny obsahující 
plísně, k1eré mohou vytvářet např. 
nebezpečné aflatoxiny. Zjistíme-li 
u ovoce či konzervované potra
viny přítomnost plísně, je nutné ji 
nepoužít jako celek (odstranit 
pouze vrstvu plísně je špatně!), 
neboť toxiny i plíseň samotná pro
cházejí do celé potraviny. Aflato
xiny byly zjištěny i např. v pivu 
a arašídech. 

Dalšími nebezpečnými chemic
kými látkami jsou nitrosaminy. Ty 
jsou obsaženy především v sole
ných nakládaných masech (ke 
grilování), uzených masech a uze
ninách, ale i v tmavém pivu. Ne
bezpečí se zvyšuje při další 
tepelné úpravě těchto výrobků. 

Lidský organismus by neměl 
vylučovat nadměrné množství žlu-

či, která sice na jedné straně na
pomáhá k rozkladu tuků, na druhé 
straně žlučové kyseliny patří mezi 
látky karcenogenní. Z toho vy
plývá, jak nebezpečná je trvalá 
konzumace tučných jídel a jídel 
bohatých na cholesterol. 

Spolu s tučnými jídly bývají 
konzumovány v různé míře i alko
holické nápoje, které jsou dalším 
rizikem. Zvláště tvrdý alkohol de
naturuje bílkoviny, a tak poškozuje 
buňky. Mírná konzumace alkoho
lických nápojů nevadí - za opti
mální dávku vyjádřenou jako 
absolutní alkohol se považuje 
20 g za den (např. 2 dl vína). 

Jsou nějaké příznivě působící 
složky potravin? Ano - především 

vitaminy a vláknina, obojí je do
stupné v ovoci a zelenině, celo
zrnných produktech, eventuálně 

ve výživových doplňcích - vlákni
nových preparátech. Výhodou 
vlákniny je to, že zvětšuje objem 
stolice, čímž zkracuje pobyt ne
vhodných látek ve střevě a navíc 
na sebe tyto látky váže. 

Mezi další rizikové faktory život
ního stylu patří nadměrný pobyt 
na slunci bez ochranných krémů 
s UV-filtrem, nesprávná intimní 
hygiena a chronická dráždění (zá
něty, lokální dráždění teplem aj.). 

Dosud jsme prevenci chápali 
především jako její primární část, 
tj. odstraňování příčin výskytu on
kologického onemocnění. Stejně 
důležitá je i sekundární prevence, 
která zabraňuje rozvoji zjiště
ných nádorů. Jde tedy především 
o včasné zjištění již vytvořeného 
nádoru nebo přednádorového sta
vu, a o brzké zahájení léčby, což 
zvyšuje pravděpodobnost úspě
chu terapie a tedy vyléčení. 

K tomuto účelu slouží samovy
šetření a tzv. skríningové progra
my. Samovyšetřen í se týká pozo
rování změn vlastního těla -
především prsů u žen a varlat 
u mužů. Dalšími varovnými pří
znaky jsou např. chrapot po dobu 
3-4 týdnů , ztráta 1 O 0/o hmotnosti 
za 6 měsíců , jakákoli zjištěná 



krvácení (mj. v moči, bradavice, 

opakované po menstruaci) , žalu
deční obtíže po dobu delší 6 týd
nů , změny na kůži, přerušované 

a slabé močení. Při zjištění těchto 
příznaků je třeba co nejdříve 

vyhledat ošetřujícího lékaře. Skrí
ningové programy zahrnují hro
madné sledování populace - patří 

sem známé mamografické vyše
tření prsu, gynekologické vyšetře
ní - stěr z oblasti čípku děložního 

a mikroskopické vyšetření stolice 
na přítomnost krve. 

Terciární prevence se zabývá 

pravidelným kontrolováním již vy
léčených osob (tzv. dispenzari
zace). 

Léčba nádorových onemocnění 
v posledních letech vykazuje vý
razná zlepšení úspěchů v léčbě. 
Do budoucna se předpokládá 

u chemoterapie odklon od toxic
kých preparátů k cílené regulační 

terapii. 
Jak zaznělo v závěru před

nášky, i při aplikaci uvedené pre
vence je dobré být nad věcí -
jinak řečeno: „Účelem či smyslem 
života jistě není vyhnout se nádo
rovému onemocnění .. . " (Jerzy 
Einhorn). 

Pro praktický život v blízké době 
lze jen následovat nedávno blaho
slavenou Matku Terezu: neměla 
velké prostředky, nekladla na prv
ní místo sociální či zdravotní 
pomoc, ale lásku k druhému člo
věku. Starala se o nejpotřebnější, 
nejubožejší, opuštěné, aby zažili 
dotek lásky, pocit být milován, 
konkrétní projev lásky v praktic
kém činu, a tím znovu nabyli svou 
lidskou důstojnost. Všímejme si 

lidí ve svém okolí, kteří kvůli své
mu onemocnění jsou oslabeni 
a někdy jsou opuštěni nejbližšími, 
i těch nevyléčitelných a umírají
cích. Snažme se jim pomoci 
a podle možnosti je v jejich oba
vách povzbudit, stejně jako i jejich 
životní partnery. 

* 
První letošní Farní akademie 

Evangelium o Ježíšově dětství 
podle sv. Lukáše přivedla do 
Lhotky proděkana Katolické teolo
gické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze P. Jaroslava BROŽE, Th.D., 
specialistu na biblické vědy Nové
ho zákona a starověkou syrštinu. 
Protože jeho přednáška proběhla 
těsně před vytištěn ím tohoto Věst
níku, více přineseme v příštím 

čísle před Velikonocemi. 
Ing. Evžen ŠÁRKA 

ZAPOMENUTÁ VÁNOČNÍ PŘÍHODA 
Představte si, že všechno, co 

vám za čtyřiadvacet hodin pro

běhne hlavou, by se přesně za
znamenalo. Nejspíš by to bylo pa
rádní představení. Pouze my sami 

odpovídáme za to, co si myslíme 

a děláme, když se to nikoho netý

ká a ani není nikdo nablízku. Sami 

o sobě smýšlíme v první osobě 

jednotného čísla - já -, ale uvnitř 

je to spíš první osoba plurálu. Tuto 

filozofii jsem převzal od kazatele 

Roberta Fulghuma. 
Úplně chápu příběhy lidí se 

skrytým druhým životem. A o tom 

je tato příhoda. Ze života člověka, 

na jehož žádost jsem byl určen 

Advokátní komorou poskytnout 

mu právní službu. Byl pravomoc

ně odsouzen za spoluvinu, spo

lečně s dvěma spolubydlícími, za 

ubití dalšího spolubydlícího, a to 

na 12 let ve věznici na Pankráci. 

Považuje rozsudek za nespraved
livý, a proto se chtěl obrátit se stíž
ností na ústavní soud. ústavní 

stížnost je samostatné řízení, kte

ré se již nezabývá zákonností 

v procesu obecných soudů všech 

stupňů. Je to instituce, která pře

zkoumává, zda nedošlo k vadné

mu výkladu práva, které by bylo 

v rozporu s Listinou základních 

práv a svobod, tedy zda z tohoto 

pohledu nedošlo k nespravedli

vosti. 
Nebyl jsem si jist, zda toto po

chopil. Tak mě napadlo, vzhledem 

k době vánoční, zeptat se, jak se 

na jeho čin dívají rodiče. Spontán

ně odpověděl, že mu věří a že 

jsou sami věřící. On že je pokřtěn. 

Od tohoto okamžiku jsem opustil 
právní výklad a zkusil jsem vést 

hovor jinak, o výchově, svědomí, 

duši a víře v našeho Pána, který 

nás povolal k následování. Určuje 
náš vztah k vlastnímu životu i ži

votu druhých. Čtyřicet let totalitní

ho režimu zásadně ovlivnilo naši 

mentalitu. V posledních čtrnácti 

letech dochází v naší kultuře i vě

domí k rekonvalescenci. Je třeba 
se sdružovat, potřebujeme ostatní 

lidi, víru v našeho Pána. My se 

prostě potřebujeme. Máme úžas

nou schopnost si navzájem pomá

hat. K tomu nám slouží zpověď 

a pokání. Nezáleží na tom, kdo 

jste, jakého jste vyznán í, jakou 
máte barvu pleti nebo čím se živí

te. Mám za to, že stejně jako 

všechna smysluplná náboženská 

gesta i poslední večeře Páně je 

podstatou lidské pospolitosti. A ze 

všech lidí, které spolu za různých 
okolností někde zasedají k jedno

mu stolu, mohou ze společného 

jídla učinit přijímání. často tomu 

tak bývá. O tom všem jsme mluvi

li. Na závěr jsem mu řekl, že víra 

je jediným zdrojem síly, která po
může snadněji překonat i jeho těž

kou situaci. „Můžete nad zlem zví

tězit a pak žít plným životem. Mám 

obavu, že z moci práva vám víc 

pomoci nemohu." 
Znovu se vracím k Fulghumovi. 

Nemyslím si, že smysl života je 

nějaká hádanka, kterou je třeba 
vyřešit. Život prostě je. Já jsem. 

Stát se může cokoliv. Zato si mys
lím, že mohu svůj život obdařit 

smyslem. A nejistota je vlastně 

požehnáním, jak se o tom zmiňuje 

Tomáš Halík ve své knize Co je 

bez chvění, není pevné ... 
JUDr. Dalibor ČERTOK 

ÚSMĚVY ZE ŽIVOTA 
Nedávno mě tříletý synek překva

pil, když na výtku „Nežaluj na sestřič
ku" reagoval slovy: „Já nežaluji, já se 
jen přiznávám, že to udělala Verun
ka. " Z horního patra palandy se ozval 
hřmotný protest: „ Ty jeden, já ti dám, 
přiznávat se za mě." Chlapeček na
sadil napůl lítostivý, napůl nevinný 
výraz a pravil: ,, ... abys neměla práci 
a starosti." Dovětek vysvětlující vše. 
Pravdu má alespoň v tom, že přizná
ní nám dají zabrat. Sotva odneseme 
před Vánocemi ta „očistná " přiznání 

do zpovědnic, hned po Novém roce 
nás čekají další, tentokrát daňová. 

Ale ještě něco mě v tu chvíli poba
vilo. Jak už ten malý ví, do jaké ob
lasti nasměrovat své výpomocné 
snažení. Logicky tam, kde ho to ne
jméně stojí. Když jsem ho totiž požá
dala, aby si uklidil hračky, s roztomi
lostí jemu vlastní pravil, že uklízení 
ho prý trápí. Sice ještě malý, ale své 
mužské rysy již nezapře. Tak jdu uklí
zet a ty daňové formuláře s radostí 
přenechám manželovi. Má již v tom 
letitou praxi, zatímco mě vyplňování 
dotazníků trápí. 

(JB) 



MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM 
Stejně tak jako v minulých le

tech se i letos, již po čtvrté , usku
tečnila celorepubliková akce čes
ké katolické charity - tříkrálová 
sbírka. V období od 3 . do 6. ledna 
jste mohli v různých částech naší 
republiky zahlédnout koledníky 
oděné do plášťů s korunkami na 
hlavách, jak zpívají kolemjdoucím. 
Letos poprvé jsme se této akce 
zúčastnili i my. 

V naší farnosti jsme postavili 
dvě skupinky „králů", jednu chla
peckou a druhou dívčí. Celkem 
jsme však měli skupinky čtyři, pro
tože se k nám přidaly ještě dvě 
skupinky z farnosti modřanské. 
Vzhledem k tomu, že se přihlásili 

ještě další dobrovolníci z naší far
nosti, jsme nakonec převzali cel
kem šest zapečetěných kasiček 
a mohli vyrazit koledovat. 

S každou skupinkou tří králů 
musel být alespoň jeden dospělý 
člověk, který se v případě potřeby 
prokázal průkazkou s razítkem 
Charity. V našem případě jsme 
měli dospělých dobrqvolníků do
statek, a tak na jednu skupinku 
dětí vycházeli další tři dospělí. 
Skupinek mohlo být i více, kdyby 
se přihlásilo více dětí. 

Koledování jsme si rozdělili do 
dvou dnů - soboty dopoledne 
a neděle odpoledne. V sobotu jsme 
vyrazili k obchodním domům 
v Čestlicích a v neděl i jsme vyzkou
šeli východy stanice metra Budějo-
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vická. Modřanské skupinky kole
dovaly na místech jiných. Jedno 
z nich se nacházelo u obchodního 
domu 081 v Modřanech . I když se 
dětem z počátku nechtělo, časem 
se rozezpívaly a po chvíli jsme již 
získávali první příspěvky do našich 
kasiček. Koledování bylo vcelku 
zábavné a proběh lo bez větších 
problémů. Znepříjemňovala ho jen 
vtíravá zima. Měli jsme sice s se
bou teplý čaj v termoskách a na 
sobě více vrstev oblečení, ale zima 
po několika hodinách v ítězila a by
la vlastně hlavním důvodem, proč 
jsme vždy koledování ukonči li. 
V obou dnech jsme koledovali 
zhruba tři hodiny. 

Letos je to již za námi, ale už 
nyní se těšíme na rok příští, až si 
budeme moci spolu znovu s ra
dostí zakoledovat. Doufáme též, 
že se tříkrálová sbírka stane v na
ší farnosti tradicí a že se jí v bu
doucnu zúčastní více lidí a hlavně 
dětí . 

Z vybraných peněz může far
nost žádat zpět 65 °/o na určitý 
projekt. Jak jsme již informovali 
v minulých číslech Věstn íku , po
týká se církevní mateřská škola 
Studánka s finančními problémy. 
Rozhodli jsme se tedy získat tyto 
prostředky právě pro tuto mateř
skou školu. Zbylá část peněz 
zůstává Charitě a je použita pro 
humanitární pomoc u nás i v za
hraničí. 

Výtažek z odevzdaných kasi
ček nebyl v době uzávěrky tohoto 
čís la ještě znám, a tudíž jej zveřej
níme v příštím Věstníku. 

Gobbet 

, 
KRATCE 

• BISKUP KAREL HERBST slou
ži l svoji první letošní mši svatou 
právě v našem kostele. V promlu
vě mu posloužil svátek Matky 
Boží Panny Marie k nabídce 
předsevzetí, abychom letos naši 
nenahraditelnou matku více milo
vali , a tak se lépe odevzdali Bohu. 

• NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, 
které se uskuteční v neděli 18. 
dubna, se naše děti začnou při
pravovat od středy 18. února. 
Jistě jich bude zase požehnaně, 
jak to odpovídá naší živé farnosti. 
Také Mans. Herbst si hojné 
a pozorné přítomnosti dětí na mši 
svaté všiml a všechny pochválil. 

• PŘÍPRAVA NA FARNÍ PLES 
20. února je v plném běhu. Ceny 
vstupenek se proti loňsku nemě
ní - 70 Kč platí studenti a dů
chodci, 140 Kč ostatní. Jejich po
čet je ale s ohledem na kapacitu 
sálu Kulturního centra Novodvor
ská omezen, takže by naši farníci 
neměli otálet. Opět jsou vítány 
hodnotné a vkusné ceny do tom
boly, které můžete zanechat v sa
kristii lhoteckého kostela. 

• PRO DĚTSKÝ KARNEVAL 
21. ÚNORA HLEDÁME organi
zátora a pomocníky, bez nichž 
by se letos tradiční a našimi rato
lestmi oblíbené plesání nemohlo 
uskutečnit . Hlaste se v sakristii. 

• DALŠÍ FARNÍ POSEZENÍ v kapli 
sv. Václava se uskuteční po ne
děln í mši svaté v 10.00 hodin dne 
22. února. Tradičně vás čeká 
malé pohoštění a příležitost k vlíd
nému popovídání. 

• PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY 
se koná v pondělí 2. února ve 
20.00 hodin. Znovu ujišťujeme, že 
vaše podněty k jednání jsou vítá
ny a všemi se budeme zabývat. 

• UZÁVĚRKA VELIKONOČNÍHO 
VĚSTNÍKU, druhého letošního 
čísla, je v pátek 19. března. Přís
pěvky i náměty zanechávejte na 
adresu redakce v sakristii. 



ZNÁTE VŠECHNY ZDROJE NÁBOŽENSKÝCH INFORMACÍ? 
Když zanikla Lidová demokra

cie (LO), někteří čtenáři se nás 
v dopisech do redakce Katolic
kého týdeníku ptali, jestli její zánik 
byl opravdu nezbytný a jestli by 
deník tohoto typu nebylo přece 
jen možné obnovit. A semtam se 
mě na to někdo zeptá ještě dnes. 

Já sám jsem pro organizaci, 
kterou několik katolíků založilo po 
převratu, vypracoval projekt na vy
dávání česko-slovenského křesťan

ského deníku. Je totiž zajímavé, že 
ani na Slovensku se deník pro vě
řící lidi založený po listopadu 1989 
neudržel. Podle mého názoru snad 
jedině dvoujazyčný deník tištěný 

kdesi na Moravě, tedy někde mezi 
Čechami a Slovenskem, měl v tvrdé 
mediální konkurenci naději obstát. 
Kdyby ovšem nedošlo k rozdělení 
státu a realizaci návrhu se podařilo 
pr9financovat. Na vydávání nového 
deníku by těžko stačil milión nebo 
dva, které byl do jiného projektu 
z výnosu tuším dědictví nebo resti
tuce ochoten investovat jistý mimo
pražský nadšenec. 

Vydávání LO skončilo několika

miliónovou ztrátou. Náklad Katolic
kého týdeníku i Naší rodiny neustá
le klesal. Nekatolické náboženské 
týdeníky - evangelické Kostnické 
jiskry a husitský český zápas - bo
jovaly o přežití. Nově založené křes
ťanské časopisy až na olomoucký 
týdeník Světlo nedosáhly význam
nějšího nákladu. Ani počet výtisků 
Světla není nijak ohromující. Součet 
současného jednorázového ná
kladu Katolického týdeníku a Světla 
by se nevyrovnal nákladu, jaký 
Katolickým novinám (KN) povolil 
komunistický režim, ani kdybychom 
k němu přidali též dnešní jednorá
zový náklad Naší rodiny. Přitom 

kdysi většina čtenářů KN současně 
kupovala i LO i Naši rodinu. 

Věřící lidé včetně některých 
kněží dnes zřejmě význam křes
ťanského tisku buď nedoceňují, 
anebo, hlavně důchodci, na něj 
nemají peníze. Přesto je kromě 
knih, televize a vymoženosti elek
tronického věku - internetu -
ještě jeden dostupný a asi stále 
ne dost doceňovaný prostředek, 
odkud lze získávat religiózní 
informace. Je to veřejnoprávní 
rozhlas. 

Náboženské pořady nabízejí ne
jen jeho celoplošné stanice Radio
žurnál (např. v sobotu v 9.15 hod. 
Křesťanský týdeník a po 21. hodině 
Doteky víry), Praha a český rozhlas 
6 (v neděli po 9. hodině střídavě 

katolické a nekatolické bohoslužby) 
a řadu různých pořadů s nábožen
skou tematikou každý týden vysílá 
i Vltava. Jen je zapotřebí - alespoň 

v Katolickém týdeníku - sledovat 
jejich programy. Úplná programová 
nabídka vychází v Týdeníku Roz
hlas. U čtenářů, kteří si kupují ales
poň některý z televizních časopisů 
anebo novin s TV přílohou, výmlu
va, že už jim na rozhlasový týdeník 
nezbývá, neobstojí, protože Roz
hlas uveřejňuje i program hlavních 
TV stanic. 

Dalším zdrojem duchovní 
inspirace mohou být i některé re
gionální stanice českého roz
hlasu (ČRo). Regina Praha a stře
dočeská Regina vysílají každou 
neděli mezi 6. a 7. hod. ráno křes
ťanský týdeník Svět víry. V oblasti 
naší farnosti ho lze dobře poslouchat 
na FM frekvencích 92,6 (Regina 
z vysílače na Žižkově) nebo 100,7 
(Region z Cukráku). Pro chataře 

a chalupáře: Svět víry přenášejí ne
jen další vysílače Regionu, ale třeba 
i ČRo Pardubice a Region Vysočina. 

Pokud máme dobře natočený při
jímač nebo alespoň jeho anténu, na 
Lhotce a v okolí je na frekvenci asi 
106,7 FM slušně slyšet i ČRo Plzeň, 
který v sobotu a v neděli mezi 
7. a 8. hod. ráno a 21. a 22. hod. 

večer pravidelně vysílá pořady Na 
křesťanské vlně z Plzně. (A ještě 
jednou pro chalupáře: plzeňský ve
řejnoprávní rozhlas má na různých 
místech Plzeňského a Karlovar
ského kraje ještě řadu dalších vysí
lačů vysílajících i na jiných frekven
cích FM; úplný přehled všech 
rozhlasových vysílačů v české 
republice včetně jejich frekvencí vy
chází rovněž týden co týden v Týde
níku Rozhlas.) 

Vyšší místa na Lhotce patří 

k těm oblastem hlavního města, 

kde je z Ještědu na frekvenci 97,9 
FM slyšet Radio Proglas, jež zalo
žili brněnští katolíci. Na přípravě 
jeho programu částečně spolupra
cuje brněnská redakce Trans World 
Radia. Leckde na jih nebo jihozá
pad od Prahy je Proglas v různé 
kvalitě slyšitelný z vysílače v Pří

brami (96,0 FM) a na východě až 
téměř k hlavnímu městu dosahuje 
slyšitelnost vysílače na Pradědu 
(93,3). 

Radio Proglas je také mezi roz
hlasovými stanicemi, jež spolu 
s televizním programem šíří i ka
belová televize UPC. 

Jiří SŮVA 

Autor byl v období „pražského 
jara" zakladatelem křesťanského 
kulturně společenského čtrnáctide

níku Obroda, pak dlouholetým 
redaktorem a zástupcem šéfredak
torky Naší rodiny a před odchodem 
do důchodu šéfredaktorem Katolic
kého týdeníku 

ZKUSTE SI PŮJČIT AUDIOKAZETY 
Pro svůj každodenní život s Bo

hem potřebujeme čerpat inspiraci, 
povzbuzení, posilu. Každý máme 
jistě své osvědčené způsoby: mod
litbu, účast na mši svaté, svátosti, 
setkání s druhými, práci, službu, 
pobyt v přírodě, krásnou hudbu, 
obrazy, knížky, dobrý film, zkrátka 
všechno, co je hodné lásky ... 

Jako malé byly naše děti často 
nemocné. Než se vystřídaly, byla 
to někdy hodně dlouhá doba. Při
padala jsem si jako v domácím 
vězení a moje možnosti byly velmi 
omezené. Tehdy jsem si ráda po
slouchala kazety s promluvami na 
různá témata. Bylo to pro mne 
velké povzbuzení a zdroj námětů 

k přemýšlení. Uvítala jsem proto 
novou službu v naší farnosti - půj
čování audiokazet -, které se 
s ochotou ujala paní Edita Fořtová. 
Podařilo se jí vytvořit fond 100 ka
zet, což není malý počet. Namát
kou uvádím některé tituly: Otcov
ství, Cesty ke svobodě, Druhé 
obrácení (P. Vojtěch Kodet) ; Žít 
všední den, Lenost a nekázeň, 
(K. Lachmanová); Jak žít ze svá
tosti křtu , Odcházím v ten zlý svět 
(P. Aleš Opatrný). Úplný seznam je 
k dispozici. Kazety se půjčují v do
bě otevření knihovny, po dohodě je 
to možné i v jinou dobu. 



ještě možná doma dochroupáváte 
poslední kousky cukroví, a vánoční 
dárky se už uvelebily na vašich sto
lech, knihovnách, možná i ve skříních 
(pokud samozřejmě mikiny a trička 
byly zcela podle vašeho vkusu 
a přání). 

S novým rokem k vám přichází 
redakční rada pro „dětskou stránku" 
v novém složení a obsazení. Nemylte 
se, že vám bude psát příběhy a člán
ky někdo zcela neznámý. Cleny re
dakční rady se totiž od této chvíle stá
váte vy všichni - i ty Honzíku, který 
říkáš, že neumíš číst (ale tvoje ma
minka to umí). I ty Alenko, Maruško 

a vůbec všechny holčičky a kluci, ko
lik vás chodí na Lhotku do kostela. 
Budu vás v průběhu roku oslovovat 
a ptát se vás na vaše nápady, postře
hy a zážitky. To, co se dozvím zajíma
vého, pak s pomoci několika šikov
ných dospěláků dáme do počítače, 
tiskárny a tedy do Věstníku. Ze je vám 
to jasné a už si chcete číst příběhy 
a pohádky? Tak honem, jdem na to. 
Jo pardon, poslední věc, ať se vám 
daří v novém roce mít rád všechny 
lidi kolem sebe a z průšvihů si nic 
nedělat. 

Váš KRISTIÁN 

O ZATOULANÉM SNĚHULÁKOVI 
Bylo nebylo, stalo se jednoho zim

ního dne, že ve velikém městě napadl 
sníh. Vločky si hrály na honěnou ve 
vzduchu a s drobným chichotáním se 
snášely na prochladlou zem. Padaly 
tiše, ale bez přestání, a všechno, co 
bylo šedivé, rozbité a oprýskané pro
měnily v krátké chvíli v bílou pohádku. 
K ránu už jich leželo na zemi několik 
mi liónů, ležely klidně, ale blýskaly oč
kama tak, že kdo se podíval na sníh v 
záři noční lampy, měl pocit, že na 
zemi leží tisíce drobných hvězd. 

Malý Vašík se protáhl v postýlce 
a utíkal k oknu. „Marní, marní, venku 
je úplně bílo ... " Po snídani mu ma
minka obula zimní botky, nasadila če
pici, Vašík ještě popadl rukavice a hurá 
ven. Skákal po sněhu a poslouchal, 
jak to krásně křupe. Panečku, že to 
ale byl pořádný sníh. Po chvilce se 
Vašík začal cítit osamělý a přemýšlel , 
jak to udělat, aby mu bylo veseleji. Už 
to mám, pomyslel si v rychlosti, posta
vím si sněhuláka. Jako správný kluk 
se s ničím dlouho nepáral. Plácal 
koule a nabaloval na ně pořád víc 
a víc sněhu. To byste nevěřili, jak mu 
to šlo od ruky. Válel sněhové koule, 
až se z toho celý upachtil. Ale výsle
dek, děti, výsledek ten stál za to. Na 
dvoru se rozkoukával velký sněhulák. 
Mrkal očima doleva, doprava, zahýbal 
mrkvovým nosem a povídá: „Dobrý 
den Vašíku, to jsem rád, že jsi mě po
stavil." Vašek málem upadl, jak se 
mluvícího sněhuláka ulekl. Páni, to 
tedy bylo něco. Kdyby si dnes ráno 

r;·z-s! 
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pomyslel, že si bude hrát s mluvícím 
sněhulákem. sám by tomu nevěřil. 

„Tak, jakou hru mě naučíš?" znovu se 
ozval sněhobílý kamarád. „Tak třeba 
na honěnou nebo na schovku," vyhrkl 
Vašík. 

„To by šlo, budeme se honit a po
tom taky schovávat," zamumlal sně
hulák a hned se rozběhl. Byl sice ba
chratý a tlusťoučký, ale svižný 
jako střela. Utíkal stále rychleji a Va
šík měl co dělat, aby mu stačil. Když 
se vyběhali do únavy, začala hra na 
schovku. Jednou byl sněhulák za tele
fonní budkou, jednou Vašík seděl pod 
schodištěm jejich domku, hledali nové 
a nové úkryty, až naposledy se sně
hulák schoval tak, že ho Vašík ne a ne 
najít. Prolezl všechny kouty, ale sně
hulák nikde. To je nadělení , pomyslel 
si Vašík. Napřed si postavím mluví
cího sněhuláka a teď ho ztratím„. 

„Tak, Vašíku, co je s tebou, volám 
tě takovou dobu a ty pořád stojíš u ok
na a pozoruješ sníh." Vašík se rychle 
probral, lidičky, on to byl všechno ma
lý sen. Tak to nebyla pravda? Mami, 
mami, já si hrál s mluvícím sněhulá
kem, 'snažil se vysvětlit, co se stalo. 

„Vašíku, dělej, přijdeš pozdě do 
školky, N povídá maminka. Vyšli ze 
vchodu, ale už to nebylo tak rychle a 
vesele jako ve snu. Co se ale támhle 
na nás kouká za rohem? Sněhulák. 
Stál tam a jedním okem mrknu! na Va
šíka, aby to jejich společné tajemství 
nikomu neprozradil. 

KRISTIÁN 

I 
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ANKETA 
TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA. 

Vaši kamarádi se zúčastnili Tří
králové sbírky pro Charitu. Jaké při 
tom měl i postřehy a zážitky, to vám 
teď předkládáme. 

„Byla to sranda. Dokonce jsme 
zpívali a tancovali. Celkově to bylo 
prospěšné. Příští rok si to asi zopa
kuju." 

Klárka FRŮHAUFOVÁ 
„První den byl lepší. Utržili jsme 

víc než druhá skupina, ale byla nám 
zima." 

Dominika ŠŤASTNÁ 
„Byla nám zima, ale líbilo se 

mi to." 

„ 
• • 
* • I 

Petr BURIAN 
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POZOR! KRISTIÁN VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O VELKÝ Míč 
Podmínky soutěže: Odpovězte 

na následující otázky do konce úno
ra. Své odpovědi napište na papír, 
třeba s pomocí rodičů , vložte do 
obálky a na ni napište KRISTIÁN. 
Zalepené obálky noste do sakristie 
otci Bedřichovi. Všechny správné 
odpovědi Kristián hodí do klobouku, 
pořádně promíchá a vylosuje jedno
ho človíčka , který od něho dostane 
slíbený míč. Jméno výherce se 
dozvíte v příštím Věstníku. 

* * * 

CEST.A 
Do královské stáje vešel starší 

muž a zastavil se u velbloudice, 
která olizovala své malé velbloudě 
ležící na seně po jejím boku. Králův 
rádce a zároveň hvězdář daroval 
svému vládci velbloudici , když jej 
před rokem přijal. 

„Je to stará velbloudice, pane, 
omlouval se tehdy, ale měla vždy 
krásná mláďata." 

I tohle poslední bylo krásné 
a mělo se čile k světu. 

Se svolením krále si rádce dovo
lil mládě pojmenovat Čili. 

„Jsi krásná velbloudí slečna Čili 
a čeká tě něco velikého, hvězdy mi 
to prozradily." 

Stará velbloudice poslouchala 
bývalého majitele a přitom stále 
olizovala velbloudí holčičku. 

Rádce odešel ke svému králi 
a dva roky jej stará velbloudice 
neviděla. Až jednoho dne se vrátil 
a řekl : 

„Tvá malá se vydá na cestu, uvi
dí kus světa a nevím stará, dobrá 
přítelkyně , kdy se ti vrátí. Ostatně 

nejen ona, ale téměř všech našich 
deset velbloudů půjde ·do neznáma, 
jen ty už tady budeš odpočívat." 

„Neboj, maminko," řekla Čili vel
bloudí řečí, které rádce nerozuměl, 
„já se ti vrátím a budu ti vše vypra
vovat." 

Ještě toho večera vytáhla králov
ská karavana a v půli noci se zasta
vila v pouštní oáze. Král, jeho rádce 

1. Jak se jmenoval pozemský 
otec Pána Ježíše? 

a) svatý Petr 
b) svatý Pavel 
c) svatý Josef 

2. Kam musela utéct Svatá rodina 
před králem Herodem? 

a) do Libye 
b) do Egypta 
c) do Říma 

3. Jaké bylo povolání sv. Josefa? 
a) automechanik 
b) kuchař 
c) tesař 

4. Co vedlo Tři krále do Betléma? 
a) zjevení anděla 
b) prorokyně Anna 
c) hvězda 

5. Město Betlém je blízko 
a) Jeruzaléma 
b) Cháranu 
c) Haity 

__... 

Z.A HVEZDOU 
i ostatní se často dívali k nebi. I vel
bloudi, když se v oáze napili vody, 
zírali na černou oblohu, na které je 
přitahovala velká zářící hvězda. 

Později Čili pochopila, že za hvěz
dou putuje její pán, král s tmavou 
pletí, kterého nesla na hřbetu . 

Ráno se královská družina octla 
v cizí zemi, a to v zeleném údolí 
u řeky. Čili byla udivena, když se 
k nim blížila jiná karavana s obrov
skými velbloudy, jaké ještě nevidě
la. Králův rádce řekl: 

„Vidíš Čili, to jsou koráby pou
ště." 

Pak se obě družiny setkaly a je

jich králové se shodli na tom, že pu
tují za stejnou hvězdou, která věští 
něco mimořádného. Další den se 
držely karavany pospolu a když 
došly do země Judské, shledaly se 
ještě s jednou královskou družinou. 
Všechny tři se pak zastavily u ho
nosného paláce krále Heroda. Krá
lové a jejich rádci navštívili pána 
Judska, zatímco Čili s ostatními vel
bloudy na jejich pány čekala venku. 
Byla ráda, že opět dostala napít, 
i když bez vody vydržela jako správ
ný velbloud hodně dlouho. Pak se 
tři karavany znovu vydaly na cestu 
a Čili zaslechla rozmluvu králů. 

„Už se sem raději vracet nebu
deme. Podle té hvězdy a podle 
židovského proroctví se někde na
rodil králů král, vládce všech lidí 
světa. Herodes z té události neměl 

radost, to jsme poznali. Nejspíš 
bude chtít právě narozeného krále 
zabít." 

Zářivá hvězda dovedla putující 
až do Betléma. Karavany se zasta
vily před městem u jeskyně, kde 
zůstala stát i tajemná hvězda. Vel
bloudi vyčkávali u vchodu a Čili se 
dívala, co bude dál. Poklekla si, jak 
si její pán přál. Jednak, aby mohl 
sestoupit, ale také možná i pro ten 
svatý pocit, který zažívala. Všichni 
Tři králové, plni dychtivého oče

kávání, vešli do jeskyně. Uviděl i 

hezkou mladou ženu , jak chová pře
krásné dítě. Poklekli před ním a po

děkoval i Bohu, že se vládci všech 
panovníků světa mohli poklonit. 

Matce Marii a otč ímu Josefovi pak 
řekli, aby raději uprchli do Egypta, 
aby se dítěti nic zlého nestalo. Poté 
vyšli ven a každý ze svého nákladu 
vzal drahý dar. Čilin pán přinesl 
dítěti jménem Ježíš kadidlo, druhý 
král myrhu a třetí zlato. Po té krá
lové nasedli na velbloudy, aby se 
vrátili do svých zemí. 

Když se Čili shledala se starou 
matkou, vše jí vypověděla. Jak se 
její pán setkal s malým nebeským 
králem, který přišel na svět, aby za
chránil všechny lidi. Opravdu prožila 
něco velkého, jak jí to bylo předpo-

vězeno. 
Ilona FRYČOVÁ 



ZMĚNY V POPLATCÍCH ZA PSY 
Od 1. ledna letošního roku do

chází k zásadním změnám v poplat
cích za psy, které chovatele příliš 
nepotěší. Všechno se točí kolem 
novelizovaného zákona č.229/2003 
Sb., na který Magistrát hl. m. Prahy 
reaguje vyhláškou č. 23/2003 o míst
ním poplatku ze psů. Co je nutné si 
zapamatovat? 

1. Poplatníkem místního po
platku se od 1. ledna 2004 stává 
držitel psa podle místa trvalého 
pobytu nebo sídla, ne majitele psa. 
To znamená, že poplatníkem bude 
osoba, která se o psa stará, zajiš
ťuje mu veterinární péči apod. 

2. Místní poplatek ze psů se 
zvyšuje následovně: 

1. PES 2. PES 
Činžovní dům 1500- Kč 2250.· Kč 
Rodinný dům 600,· Kč 900,- Kč 
Důchodci 200,- Kč 300,- Kč 

Sazbu 200 korun platí také držitel 
psa pobírající sirotčí důchod. Od 
místního poplatku jsou plně osvobo
zeny osoby nevidomé, držitelé prů
kazu ZTP/P, osoby provádějící výc
vik psů určených k doprovodu osob 
tělesně postižených atd. Poplatek 
ze psů se od 1. ledna bude platit ze 
psů starších 3 měsíců (doposud ze 
psů starších 6 měsíců). 

e1nžovní dům 
Rodlnn' dům 
QOchodcl 

3. Splatnost poplatku bez vy
měření předem takto: 

viz tabulka na konci článku 
4) Zvýšení sankcí za včas neza

placený poplatek - správce po
platku ho může zvýšit až na trojná
sobek. 

Již dva roky se chovatelům neza
sílají složenky na místní poplatek ze 
psů , takže je možno provést úhradu 
bankovním převodem nebo na poš
tě poštovní poukázkou typu A, a to 
v případě lokality Prahy 4 na číslo 
účtu 30015-20000832359/0800 
s uvedením variabilního symbolu 
9004. Další možnost(je platba v in
formačních centrech UMC Praha 4 -
na ulici Novodvorská 151, Poláč
kové 1976/2, Bojanovické 2848/1 
nebo Branické 44. 

Variabilní symboly zůstávají beze 
změn, jsou tedy totožné se symboly, 
pod kterými byly poplatky hrazeny 
vloni a v letech předchozích. 

* 
V případě nejasností dostanete 

další informace na telefonních 
číslech: 261 192 488 nebo 261 192 
434. Také se ovšem dozvíte na in
ternetových stránkách Magistrátu 
hl. m. Prahy - www.praha-mesto.cz 

(hlus) 

Další novinky v poplatcích 
Od prvního dne letošního roku se 

také mění místní poplatky za lázeňský 
a rekreační pobyt a ubytovací kapa
city. 
Zmíněné poplatky vybírá ubytovatel 

- fyzická nebo právnická osoba, která je 
vlastníkem objektu nebo má k objektu 
jiná práva hospodaření a která je záro
veň i plátcem poplatku. 

Ubytovatel je povinen vést řádně 
evidenční knihu hostů, nakládat s jejich 
údaji podle předpisů o ochraně osob
ních údajů a uchovávat ji po dobu 6 let. 

Místnímu poplatku z ubytovací kapa
city podléhá ubytování poskytnuté 
v zařízeních určených k přechodnému 
ubytování za úplatu (viz vyhláška Minis
terstva pro místní rozvoj č.137/1 998 Sb. 
o obecných technických požadavcích 

na výstavbu). Výše místního poplatku 
z ubytovací kapacity je stanovena na 
4 koruny za každé využité l ůžko a den. 

Místní poplatek za lázeňský a rekre
ační pobyt platí fyzické osoby, které 
přechodně a za úplatu pobývají v lázeň
ských místech a v místech soustředě
ného cestovního ruchu za účelem 
léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby 
neprokáží jiný důvod svého pobytu. Vý
še místního poplatku zůstává i nadále 
15 korun za osobu a za každý započatý 
den pobytu, není-li tento dnem příchodu. 

Jde o dva různé poplatky, které se ne 
vždy týkají shodné osoby poplatníka. 

Bližší informace na telefonu 
261 192 348 nebo na internetové strán
ce Magistrátu www.praha-mesto.cz 

(kom) 
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Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Ve Lhotce 36 
142 00 Praha 4 -Lhotka 
Telefon: 241 490 910 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 
e-mail: lhotecka.famost@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 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
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 SULICKE 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. 



v v ' 

PORAD VELIKONOCNICH 
BOHOSLUŽEB 
8. dubna -
ZELENÝ ČTVRTEK 

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

9. dubna - VELKÝ PÁTEK 
Obřady v 15.00 a v 18.30 zpí

vané Velkopáteční žalmy, pět 

motet od Antonína Tučapského. 

10. dubna - BÍLÁ SOBOTA 
Velikonoční vigilie ve 20.00. 

11. dubna - Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Mše svatá v 8.00 a v 10.00 -
Misa in G Leopolda Měchury pro 
sóla, sbor, orchestr a varhany. 
Večerní mše sv. v 18.30 hodin. 

12. dubna - PONDĚLÍ 
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

Mše svatá v 8.00 a v 10.00 
hodin. 

* 
18. dubna -
2. neděle velikonoční 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

V 10.00 hodin první svaté přijí
mání 16 dětí z naší farnosti (nej
větší počet za posledních pět let). 

25. dubna -
3. neděle velikonoční 

Mše svatá v 8.00 a v 10.00 se 
společným udílením svátosti ne
mocným. 

" , 
VESTNIK 
2/2004 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

„Zvedám své očí k horám: odkud 
mi přijde pomoc?" ptá se žalmista. 
A odpovídá si: „Pomoc má je od 
Hospodina, který učinil nebe i zemi.'' 
(Žalm 121, 1.2) 

Posvátná hora má v biblickém 
zjevení svoje pevné místo. Ve scé
ně proměnění Páně vystupují tři 
osoby, které se zde zjevují a které 
jsou charakterizovány třemi různými 
horami. Je zde Mojžíš spjatý s ho
rou Sinaj, Eliáš spjatý s horou Kar
mel, ale je zde především Ježíš, 
který se před zraky učedníků pro
měňuje za jejich přítomnosti na 
bezejmenné hoře, kterou je ovšem 
podle starokřesťanské tradice hora 
Tábor, na kterou také jezdí dodnes 
poutníci připomínat si tuto událost. 

Pro nás jsou dnes hory dobré tak 
k lyžování a rekreaci, i když jste si 
možná z vlastní zkušenosti všimli, 
jak je člověk na horách nějak blíže 
k Bohu. Není to dáno ani tak naivní 
představou, že „pámbu" je tam na
hoře v nebíčku skrytý za stratosfé
rou, jako spíše majestátem, který 
hory vyzařují. Ten je jakoby odra
zem majestátu samotného Stvoři
tele. Na vrcholcích hor jsme také 

vzdáleni od děl 
civilizace 

a techni
ky, která 
tam dole 
v údolí 
překrý
vají dílo 
Božího 
stvoření až 

k nepoznání. 
„Zvedám 

své oči k ho
rám ... " Dnes zve

dáme naše oči k ho
ře Tábor, kde jsme 

svědky Ježíšova promě
nění. Smyslem této události je 

vidět Ježíše jinak než tělesnýma 
očima - vidět jej očima víry. Vidět ho 

jinak než běžně, každodenně, bylo 
především výsadou těch, kteří jej 
viděli vzkříšeného. A vskutku: oslni
vý obraz Ježíše, který směli vidět 
tři privilegovaní učedníci Petr, Jan 
a Jakub, je předznamenáním toho, 
jak jej viděli po zmrtvýchvstání. Po
sudte sami, kolik světla je v této 
scéně: „Ježíš vzal s sebou Petra, 
Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na 
horu pomodlit se. Když se modlil, 
výraz tváře se mu změnil a jeho šat 
oslnivě zbělel. A hle, rozmlou~_?li 
s ním dva muži - byli to Mojžíš 
a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili 
o jeho smrti, kterou měl podstoupit 
v Jeruzalémě." (Lk 9,28-31) Sláva, 
kterou zjevil Ježíš, se přenesla také 
na zákonodárce Mojžíše a proroka 
Eliáše a je to tatáž sláva, která ná
leží Ježíši jako vzkříšenému Pánu: 
„Když se probrali, spatřili jeho slávu 
a ty dva muže stát u něho." (Lk 9,32b) 

Pro nás má pojem slávy spíše 
význam proslavenosti. Slavný je ten, 
o kterém se hodně píše a mluví: 
ten, který vystupuje v televizi, obje
vuje se na stadiónu, ukazuje se na 
stříbrném plátně nebo na prknech, 
která znamenají svět. Ten, kdo je 
slavný, je zkrátka celebrita. Kdyby 
se o něm nepsalo nebo nemluvilo, 
sláva by byla tatam. A nyní stačí 
porovnat toto chápání vytrubované 
slávy s poslední větou našeho evan
gelního úryvku: „Zachovali o tom 
mlčení a nikomu v oněch dnech 
nepověděli nic o tom, co viděli" 

(Lk 9,36b). Boží sláva tedy není 
lesklým pozlátkem na prodej. Zje
vuje se těm, které si vyvolil sám 
Bůh, ale ani ti nemají právo se vy
nášet jen proto, že by byli těmi 
vyvolenými. Sám apoštol Pavel, 
kterému bylo dáno vidět Boží slávu 
ve viděních, o sobě říká: „Abych se 
nevyvyšoval pro výjimečnost zjeve
ní, kterých se mi dostalo, byl mi dán 

(pokračování na str. 3) 



Beránek 
Velikonoční beránek patří k Veli

konocům. Jeho symbol byl velmi 
rozšířený již v předkřesťanské tra
dici v celé středomořské civilizaci , 
ovládané po tisíciletí pastevci. 

V hebrejské tradici symbolizovaly 
ovce Izraelitu jako člena Božího stá
da, i židovský Bůh je označován za 
pastýře, který bere své ovce do ná
ručí. V křesťanské církvi se beránek 
stal symbolem Božího Beránka, 
Krista, a znázorňuje se s praporem 
vítězství. Spojení vidí křesťané také 
s původně židovskou tradicí svátku 
Paschy, kdy se beránek zabíjel na 
památku vyvedení Izraele z egypt
ského otroctví. 

Kříž 
Nevznikl s křesťanstvím, je mno

hem starší. Znali ho už staří Egyp
ťané, Číňané či Kréťané a jeho vý
znam byl v různých kulturách 
i náboženstvích univerzální. Spojo
val se s problémem orientace v kos
mu, v prostoru mezi nebem a zemí 
a byl chápán jako propojení bož
ského (vertikální rameno) a lidské
ho (horizontální rameno) světa, stal 
se symbolem věčnosti. 

Dnes je kříž nejdůležitějším sym
bolem křesťanství , protože Kristus, 
Boží Syn, byl odsouzen ke smrti 
ukřižováním . Trest ukřižování patřil 
k výjimečně krutým a ponižujícím, 
na kříži končili ti, kteří si zasloužili 
pohrdání. 

Kříž má řadu podob. Ve tvaru 
písmene T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje) , 

+ rovnoramenný kříž řecký, klasický 
křesťanský kříž s delší spodní částí, 
označovaný jako latinský. 

Oheň 
Tak jako jarní slunce znamená 

vítězství nad zimou, procitnutí po 
dlouhém studeném čase, stejně 

takový je příchod Ježíše o Velikono
cích. Zapálení svatého velikonoční
ho ohně je pro křesťany centrální 
velikonoční událostí. Oheň se zapa
luje a světí na začátku liturgie na 
Bílou sobotu při obřadech Velké 
noci (ze soboty na neděli). 

Svíce 
Svíce je důležitým symbolem ve 

všech kulturách, světlo je chápáno 
jako znamení života. Velikonoční 

SYMBOLY VELIKONOC 
svíce a slavnost světla na počátku 
liturgie Vzkříšeni o Veliké noci má 
své kořeny v tradici prvotní církve, 
kdy se velikonoční noc rozzařovala 
světlem mnoha svící. Velikonoční 

svíce symbolizuje zmrtvýchvstalého 
Krista, který zvítězil nad smrtí. Svíce 
se zapal~e od posvěceného ohně 
na počátku liturgie, konající se v noci 
z Bílé soboty na neděli, v níž vstal 
z mrtvých Kristus. Tato slavnost 
Vzkříšení se zahajuje vnesením za
pálené svíce do úplně tmavého, 
zhasnutého kostela. Tak si křesťané 
připomínají, jakým zásadním obra
tem je Kristovo vzkříšení, noc, která 
se proměňuje v den. Zapaluj í si své 
svíce od tohoto paškálu, čímž na
značují, jak i oni byli Kristem ovliv
něni, „zapáleni". Tím se celý kostel 
prozáří světlem. 

Společenství věřících vítá svíci 
se zpěvem „Světlo Kristovo", „Chvá
la Tobě, Pane" a zpívá Exultet 
(píseň chvály z 1. století). Tento vý
znam je ještě podtržen tím, že se 
zapálená svíce noří do vody, která 
se posvěcuje na křestní vodu a za
paluje se od ní také křestní svíce. 

Svíce je většinou ozdobena moti
vem kříže , na kterém jsou vosko
vými hřeby zdůrazněny Kristovy 
rány, nad křížem je první a posled
ní písmeno řecké abecedy - alfa 
a omega - značící, že Ježíš je za
čátek i konec. Dále se užívá motivu 
stromu, beránka, slunečních paprs
ků nebo vody. 

Bílá barva svíce symbolizuje 
naději a nový život. 

Velikonoční svíce se v liturgii za
paluje jen během padesátidenního 
velikonočního období, tedy od Veli
konoc do Letnic (Svatodušních svát
ků, svátků Seslání Ducha sv.) a při 
křtech, aby se naznačilo, že každý 
křest souvisí s Velikonocemi - proto 
se od ní zapaluje křestní svíce. Za
paluje se také při pohřbech , člověk 
přešel branou smrti a křesťané se 
za něho modlí, aby také on vstal 
k novému životu - s Bohem. 

Vajíčko 
Je mnoho výkladů, proc Je va

jíčko spojováno s Velikonocemi. 
Vejce obsahuje zárodek života a od 
pradávna bylo symbolem plodnosti, 
úrodnosti, života a vzkříšení. V před
křesťanských dobách bylo někde do
konce dáváno do hrobu k mrtvému. 

Vejce nacházíme již před křes

ťanstvím při pohanských oslavách 
jara. Zvyk konzumovat vejce v době 
svátků souvisel pravděpodobně 

i s postem, který Velikonocům před
cházel, a při kterém se vejce jíst ne
směla, proto lidé netrpělivě čekali, 
až postní doba skončí. 

Ve spojení s lidovou tradicí vznikl 
zvyk zdobení vajíček doprovázený 
řadou obřadů a pověr. Od nepaměti 
symbolizovalo vejce zárodečný 
chaos, z něhož vznikl svět, ale také 
životní sílu, narození, nesmrtelnost, 
návrat jara a díky skořápce i pocit 
bezpečí. 

Vejce něco skrývá, je jako zamče
ný hrob, ve kterém je přesto ukryt 
život. Tady je zřetelné symbolické 
spojení se zmrtvýchvstáním Ježíše 
a s křesťanskými Velikonocemi. 

Zajíček 
Své místo má zajíc v mnoha ná

boženstvích, mytologiích - v řecké, 
egyptské, čínské. Zde symbolizuje 
štěstí, plynoucí čas, krátkost života, 
či je označován za atribut zmrtvých
vstání (podle lidového podání zajíc 
nespí - nemá totiž oční víčka, a tak 
se zdá, že i ve spaní obrací oči 
vzhůru). 

V Bibli je zajíc řazen mezi stvo
ření „maličké na Zemi a moudřejší 
nad mudrce", symbolizuje chudé, 
skromné a pokorné, přesto se k ně
mu křesťanství staví s jistým odstu
pem kvůli jeho užívání jako symbolu 
smyslnosti. 

V Byzanci byl zajíc ve zvířecí 

symbolice znakem Krista. V dnešní 
rozšířené evropské tradici je ozna
čován za toho, kdo o Velikonocích 
přináší vajíčka, nejlépe čokoládová. 
Podle jednoho výkladu vzniklo spo
jení z toho důvodu, že zajíc na jaře 
hledá v blízkosti lidských obydlí po
travu, a jelikož je plachý a lidí se 
straní, je mu přisuzováno i tajné 
roznášení velikonočních vajec. 

Jiný názor na vznik spojení veli
konočního zajíce s vajíčkem pouka
zuje na zvyk, kdy se do chleba upe
čeného ve formě zajíce položilo 
velikonoční vejce, čímž se sdružily 
tyto dva symboly- není potom divu, 
že časem vznikla představa, že va
jíčka snáší nebo přináší zajíc. Bý
valo také zvykem, aby kmotři zvali 
děti k tzv. honění velikonočního za
jíce, to znamenalo hledání ukrytých 
vajíček v zahradě. 

(MŠ) 



~ ~ ~ ~ 

VZKRISENI 
(pokračování ze str. 1) 

do těla osten, posel Satanův, aby 
mě bil do tváře". (2Kor 12,7) A také 
apoštolové Petr, Jan a Jakub, kteří 
měli tu jedinečnou možnost vidět 
svého Mistra proměněného před je
jich zraky, jej po nepříliš dlouhé do
bě viděli v Getsemanské zahradě, 
jak se potil krví. 

A také každý z nás již tak či onak 
zažil ty privilegované chvíle, kdy již 
na této zemi spatřil Boží slávu. Mo
hlo to být v tichém spočinutí, při po
hledu na kříž, mohlo to být právě na 
vrcholcích hor anebo třeba při po
hledu na nevinnou tvář dítěte. A 
přesto se znovu vracíme do tohoto 
světa a pociťujeme ten pavlovský 

~ ~ ~ 

- JEDINECNY PROZITEK 
osten v těle, vidíme a prožíváme to
lik bídy a utrpení, kolik jí je vepsáno 
právě do tváře Krista, který se za 
nás krví potil. V tom však nesmíme 
malomyslnět. Především si musíme 
uchovat jako naše osobní hájemství 
ty jedinečné prožitky, kdy jsme již na 
této zemi spatřili Boží slávu tak jako 
Petr, Jan a Jakub při proměnění 

Páně. A dále musíme upnout naději 
směrem do budoucna, jak to stojí 
v listu Filipanům : „On přemění naše 
ubohé tělo, aby nabylo stejné po
doby jako jeho tělo oslavené. (Flp 
3,21 a) Opět se nám zde vrací téma 
slávy - „tělo oslavené". Něco jiného 
je Boží slávu na chvilku nahlédnout 
v našich pozemských podmínkách 
a něco jiného je být jí účastni trvale. 

Snad můžete namítnout, že jsme 
do té míry pohlceni životem v tomto 
světě, že nám perspektiva budou
cího oslavení uniká. Pak tedy věz
me, že je právě z toho důvodu nej
lepší zaposlouchat se do textů 

samotné mše svaté, které každou 
bohoslužbu spoluprožíváme. V eu
charistické modlitbě slýcháme třeba 
tato slova, která upínají naši naději 
právě na budoucí oslavení: „ Přivítej 

ve svém království naše zemřelé 
bratry a sestry i všechny, kdo z to
hoto světa odešli v tvém přátelství. 
Splň naši naději, že s nimi budeme 
v tobě věčně žít a vidět tvou slávu." 

P. Stanislav PŘIBYL 

# # 

NA NIC NEMAME NAROK 
V sobotu 20. března v devět ráno 

se kaple Božského srdce zaplnila 
manželskými páry. Pozvání na du
chovní obnovu přijal Mons. ThDr. 
Michael Slavík, náš generální vikář. 
Zahájil ji těmito slovy: „Je možné, že 
po promluvách nebudete schopni 
zabrat, chytnout se nějakého téma
tu. Nenechte se tím vyvést z míry. 
I kdybyste měli chodit po kostele 
a opakovat „chci se modlit, chci se 
modlit," tak to má smysl. Člověk by 
měl podněty, které získá, jak se říká 
„komunikovat s Bohem", tedy bavit 
se o tom s Bohem a potom třeba 
o nich komunikovat s partnerem. To 
je důležitý proces. Nevynechat ko
munikaci s Bohem. Když jsem dělal 
rekolekci v semináři, bohoslovci 
něco zaslechli, měli problém a šli ho 
řešit. Já jsem jim říkal: „Prosím tě , 

už jsi o tom mluvil s pánem Ježíšem 
před svatostánkem?" On: „To ne." 
„Tak to zkus nejdřív a potom přijď 
a budeme o tom mluvit spolu." Tahle 
fáze by se opravdu neměla vynechat. 

Ve chvílích ticha jsme měli o čem 
přemýšlet. Pokusili jsme se před

nášky přepsat. Pro ty, kdo se nemo
hli obnovy zúčastnit, budou k dispo
zici v sakristii. Jenom na ochutnání 
jedna z myšlenek: „Napadlo vás, že 
jste v podstatě zejména vy, kdo ži
jete v manželství už déle, výjimkou 
ve většinové společnosti? Manžel
ství, to není samozřejmost. Už vů
bec není samozřejmostí tak zvaně 
fungující manželství. A ještě menší 
samozřejmostí jsou milující se man
želé. My možná někdy ke skuteč-

nosti manželství přistupujeme jako 
k něčemu, na co máme nárok šťast
ně ho prožít. A mnoho křesťanských 
katolických manželství se dostane 
jakoby do pasti, protože přítomnost 
milujícího partnera považují za 
samozřejmost. Řekněme si rovnou: 
NIC NENÍ SAMOZŘEJMÉ. A ještě 
řeknu toto: NA NIC NEMÁME 
NÁROK - nikdo z nás. Dostaneme 
se tak do pozice samozřejmosti, 

a že máme na něco právo, do stavu 
rutiny. Ta nějaký čas funguje. Větši

nou muži jsou v tomhle směru méně 
nároční. Oni jsou nároční na jiné vě
ci, aby měli navařeno, vypráno, jakž 
takž uklizeno, jakoby „seřízenou" 

rodinu, žijí v pohodě. Žena už dáv
no má problém, že se s ní nedosta
tečně baví, že si toho nebo onoho 
nevšiml atd. Až to bouchne a man
žel se ptá: „Co je? Co se děje? Já 
jsem vůbec netušil.„" 

Všichni zúčastnění poslouchali, 
ani nedutali. Dokonce i děti, pro kte
ré se nakonec nenašlo hlídání, byly 
hodné. Dopolední program uzavřela 
adorace. Společenství u oběda je 
milou příležitostí k lepšímu poznání 
a k seznámení. Počasí se trochu 
umoudřilo, a tak se některé páry 
vydaly na procházku „pracovat na 
svém vztahu". Modlitba růžence 

a mše sv. celebrovaná Mons. Slaví
kem byla tečkou za naším zastave
ním. 

Za všechny nechám promluvit 
jednoho účastníka. Co bylo pro 
vás přínosné? „Seriózní, ale lidský 
přístup přednášejícího proložený 
jemným humorem a celkové vy
znění v to, že křesťan má být jedno 
aleluja od hlavy až k patě i po pade
sáti letech manželství." 

(JŠ) 

VŠICHNI JSME LIDI 
česká pobočka Mezinárodního 

velvyslanectví Jeruzalém v Praze 
zve na veřejné shromáždění proti 
antisemitismu v neděli 18. dubna 
v 15.00 hodin do Valdštejnské za
hrady, na kterém vystoupí známé 
osobnosti kulturního a politického 
života. Odpolednem provázejí herci 
Ondřej Vetchý a Jan Potměšil. Akci 
spolupořádá Senát PČR a podporu
je ji pražská židovská obec. 

Organizátoři uvádějí, že smyslem 
setkání je upozornit na největší ne
bezpečí pro světový mír, kterým je -

jak to prokázal nedávno zveřejněný 
průzkum veřejného mínění v Evrop
ské unii - Izrael. Historická zkuše
nost Evropy velí, že je nezbytné, 
aby se lidé ozvali, dokud je čas. 

Tato akce není podle Mojmíra 
Kalluse, předsedy ICEJ ČR - křes
ťanské charitativní a vzdělávací 
organizace - náboženským shro
mážděním. Má být výzvou všem 
lidem dobré vůle, aby nemlčeli a da
li svým názorem najevo, že rasové 
předsudky patří na okraj společnosti. 

(MK) 



I když manželé ing. Jan Eliáš -
syn zesnulého místopředsedy naší 
farní rady ing. Václava Eliáše a věr
né návštěvnice našeho kostela paní 
PhMr. Marie Eliášové - a jejich sna
cha ing. Dagmar Eliášová oficiálně 
bydlí v Praze 4-Modřanech a nyní 
pracují ve Vídni, stále je čas od ča
su vídáváme i u nás u Panny Marie 
Královny míru. 

Ing. DAGMAR ELIÁŠOVÁ vystu
dovala Vysokou školu ekonomic
kou, fakultu obchodní a pak praco
vala v zahraničním obchodě. Po 
roce 1989 postgraduálně studovala 
management v Mnichově a po ná
vratu do vlasti začala spolupracovat 
s několika filmovými produkčními 
společnostmi jako produkční a pro
ducentka. V dalších letech se pra
covně zaměřila na aktivity v oblasti 
kultury. Ve Vídni je nyní zástupkyní 
ředitele Českého centra. 

Ing. JAN ELIÁŠ vystudoval jako 
jeho otec ČVUT obor vodní stavby. 
Krátce pracoval v projekci. Po listo
padu 1989 se dal na novinářskou 
dráhu. Nejprve pracoval pro Vyda
vatelství a nakladatelství Lidová 
demokracie - Vyšehrad a po post
graduálních studiích žurnalistiky 
v Bruselu pak v náboženské redak
ci České televize. Posledních ně
kolik let byl jako mediální specia
lista zaměstnancem společnosti 
Renault. 

Jak jste se ocitli v rakouském 
hlavním městě? 

Ing. Dagmar Eliášová: Řekla 
bych, že je to takové volné pokra
čování našich předchozích aktivit 
v oblasti kultury, médií a filmu, které 
vyústily v nabídku na práci pro Čes
ké centrum ve Vídni. 

Ing. Jan Eliáš: Navíc jsme oba 
nadšení cestovatelé a máme rádi 
změnu a možná i trochu dobrodruž
ství, takže jsme nabídku po zralé 
úvaze přijali. 

Znali jste Vídeň a Rakousko dříve, 
než jste tam odjeli pracovat? 

D. E.: Vídeň jsme společně na
vštívili několikrát jako turisté. Vždy 
se nám tam líbilo, ale nikdy nás ne
napadlo, že bychom zrovna tady 
mohli někdy žít a pracovat. 

S Rakušany jsme měli dobré 
zkušenosti. Rádi si vzpomeneme 
například na péči rakouských mal-

• 1ng. Jan Eliášovi 
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tézských rytířů , jak se hezky posta
rali o poutníky z Čech při cestě do 
Říma na svatořečení Anežky České 
pár dní před 17. listopadem 1989. 

J. E.: Pro rod Eliášů je Rakousko 
vůbec asi něčím osudové. Z komu
nistického Československa tam 
prchal náš strýček Petr Eliáš, aby 
mohl jít svobodně studovat boho
sloví a poté dále působit jako misio
nář. (Poznámka redakce: Po návra
tu do vlastí v 90. letech se před svou 
předčasnou smrtí stal generálním 
vikářem v Plzni a připravoval usta
vení nové diecéze.) 

V Tyrolsku máme léta přátele, se 
kterými se dodnes navštěvujeme. 

Jaké je poslání Českého centra 
ve Vídni? 

J. E.: Česká centra působí v 18 
hlavních či významných městech 
zejména v Evropě a v USA. Jako 
příspěvkové organizace Minister
stva zahraničí přebrala kulturní 
agendu tamních zastupitelských 
úřadů České republiky. Stručně ře
čeno, snaží se propagovat to nej
lepší nejen z české kultury, ale i z ji
ných oblastí, jako je cestovn í ruch , 
obchod nebo věda. Chceme, aby 
vnímání naší republiky bylo co nej
pozitivnější a po minulých trochu 
vzrušených letech máme v Rakou
sku co dohánět. 

D. E.: Nadcházející období je pro 
nás v tomto směru velkou šancí. 
V poslední době jsme již zaregistro
vali zvýšený zájem Rakušanů o Čes
kou republiku v souvislosti se vstu
pem naší země do Evropské unie. 

Akcí pořádaných naším centrem se 
účastní čím dál víc lidí. Školy a růz
né instituce, ale i jednotlivci nás žá
dají o různé materiály o ČR. 

Novinkou v Rakousku je, že na 
základních školách se začíná vy
učovat ve stále větší míře jako ne
povinný předmět čeština. My jsme 
j im v těchto aktivitách nápomocni. 

Spolupracujeme rovněž s různý
mi médii při přípravě reportáží, de
batn ích pořadů a dokumentárních 
filmů, tematicky zaměřených na ži
vot u nás doma. Je vidět, že se nás 
naši sousedé snaží poznat trochu 
lépe, než tomu bylo v minulosti. 

Kromě toho České centrum mo
mentálně intenzivně připravuje pod 
názvem Tschechien in EUphorie tří
měsíční kulturní festival, který bude 
zahrnovat například koncerty vážné 
i moderní a netradiční hudby, výsta
vy, divadelní představení anebo 
rozsáhlou přehlídku českého filmu. 
Těší nás, že se na spolupráci podí
lejí zajímavé osobnosti české kul
tury a zároveň významné místní 
kulturní instituce. 

Poznáváte při své práci jen Vídeň 
a její okolí nebo i jiná místa 
v Rakousku? 

D. E.: Při práci se pohybujeme 
většinou po Vídni a blízkém okolí, 
ale soukromě vyjíždíme i do vzdále
nějších míst. V předhůří Alp, neda
leko od hlavního města jsou v zimě 
ideální podmínky pro lyžování, ale 
už jsme se těšili i na jaro, kdy vyra
zíme po četných cyklostezkách na 
výlety do přírody na kolech. 



Umožňuje vám tedy vaše sou
časná práce i uplatňování vašich 
zájmů a koníčků? 

J. E.: Přes pracovní týden to vy
padá, že je naším jediným koníč
kem práce, ale o víkendu se sna
žíme být celá rodina pohromadě 
a společně něco nového podnik
nout. Kromě již zmíněného lyžování 
rádi bruslíme, jdeme si zaplavat, ne
bo se projdeme po nejbližším okolí 
našeho bydliště, kterým je Schon
brunn s jeho nádherným, v každém 
ročním období perfektně uprave
ným parkem. 

Váš syn Kryštof začal loni chodit 
v Rakousku do školy. Do jaké 
školy chodí, jak jste s ní všichni 
spokojeni a jak Kryštůfek cizí 
prostředí snáší? 

D. E.: Kryštůfek chodí do 1. třídy 
česko-rakouské Komenského školy. 
Byla založena před 150 lety naši
mi krajany, zástupci podnikatelů 

a šlechty, s cílem vzdělávat v čes
kém jazyce nejmladší generaci imi
Qrantů . Kryštofovi spolužáci jsou 
Ceši, Slováci a Rakušané ze smíše
ných manželství, nebo dokonce bez 
jakýchkoliv vztahů k naší republice. 

Myslím, že Kryštůfkovi se ve ško
le líbí. Má tam spoustu kamarádů a 
učení ho zatím baví. Ze začátku byl 
překvapivý dvojjazyčný způsob vý
uky, který spočíval ve výkladu učiva 
chvíli v jednom a chvíli v druhém 
jazyce. K tomu se děti učí ještě 

angličtinu , takže časem uvidíme, jak 
je tento způsob úspěšný. 

Chodíte ve Vídni do českého kos
tela Nejsvětějšího Vykupitele na 
Rennwegu? 

Dlouho mi zůstával utajen výz
nam latinských slov „lectio divina". 
Tušila jsem, že souvisí s každo
denní četbou Písma. Úplně jasno 
mám z vysvětlení D. Torkingtona, 
který ve své knížce „O modlitbě" mi
mo jiné píše: 

„Křesťané odedávna vzhlíželi k 
Bibli s bázní, neboť obsahuje slova, 
která přemosťují propast mezi člo
věkem a Bohem - Boží slova. Bible 
jde dokonce o krok dál - ukazuje, 
jak se Boží slovo nakonec stane tě
lem a krví Ježíše Krista. První křes
ťané naslouchali Božímu slovu. Vě
řili, že slova, která čtou, byla 
inspirována Duchem svatým, a ne
jen to, věřili , že také oni, když je 
čtou, budou inspirováni stejným Du-

J. E.: Ano, ale hodně cestujeme, 
takže se tam dostaneme jenom 
občas. 

D. E.: Já bych jen dodala, že 
český kostel je nedaleko od Komen
ského školy a celá škola jej také při 
významných příležitostech navště
vuje. Celoškoln í mše se koná nejen 
při zahájení a ukončení školního 
roku, ale také před Vánoci a Veliko
nocemi. Děti mají ve škole nábo
ženství a připravují se na první sva
té přijímání, které se pak stává 
celoškolní slavností. 

Jak se vám jeví katolická církev 
v Rakousku? 

J. E.: Za tak krátkou dobu je těž
ké hodnotit. Rakušané byli vždy tra
dičně duchovně založení a pře
vážně katolíci. Velice se nám líbila 
zpívaná Mše národů , která se kaž
doročně koná v katedrále sv. Ště
pána 30. září. Loni ji za účasti věří
cích z Čech, Moravy a Slovenska 
celebroval vídeňský arcibiskup kar
dinál Schonborn. Přítomni na ní byli 
i Chorvaté, Albánci, Italové, Španě
lé, ale též Filipínci a v neposlední 
řadě samozřejmě Ra.kušané. 

D. E.: Všichni účinkující byli při 

ní oblečeni do slavnostních krojů 

a každá skupina přispěla nějakou 

svou národní náboženskou písní. 
Po mši jsme se všichni setkali 

ještě nad kulinářskými specialitami 
národních kuchyní. Bylo to velmi 
pěkné setkání. 

A když už jsem zmínila kroje, 
vzpomněla jsem si, jak mne v čes
kém kostele překvapilo, jak často 
tam lidé v krojích oslavují různé 

svátky. Ale to by bylo asi na delší 
vyprávění o našich krajanech. 

BIBLI 
chem, který tato slova vnukl. Věřili, 
že skrze posvátné, božské čtení, 

lectio divina, budou uvedeni do hlu
bokého dialogu s Bohem, který je 
povede k tomu, čemu sv. Pavel říká 
šířka a délka, výška a hloubka Kris
tovy lásky přesahující všechno po
znání." 

Je to krásný ideál, denně naslou
chat Božím slovům, ale kde vzít 
čas, který sám od sebe nikdy ne
zbývá. P. V. Vacek mne vyburcoval 
k tomu, abych si vědomě dělala ve 
svém denním plánu čas na takové 
„naslouchání". V rozhovoru pro ča
sopis Rodinný život s tématem Ro
dina ve farnosti podotkl: „Až se sej
deme u Pána Boha, mnozí nám 
řeknou: „Vy jste uměli číst? To vám 

Jak předpokládáte, že budete 
v zahraničí dlouho? 

J. E.: Asi tři roky. Naše práce je 
vlastně obdobou diplomatické služ
by, a ta je v zahraničí časově ome
zená. 

Máte už plány na dovolenou? 
Budete v létě ' v Rakousku, poje
dete do Čech anebo někam 
jinam? 

D. E.: Jak už manžel řekl, jsme 
nadšení cestovatelé, ale nic neplá
nujeme moc dopředu. V minulých 
letech se nám zalíbilo v Itálii, kon
krétně v Toskánsku, kde člověk 

může kromě koupání v čistém moři 
ještě navštívit řadu pozoruhodných 
etruských památek. Takže ještě uvi
díme. 

J. E.: Navíc jsme si v zimě splnili 
velké přání, kterým byla cesta po 
Egyptě, a s tím se dá díky úchvat
ným památkám těžko co srovnávat. 

Rakousko samozřejmě nabízí 
také spoustu krásných míst. Je pří
jemné si posedět ve venkovských 
heuriger (domácí prodejny vín) ne
bo navštívit malebná městečka jako 
Krems nebo Modling, kde člověk 

vždy najde něco jedinečného. Takže 
přijedte se do Rakouska také po
dívat. 

D. E.: Budete-li chtít navštívit Čes
ké centrum ve Vídni alespoň přes 
internet, jeho webové stránky jsou 
http://www.czechcentres.cz/vienna. 
Budete-li mít nějaký dobrý nápad, 
který byste nám chtěli sdělit, napište 
nám na adresu elias@czech.cz nebo 
eliasova@czech.cz. České centrum 
je ve Vídni v Herrengasse 17. 

Rozhovor připravil Jiří SŮVA 

:001\II.A. 
přejeme , to jste se měli ! A středo
věké české selky nám řeknou: „Vy 
jste měli Písmo doma. To jste se 
měli! Za nás měla Bible cenu statku. 
Bibli měli jen v klášteře nebo bis
kup. Leckdo řekne jako v podoben
ství o hřivnách : „Pane, tady ti vra
címe Písmo. Podívej, ani růžek není 
ohnutý." (JŠ) 

Nabízím 
BEZPLATNOU POMOC 

v oblasti financí 
(hypotéky, úvěry, 

stavební spoření, spoření. .. ) 
Ing. Karolina HOFRAJTROVÁ 

tel. 272 090 737 
do bytu: 241 724 919 



Minulý rok mne velmi zaujala 
velkopáteční promluva otce Artura. 
Její ústřední myšlenkou bylo, že na
še kříže nejsou od Boha, ale od 
ďábla, který se nás utrpením snaží 
od Boha vzdálit. Přemýšlela jsem 
o tom v souvislosti s často užíva
ným rčením, které ve mně kdysi 
vzbudilo pochybnosti. „Bůh na nás 
nikdy nenaloží víc, než můžeme 
unést." Jak je to tedy? Nakládá na 
nás Bůh něco nebo ne? A co ti, kte
ří svoje trápení neunesli a zhroutili 
se? Možná je to rčení dobře mí
něné, ale trochu zavádějící. Člově
ku podsouvá představu Boha, který 
zkouší lidské schopnosti a testuje 
naše hranice. Ten, kdo nakládá 
něco někam, náklad sám nenese, 
ale zbavuje se ho. Milující Otec po 
nás přece nechce, abychom své 
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BOZI NALOZ 
těžkosti nesli sami. Nepotřebuje nás 
zkoušet nebo trestat. Dopustí-li, aby 
na nás dopadlo nějaké utrpení, je 
v tom s námi. Nenakládá ho na nás. 
Bůh dopouští útrapy, protože ne
chává život plynout podle fyzikálně 
chemických zákonitostí a člověka 
jednat svobodně. Zároveň jich však 
využívá k tomu, aby nám mohl 
nabídnout svoje přátelství, zakusit 
svoji nápomocnou blízkost. 

Jeden a ten samý kříž nás může 
buď zlomit, nebo zocelit a posílit, 
v závislosti na tom, neseme-li jej 
sami nebo přizveme na pomoc Bo
ha. Nechce se mi věřit, že by dobrý 
Bůh riskoval prvé a člověka tak vy
stavoval zkáze. Spíš věřím , že Bůh 
zlý záměr používá, aby si nás přitáhl 
a naučil nás spoléhat se na něho. 

Kříže nás učí pokoře, tedy prav
dě, že jsme lidé křehcí (snadno vy
chýlitelní z biochemické rovnováhy, 
kterou je zdraví) a slabí (náchylní 
k hříchu), proto potřebujeme Boha. 
Proč Bůh stvořil nás a svět právě 

takto a ne jinak, zůstává tajem
stvím. 

Pomalu docházím k závěru, že 
přece jen v něčem má zmiňované 
rčení pravdu. Lidé si však tuto prav
du chybně vyložili. Když zaslechne
te dialog:· „Ach jo, co na mě Bůh 
zase letos naloží. Ty moje loňské 
problémy mi znemožnily pomoci 
dceři s nemocným dítětem, kdyby ji 
aspoň muž neopustil." A druhá ji utě
šuje: „Neboj se, nebude to víc, než 
můžeš unést. To nebe není úplně 
zadarmo." Napadne vás, takové 
smýšlení vede jen k tomu, že zdep
taný člověk začne proti Bohu reptat. 

Přece jen něco na nás Bůh na
kládá. A to - sám sebe. Náklad své 
nezměrné lásky. Na rozdíl od toho 
Zlého čeká na naše svolení. A když 
jsme ochotni připustit, že ho potře
bujeme, ke všem našim břemenům 
přiloží nadlehčující nálož své lásky 

(JB) 
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CESTUJEME - PUTUJEME - POZNAVAME 
Zdravím všechny přátele dlou

hých cest a poznávání nových sva
tých míst. Cestovatelská sezóna se 
nám příblížila rychlostí letící komety, 
a proto si dovoluji vám předložit 
plán následujících zájezdů. Začne
me místy známými, osvědčenými, 
ale to bude jen kolo zahřívací. Brzy 
nabereme větší rozměr a zkusíme 
kraje vzdálenější, přesto bohaté na 
běh historie času a poznamenané 
zkušeností lidí, kteří čestně bojovali 
za svůj křesťanský život. 

1. května - Skoky 
Tradiční česko-německé setkání 

v místě, kterého se bolest vysídlení 
dotkla zvlášť citelně. Bude vypraven 
autobus pro zpěváky našeho sboru 
a zůstane i dost místa pro zájemce 
z okruhu poutníků . Odjezd od kos
tela v 7.00 ráno. Vše ostatní včas 
upřesní otec Bedřich. 

9. května - Svatá Hora 
Poutní setkání na Svaté Hoře 

patří k těm kratším cestám. Přesto 
nesmíme toto místo vynechat. Bu
deme se společně s panem kardi
nálem modlit za nová kněžská po
volání. Odjezd od kostela v 7.30 
hodin. · 

19. června - Zlaté Hory, Maria 
Hilfe Krnov, Cvilín 

Dvě velká poutní místa severní 

Moravy. Jedno povstalo z prachu 
zničení, druhé se znovu rozhořelo 
pravidelným duchovním životem. 
Nádherná cesta přírodou, umocně
ná zajímavými setkáními s lidmi, 
kteří už na nás čekají a velmi se těší. 

17. července - Želiv, Křemešník 
Nedaleko od Prahy a přesto stojí 

za zhlédnutí, navštívení a prožití 
mše svaté. Možná i ochutnávka ze 
Želivského pivovárku se uskuteční. 
Určitě pojedte. 

14. srpna - Dobrá Voda u Čes
kých Budějovic, Dobrá voda u No
vých Hradů, Svatý Kámen 

Jižní Čechy jsou pokryty tolika 
krásnými a svatými místy, že jsme 
neodolali a připravili návštěvu ales
poň tří z nich. Navíc pater ze Sv. 
Kamene vypráví vtipy jeden za dru
hým, nenechte si to ujít. 

11. září - Křtiny, Macocha, Ža
rošice 

Dlouhý celodenní, ale nezapo
menutelný zájezd slibuje návštěvu 
střední Moravy a zejména velké 
krojované pouti v Žarošicích. Pater 
Pohanka vzkazuje, kdo chce vidět 
krásu moravských krojů v plném 
lesku a poznat opravdový duchovní 
zážitek, nesmí na pouti chybět. Slí
bili jsme, že my to nebudeme. 

16. října - Kolín, Kutná Hora, 
Kouřim 

Největší poklady gotických kate
drál máme na dosah, stojí za to 
strávit s nimi celý den a nechat se 
unášet jejich dokonalostí a duchov
ním rozměrem. Když už bude chlad
no, nějaké útočiště jistě najdeme, 
vždyť je to od Prahy naskok. 

4. prosince - Cesta za Betlémy 
Tentokrát všem slibuji, že pokud 

nám bude zdraví sloužit, navštívíme 
nějaké atraktivní místo s vánoční te
matikou. Ještě si to necháme projít 
hlavou. Termín ale už platí a můžete 
si ho zanést do vašeho cestovního 
kalendáře roku 2004. 

* Tak, to je ve stručnosti letošní 
cestovní rozvrh naší farnosti. Další 
nezbytné informace, dobu návratů, 
možnost občerstvení, podrobný 
program a ceny se dozvíte hodně 
dopředu od oltáře. Když jsme tyto 
zájezdy s otcem Bedřichem připra
vovali, mysleli na cestovatele mlad
ší i starší, zkrátka na vás všechny, 
aby si každý vybral. Přeji si, aby 
zájezdy byly chvilkou odpočinku, ra
dostí ze setkání naplněného modlit
bou a novými zážitky. Už se na vás 
všechny těším. 

Hana STEHLÍKOVÁ 



P. Jaroslav Brož o Ježíšově narození 
V závěru ledna se v rámci Farní 

akademie uskutečnila přednáška 
P. Jaroslava Brože Th.D. z Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy 
na téma Evangelium o Ježíšově dět
ství podle sv. Lukáše. Svatý Lukáš 
adresoval své evangelium pokročilej
ším - „ ... když jsem všechno od za
čátku prozkoumal, uspořádaně „. vy
psal „. aby ses tak mohl přesvědčit 
o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl 
vyučen." (Lk 1, 3-4) 

Přednášející načrtl následující 
obrazy podle 1 . a 2. kapitoly části 
Nového zákona, ty nejsou evange
listou voleny samoúčelně, mají řadu 
literárních vazeb a především oslo
vují náš duchovní život: 

Obraz 1. - zjevení anděla Zacha
riášovi, narození Jana Křtitele , obříz

ka a pojmenování; 
Obraz 2. - zjevení anděla Marii, 

narození Ježíše, obřízka a pojmeno
vání. 

Dětství popisováno stručně (ve 
starověku se dětské období nepova
žovalo za příliš významné). 

Porovnání obrazů: 
- popis rodičů u Jana Křtitele po

drobnější, vyzvednuta jejich význam
nost (výkvět Starého zákona), popi
suje se řádné manželství (záruka pro 

výchovu dětí) , při narození Jana Křti
tele je pozornost věnována starozá
konním atributům - obřízce , jménu; 

- naopak Ježíš pochází z perifer
ního palestinského městečka, Maria 
je popisována jako zasnoubená pan
na (tedy ještě ze starozákonního po
hledu cosi nedovršeného) , důraz kla
den na okolnosti Ježíšova narození. 

Porovnání Božího zjevení: 
- u Zachariáše na základě pro

sebné modlitby, andělské zvěstování 
obsahuje starozákonní přísliby; 

- u Marie jde o akt od Boha, zvěs-

tování obsahuje přívlastky svatý -
Syn Nejvyššího (nové). 

Postava Jana Křtitele je uvedením 
k Ježíši Kristu. 

Společné rysy obou hlavních po
stav: chudoba (ducha) = nespoko
juje se s podmínkami, ve kterých je, 
a z ní se rýsující naděje. 

V evangeliu dochází několikrát 
k jejich setkání - první z nich je na
vštívením Marie u Alžběty. Marie jako 
první misionářka - ve spěchu se šla 
podělit o Ježíše. 

(EŠ) 

PETR UHL: XENOFOBIE V ČESKÉ SPOLEČNOSTI 
Tématem přednášky Farní akade

mie byla xenofobie (strach z nezná
mého) v české společnosti, tedy 
i strach z jiných ras a národností. 
Vzhledem k nepříznivému demogra
fickému vývoji české republiky se bu
deme s příslušníky jiných národností 
setkávat v budoucnu čím dál více. 

V české republice je několik histo
rických faktorů, které xenofobii pomá
hají podnítit: 

- ochuzení o německý a židovský 
prvek jako důsledek nacismu, 

- izolace Československa v ob
dobí totality (nešlo o žádný proletář
ský internacionalismus}, 

- rozdělení se Slovenskem (i když 
vztahy se Slováky jsou v současnosti 
privilegované), 

- vytěsňování Romů na okraj spo
lečnosti (sídliště , domy na okraji ap. -
z důvodů ekonomických). 

česká republika má etnicky nej
jednotnější společnost v Evropě (po 
Islandu). 

Agresivní formy xenofobie jsou 
především v oblastech, kde bylo vysí
dleno německé obyvatelstvo („nové" 

obyvatelstvo ještě není plně asimi
lováno, nevytváří společenství, žije 
izolovaněji , postrádá religiozitu). 
Extremistické projevy agresivity jako 
důsledek „svobody" jsou zejména 
u mladých lidí. Roli zde může sehrát 
výchova - v rodině , škole a církvi. 

Podle Petra Uhla mají církve, včet
ně jejich rozhlasového a televizního vy
sílání, dluh v humanitární práci při inte
graci lidí jiných etnik do společnosti. 

Jako pozitivní lze od r. 1989 hod
notit zmírnění projevů antisemitismu. 

Ke zmenšení xenofobie pomůže 
poznávat druhou komunitu, ochota jim 
naslouchat, ochota k dialogu. Může 
přitom dojít k vzájemnému oboha
cení, neboť se takto lze vzájemně 
učit. Jako příklad pro nás byla uve
dena péče Romů o děti a staré lidi 
(v domově důchodců Romy nenajde
te). Nejde jen o toleranci, ale o to, aby 
komunita byla uznávána. 

V diskusi mj. zazněly připomínky 
na Českou televizi (Petr Uhl je člen 
rady ČT): k nevhodnému podtrhávání 
rasistických činů ve zpravodajských 
relacích a na seriál Černí baroni, zleh-

čující těžký úděl lidí perzekuovaných 
v padesátých letech. Petr Uhl se zto
tožnil s názorem, že Černé barony by 
ČT vysílat neměla, kritériem mu při
tom je i to, že seriál uráží členy PTP, 
kteří zasluhují úcty. 

(EŠ) 

KRÁTCE 
• DO KASIČEK NAŠI KOLEDNÍCI 

ve dvou skupinách nastřádali ve 
tříkrálové sbírce - celorepubli
kové akci České katolické charity 
- celkem 16 641 korun. Z toho 
65 °/o, tedy přesně 1 O 816 Kč pu
tuje na přilepšení církevní mateř
ské škole Studánka. O různých 
postojích veřejnosti informoval na 
farní radě Tomáš Hrouda, který 
se letošního koledování ujal ne
jen organizačně, ale také se sám 
s mladými koledníky vydal do ulic 
v krutém mrazu. Dnes už je 
všechny hřeje vědomí, že ta oběť 
stála za to. 
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FARNI PLES SE DOCKAL JUBILEA 
Trs trávy se zpáteční adresou 

Nikdo už nepochybuje o tom, že 
lhotecký ples je - aspoň pro nás far
níky - dalším uznávaným svátkem 
roku. Nechce se ani věřit, že jsme 
ho slavili už popáté. Zprvu odvážný 
nápad s určitými pochybnostmi, 
dnes jistota. Po vstupenkách se jen 
zaprášilo a poprvé jsme museli zva
žovat, zda v Kulturním centru No
vodvorská zůstane ještě pár míst 
pro přespolní. Role se letos moc ne
měnily. V osm večer se představila 
o rok starší hudební skupina Anto
nína Jankovského, moderátorský 
mikrofon ani tentokrát nepustil z ru
ky Jarda Štětína, ale hlavní tíhu 
organizace farního plesu už převzal 
všudypřítomný a schopný Tomáš 
Hrouda, který si vzal znovu na sta
rost také nepostradatelnou tombolu. 

Farní rada měla pří zahajovacím 
ceremoniálu nové zastoupení. Pří
tomné kultivovaně uvítala Jana Šil
havá. Organizátorům poděkovala za 
obětavou přípravu jubilejního pleso
vého večera a všem popřála radost 
z pohybu a pěknou společenskou 
zábavu. 

Otec Bedřich to neměl jedno
duché. Kdysi nasadil na vtipnou 
duchovní osu farního plesu vyso
kou laťku, a tak musel i letos vylovit 

z knihovny takový mravoučný pří
běh, aby naše setkání mělo solidní 
úroveň také v nadzemním patře. 
Přenesl se až ke kmeni Massai 
v Keni, kde žijí šikovní chovatelé 
zvířat a lovci putující se svými stády 
od pastviny k pastvině. Navštíví-li je 
kněz, postaví si ve vzdálenosti ně
kolika kilometrů stan a poslům, kteří 
přijdou, dá trs čerstvé trávy - zna
mení pro suchem ohrožené cho
vatele dobytka. Ten pak putuje od 
rodiny k rodině. Žije-li některá v ne
přátelství a sporu se sousedem, 
nesmí se tráva poslat dál, a tak u
schne. Když se během jednoho týd
ne knězi nevrátí, vydá se dál. Ví, že 
vzájemný mír je narušen, a není 
možno ani společně slavit eucharis
tii. Ale to se naštěstí stává zřídka. 
Obyčejně přijmou rodiny trs trávy 
s radostí. Je to pro ně pokyn, aby se 
co nejrychleji zbavily sporů a uza
vřely příměří. 

Po tomto příběhu si teprve pří
tomní uvědomili, proč se před nimi 
na každém stole vlní v mističce 

svěží zelené osení. Symbolicky 
podaná přátelská ruka k družnému 
popovídání a laskavému porozu
mění. K tomu v našem koutě, stejně 
jako vloni, štědrá „cukrářka" Maruš 

přispěla horou různě plněných ko
láčků na srdcovém podnosu. Číle 
jsme mezí tanečky ujídali, kdo šel 
kolem ochutnal, a přece ještě v jed
nu ráno, kdy jsme se rozcházeli, 
pár buchtiček neuvěřitelně přežilo 
(i jedlí všichni a nasytili se, a ze zby
lých nalámaných chlebů sebrali 
ještě sedm plných košů ... ). 

Do programu příjemně zapadlo 
vystoupení vicemistrů České repub
liky z Klubu společenského tance 
v Mníšku pod Brdy, čtrnáctého páru 
na světě, kterým se pak naší ama
téři chtěli na parketu aspoň trochu 
přiblížit. Očekávaná tombola s více 
než tisící prodaných lístků a mnoha 
výhrami patřila k jednomu ze zla
tých hřebů programu. Všechny po
baví/a, potěšila a pomohla vychýlit 
jazýček váhy ekonomické rozvahy 
plesu na stranu mírného zisku. 

Očekávanou zlatou tečkou za 
hodnotným farním plesem pak byla 
půlnoční tradiční Aby nás Pán Bůh 
miloval, miloval ... Letos pod taktov
kou čistého tenoru otce Aňti. 
Domů jsme si odnášeli klid v duší 

a někteří také trsy trávy ze stolu. 
Ten náš trs doma chráním, abych ho 
mohl zelený vrátit otci Bedřichovi. 

(ZP) 

PRECLÍK, VYTAHOVÁNÍ MOJŽÍŠE Z VODY, BALÓNKY 
To jsou tři slova, která utkvěla 

v paměti mého syna, když jsem se 
jej zeptal na jeho zážitky z již tradič
ního, ale zdá se mi, že víc a víc ob
tížněji připravovaného karnevalu, 
který se uskutečnil v sobotu 21. úno
ra v prostorách Základní školy Jitřní. 

Myslím si, že tato tři slova nevy
stihují všechno, co bylo na karne
valu k vidění, ale kolem nich se to
čilo všechno. 

Preclík - to je synonymum vý
borného občerstvení za lidové ceny, 
které nám dodávalo energii k úspěš
nému zdolání různých soutěží. Ty 
se nesly ve znamení Putování po 
poušti. A k tomu všemu si před
stavte takovou „fatamorgánu", jako 
je novinka v občerstvení - vynikající 
domácí preclík společně s medovní
kem. 

Vytahování Mojžíše z vody -
ano, to je jeden výjev z již tradičního 
příběhu z Bible. Náš karneval je 
svými hranými příběhy výjimečný 

a děti nejen z naší farnosti čekají, 

co pro ně obětavci z farnosti při

praví. Protože se našeho karnevalu 
zúčastňuje vždy i několik dětí, které 
s Biblí nemají žádné zkušenosti, je 
velmi zajímavé sledovat jejich výraz 
v obličeji, kdy se střídá šok s úža
sem a vyvrcholí potleskem. 

Balónky - to byla skutečná no
vinka a nádherné završení karne
valu. Balónky naplněné héliem, 

vznášející se k obloze a užaslý po
hled na děti , ale i dospělé, kteří za 
nimi hledí a přemýšlejí, kde bude 
ukončena jejich pouť. Balónky, které 
nesou cedulku se jménem každého 
dítěte a zpětnou adresou na náš 
kostelík. Balónky, jejichž pouť skon
čí někde v Čechách nebo v Němec
ku anebo třeba v Atlantském oce
ánu. Ze všech těchto míst při troše 
štěstí poputují zpátky na naši far
nost cedulky „dětské radosti" (první 
se už vrátil - až z Ukrajiny!). 

Tři slova, která nevystihují všech
no, ale vyjadřují poděkování všech 
princezen, broučků, rytířů, pirátů, 
mořských panen, zvířátek, rostlinek, 
Asterixe a Obelixe a jiných pohád
kových osob těm, kteří se na pří

pravě krásného odpoledne podíleli. 
Za všechny jenom sdělení mého 

Obelixe: „Ten preclík je tak dobrý, že 
bych ho vyměnil za deset divokých 
kanců!" 

Děkujeme. 
(AH) 



Tak jsem pomalu rozmrzl z té 
dlouhé zimy a připravil si pořádnou 
ohebnou pomlázku. Těším se, až mi 
nějaká holčička na ni uváže barev
nou mašli. Splnil jsem svůj slib a ve
likonoční anketu vytvořily děti ze 
skupinky katechetky Marušky Šár
kové. Dozvíte se výherce zimní sou
těže a máte možnost zabojovat 
o další krásnou cenu. 

Přeji vám všem krásné veliko
noční svátky prožité v našem kos
telíčku , správnou mrskačku, hezké 
čokoládové beránky, pořádně upa
tlané ruce od malování vajíček a ja
ro plné kytek, sluníčka a berušek 
sedmitečných. 

Váš KRISTIÁN 
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VELIKONOCNI ANKETA 
Navštívil jsem děti na hodině 

náboženství. Napřed se pomodlily 
u rozžaté svíce a pak odpověděly 
na následující otázku: 

„Kamarádi, na co se nejvíc 
těšíte o Velikonocích?" 

Na písničky .. ...... ....... Markéta 

Desetiletému Jakubovi se chtělo 
na zahradě pod olivovníkem plakat. 

„Co tady tak sedíš, s hlavou v dla
ních?" zeptal se ho strýc Ondřej. 

„Ty to nevíš, strýčku, zemřel nám 
pes, můj kamarád Niko." 

„Nesmutni chlapče, vždyť už byl 
chudák starý. Zítra všichni půjdeme 
k Jordánu. Tam uvidíš opravdového 
proroka a přijdeš na jiné myšlenky. 
A jestli ti to ještě nestačí, máme do
ma nedávno narozená jehňata, dám 
ti pěkného beránka." 

A jak strýček Ondřej slíbil, tak 
udělal. Putovali k řece Jordán, kde 
zůstali několik dnů ve strýcově do
mě. Jakub dostal bílého beránka 
a pojmenoval jej Tomi. Ani na chvíli 
se od něho neodloučil. Dokonce ho 
choval i v zástupu lidí u Jordánu, 
kam dorazila celá jeho rodina, aby 
se dala pokřtít od proroka Jana. 

U řeky prorok hlasitě volal do 
davu a vyzýval lidi, aby nehřeši_li 

a změnili svá srdce. Také říkal, že 
Bůh nemá zalíbení v prolévání krve 
volů a beránků, a to se Jakubovi 

Na pomlázku .................. Jeník 
Na beránka, 

co upeče maminka ...... Kristina 
Na beránka ... .............. . Anežka 
Že budu hrát písničky ... Markéta 
Na volné pondělí ............ Marek 

moc líbilo. Nedovedl si představit, že 
by se jeho beránek měl stát obětí. 

Před Jakubovou rodinou stál 
v řadě mladý muž, a když jej prorok 
pokřtil , řekl: 

„Ondřeji, Filipe, hle Beránek boží, 
jděte za ním." 

Jakubův Tomi zvedl hlavičku 

a zvědavě pozoroval toho božího 
beránka. 

~ ~ 

SET KANI 
~ o 

BERANKU 
Po třech letech se Jakub dozvě

děl, že to byl Ježíš, který káže lidem 
lásku a že jeho učení farizeové ne
mají rádi. A pak přišly ty Velikonoce. 
Tatínek přijel z Jeruzaléma a ma
mince a celé rodině vyprávěl, jak 
Ježíše ukřižovali a všichni z toho 
byli velice smutní. 

Ani Jakubovi nebylo do zpěvu, 
a tak se šel potěšit se svým berán
kem na zahradu. Tam si povšiml, že 

NOVÁ SOUTĚŽ 
Tak pojďme do dalšího kola sou

těže . Tentokrát hrajete o velkou sa
du pastelek, fixů a malovacích 
bloků. Správné odpovědi na níže 
uvedené otázky, zalepené v obálce, 
nadepsané Kristián, dávejte do 
konce dubna do sakristie otci Bedři
chovi. 

1. Pán Ježíš jedl se svými učed-
níky při poslední večeři: 

a) pečeného králíka 
b) pečené kuře 
c) pečeného beránka 

(pokračování na str. 10) 

se k nim blíží dva cizí muži. Neušlo 
mu, že i oni jsou zarmouceni. Jen 
beránek spokojeně okusoval rašící 
větévku a o příchozí se nezajímal. 
Najednou však poutníci nebyli jen 
dva, ale tři. Jakub slyšel, jak se ten 
třetí ostatních ptal, kam že jdou. Oni 
na to, že do Emauz. 

V tom zvedl Jakubův Tomi hlavu 
a upřeně se zadíval na třetího ne
známého poutníka. Jakubovi se zdá
lo, že beránek skoro ani nedýchá, 
a pojednou měl i on takový zvláštní 
pocit, jakoby mu hořelo srdce. Už 
jednou ho zažil. Tenkrát u Jordánu, 
když prorok Jan Křtitel ukazoval na 
Ježíše a říkal: „Hle, Beránek boží. .. " 

Jakub i jeho zvířecí kamarád 
poznali Ježíše, Beránka božího, 
srdcem. Stejně tak i dva učedníci 
putující do Emauz po cestě přišli na 
to, že se k nim přidal zmrtvýchvsta
lý Ježíš. Poznali ho podle lámání 
chleba a nejen to, oba zaplavila vlna 
boží lásky. A ta vzpomínka už jim 
nikdy ze srdce nevymizela. 

Ilona FRYČOVÁ 



JAK .SEPSAT ZÁVĚŤ 
·Dědit lze podle současné pravní 

úpravy jen ze zákona, ze závěti, ne
bo z obou těchto důvodů. Ne jinak! 
Je-li zmínka o dědění ze zákona na 
prvním místě, bylo by nesprávné do
vozovat, že má mít přednost před dě
děním ze závěti. Je tomu právě nao
pak. Dědění ze zákona má své místo 
jen tehdy, když zůstavitel zemře bez 
závěti , nebo když závěť, kterou zřídil, 
není platná,,nebo když závětí povo
laný dědic dědictví z nějakých dů

vodů nenabude (zemře před zůstavi
telem, stane se nezpůsobným dědit, 

odmítne dědictví). 
Závěť je jednostranný, kdykoliv 

odvolatelný nebo změnitelný projev 
vůle ryze osobní povahy (nedopou
štějící zastoupení), kterou o svém 
majetku na případ smrti pořizuje 

jediná fyzická osoba. Společné zá
věti dvou nebo více osob jsou nepří

pustné. 
Zůstavitel může závěť napsat buď 

vlastní rukou, nebo j i zřídit v jiné pí
semné formě za účasti svědků nebo 
formou notářského zápisu. V každé 
závěti musí být uveden den, měsíc 
a rok, kdy byla podepsána, jinak je 
neplatná. U vlastnoruční závěti zá
leží na tom, aby celým svým obsa-

~ ~ ~ 

NOVA SOUTEZ 
(pokračování ze str. 9) 

2. Poslední noc strávil Pán 
Ježíš na modlitbách: 

a) v zahradě Jeruzalémské 
b) v zahradě Nazaretské 
c) v zahradě Getsemanské 

3. Svatý Petr zapřel Pána Ježíše 
a) dvakrát 
b) třikrát 
c) čtyřikrát 

4. Při smrti Pána Ježíše se 
chrámová opona roztrhla: 

a) na dva kusy 
b) na pět kusů 
c) neroztrhla se 

5. Kam směřovali učedníci, 

když potkali na cestě vzkříše
ného Krista: 

a) do Jeruzaléma 
b) do Emauz 
c) do Jericha 

hem byla zůstavitelem vlastnoruč

ně napsána a na závěr podepsána, 
jinak je rovněž neplatná. 

Pokud byla závěť napsána jinak, 
třeba psacím strojem nebo rukou ně
koho jiného, musí být zůstavitelem , 

který může číst a psát, vlastní rukou 
podepsána. Podmínkou platnosti je 
však přibrán í dvou svědků, u nichž 
jsou předpoklady pro toto působení. 
Ti musí být zároveň přítomni výslov
nému prohlášení zřizovatele závěti, 
že listina obsahuje jeho poslední 
vůli. Nezáleží na tom, zda jsou s ob
sahem závěti seznámeni. 

Svědci se musí na závěť podepsat 
(osvědčení jejich podpisů není nut
né). Naproti tomu při závěti zůstavi

tele, který nemůže číst a psát, je za
potřebí tří svědků , kteří musí být 
přítomni po celou dobu tohoto úkonu. 
Tak má být zaručeno, že obsah listi
ny odpovídá plně zůstavitelově vůli. 

Při pořízení závěti je nutno dbát 
všech náležitostí, které zákon vyža
duje pro platnost jakéhokoliv práv
ního úkonu, a vedle toho i náležitostí 
zvláštních, vztahujících se k projevu 
vůle na případ smrti. Tyto požadavky 
jsou odůvodněny tím, že se závěť 
uplatní až v době, kdy už ten, kdo j i 
zřídil, nebude naživu a kdy už ne
bude možnost jeho prostřednictvím 
zjistit, zda vůbec zamýšlel závěť zřídit 
a co v ní sledoval. 

Vzhledem ke zvláštní povaze 
a závažnosti závěti se vyžaduje, aby 
ten, kdo ji zřizuje , byl plně způsobilý 
k právním úkonům (nemá duševní 
poruchu, která není přechodná a je 
soudem způsobilosti zbaven, nad
měrné požívání alkoholických nápojů 
nebo omamných látek a je soudem 
k právním úkonům omezen). Platnost 
závěti, pokud jde o způsobilost, se 
posuzuje k jejímu zřízení podle mo
mentu, kdy byla zřízena. Výjimka 
z tohoto pravidla se týká nezletilé 
osoby starší 15 let, která právě s ohle
dem na svůj věk může zřídit závěť, ale 
jen ve formě notářského zápisu. 

O sepsán í notářského zápisu mů
že být požádán kterýkoliv notář, bez 
ohledu na to, kde má pořizovatel své 
trvalé bydliště . Notářský zápis zůs
tane v úschově notáře, u něhož byl 
sepsán. 

(Příště o možnosti a relevantních 
důvodech vydědění.) 

JUDr. Dalibor ČERTOK 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 14 Kč. Toto číslo vyšlo 
2. dubna 2004. 

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 přán í kterýkoliv den. Je třeba 
se včas ohlásit na farním úřadě. 

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

Svátost smíření - sv. zpověď -
lze 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 
Do června první 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 POTREBNYM 

Možnost setkání se skupinou 
pro pomoc potřebným vždy 1 . pátek 
v měsíci v 15.45 v kapli sv. Václava. 
Tel. 241 494 435. 

FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE V KRČI 

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

DOMOV DŮCHODCŮ 
V SULICKÉ ULICI 

Ve čtvrtek v sudém kalendářním 

týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 

FARNÍ KNIHOVNA 
Každé úterý od 17.00 do 18.30 

s výjimkou července a srpna. 
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VESTNIK 
3/2004 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 
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NECEKANA A KRASNlt 
Na světě je , několik miliard lidí. 

Rodí se, žijí, umírají. Umírají po 
dlouhé nemoci, umírají náhle, umí
rají při autohaváriích. Říkáme tomu 
koloběh života. Známe to, počítáme 
s tím a určitým způsobem nám to 
zevšednělo. Ale přece zcela jinak 
zareagujeme, když zemře· někdo 

chodila na adorace, biblické hodiny, 
učila náboženství, zpívala v chrá
movém sboru . Její smrt se nás 
dotkla, ale také nás oslovila. V tom 
týdnu před jejím pohřbem se ve far
nosti nemluvilo o ničem jiném. 
Shodli jsme se, že nás oslovila 
její smrt ve dvou skutečnostech. 

Z prvního svatého přijímání ve lhotec- blízký, když odejde někdo , kdo stál 
kém kostele 18. dubna letošního roku. mnoho let vedle nás, někdo, koho 

Byla to smrt NEČEKANÁ 
a KRÁSNÁ. 

Člověk je bohatý tím, 
co učinil pro druhého 

jsme měli rádi a kdo nás miloval. Ta 
bolest se nám zdá příliš velká. 

I bolest nad odchodem naší Jin
dřišky Šilhavé je velká. Patřila do 
našeho kostela, do naší farnosti. 
Každý den se účastnila mše svaté, 

K tomu prvnímu - nečekaná. Na 
žádné zdravotní potíže si nestěžo
vala. Nikdo z nás neví, kdy, kde 
a jak svůj život na této zemi skončí. 

(pokračování na str. 2) 

PŘEŽIJE STUDÁNKA ROK 2004? 
„Naše" církevní mateřská školka 

STUDÁNKA úspěšně funguje od 
počátku 90. let a mnoha rodičům 
opakovaně pomohla a pomáhá vy
tvořit vhodné výchovné prostředí 
pro jejich děti předškolního věku . 
Školku navštěvují převážně děti 
z naší lhotecké farnosti, ale i něko
lik dětí z modřanské farnosti, a také 

děti, jejichž rodiče nepatří do žádné 
církvi. Zejména pro tyto děti pak 
školka představuje jedinečné pro
středí, ve kterém poprvé poznávají 
Boha a setkávají se s církví. Tuto 
významnou roli nadto sehrává škol
ka i navenek do bezvěreckého pro
středí sídliště - a to sice prostřed
nictvím celé řady veřejných aktivit. 
Potvrzuje se tak skutečnost, že čin
nost a existence mateřské školky 
STUDÁNKA je neoddělitelnou sou
částí duchovního života naší far
nosti. . Vždyť jde o počátky výchovy 
naší nejmladší generace, o to, zda 
děti mají možnost chodit do školky, 
která je svou činností , svým chá
páním člověka jako Božího dítěte 
a Božího daru a svým zaměřením 
součástí církve. 

Letos se však zásadně zdramati
zovala ekonomická situace této 
školky. Příčinou je omezování stát
ních dotací ve školství vůbec, což 
se projevuje zejména vůči soukro
mému a hlavně církevnímu školství. 
Otec Bedřich i farní rada, vědomi si 
závažnosti situace, se problémem 
zabývali na posledním zasedání 
farní rady a hledali cesty k jeho ře-

šení. s diskutovanými návrhy hod
lají ihned po letních prázdninách 
předstoupit před farnost a společně 
s ní je prohovořit. Vždyť v letošním 
rozpočtu STUDÁNKY chybí nejmé
ně 140 000 Kč, aby mohly být vůbec 
pokryty mzdové náklady, které jsou 
navíc silně podprůměrné. Současně 
je ale zřejmé, že se nejedná o jed
norázový problér:n roku 2004, ve 
skutečnosti jde spíše o trvalou zále
žitost. 

Farní rada v čele s otcem Bedři
chem se tak domnívá, že je nanej
výš nutné, aby se církevní mateřská 
školka STUDÁNKA stala součástí 
neustálé pozornosti farnosti a far
níků a i neustálé finanční podpory. 

Oněch 140 000 Kč, které chybí, 
můžeme získat různými způsoby, 
samostatnými sbírkami nebo vyššími 
příspěvky do běžných sbírek. · Ať tak 
nebo onak, ta velká částka 140 000 Kč 
představuje třeba sedmsetkrát 200 Kč 
nebo dvěstěosmdesátkrát 500 Kč. 
Jistě, pro řadu z nás i těch 200 korun 
jsou leckdy velké peníze, přesto vy
vstává otázka: najdeme 700 farníků 

(pokračování na str. 3) 



Život Jindřišky ŠILHAVÉ 
Narodila se v květnu 1932 jako 

čtvrté dítě rokycanského rolníka 
Josefa a Marie Schwarzových. Její 
sestra Maruška zemřela v útlém 
věku, takže Jindřiška vyrůstala jako 
nejstarší dcera mezi pěti sourozen
ci. Po měšťanské škole raději volila 
osmileté rokycanské gymnázium, 
aby se vyhnula „rodince". Tehdy ješ
tě netušila, že ty odmítané domácí 
práce bude. vykonávat padesát let 
jako žena v domácnosti, ve své 
vlastní rodině. Do školy chodila rá
da, byla to určitá úleva od práce na 
poli a v hospodářství. Později z pod
nětu rokycanského pana děkana 
absolvovala katechetický kurs a za
čala v Rokycanech vyučovat ná
boženství. Kvůli komunistické dikta
tuře ovšem ne na dlouho. Krátce 
pracovala v Marile, továrně na mar
melády, a v Hamiru při výrobě ply
šových hraček. 

V Rokycanech se Jindřiška v jed
nom společenství setkala s pozděj
ším manželem Jiřím Šilhavým, čer
stvým konvertitou, který tam byl na 
vojně. Zamilovala se do něj, ale pro
tože měl v Praze známost, napsala 
mu poslední dopis a začala se mod
lit novénu k Panně Marii s tím, že 
víc než devět dní se kvůli tomu 

Jestliže prostřednictvím 
některého člověka 

bylo na světě trošku víc 
lásky a dobroty, 
trošku víc světla a pravdy, 
pak měl jeho život smysl. 

Alfréd Delp 

trápit nebude. Na devátý den přišel 
z Prahy dopis. Jiří se s onou dívkou 
rozešel. O rok později se v Rokyca
nech konala svatba; Novomanželé 
se posléze nastěhovali do třípokojo
vého bytu na Letné, kde žili spo
lečně s rodinou Jiřího sestry, rodiči 

a s prababičkou. Tam se jim narodil 
prvorozený syn Pavel. Po třech 

letech dostali byt na Novodvorské 
od výzkumného ústavu, kde manžel 
pracoval. A do rodiny postupně při
byly Jan a nejmladší Irena. 

Kolem byla pole. Sídliště Novo
dvorská ještě neexistovalo. Rodina 
Šilhavých bydlela jako na vesnici, 
každý každého znal. Na Lhotku do 
kostela chodili jen ve všední den, 
v neděli raději někam jinam. Báli se, 
aby živitele rodiny nevyhodili k vůli 
víře z práce. Děti chodily na nábo
ženství na Lhotku, ale když se mu
selo učit ve škole, aby soudruzi měli 
přehled, Jindřiška oprášila kateche
tické vzdělání a náboženství vyučo
vala sama doma. 

Protože prakticky celý život obě
tovala rodině, aby mohla být prvním 
útočištěm, útěchou a pomocnicí 
v každé situaci, pomalu neměla ani 
nárok na důchod. Musela proto po 
mnoha letech opět nastoupit práce. 
Nebylo to pro ni vůbec snadné. Ale 
i v účtárně se nakonec zabydlela. 

Kromě náboženských znalostí 
vedla Jindřiška děti také k živému 
vztahu k Bohu. Od ní si vštípily, jak 
je pro duchovní život důležité denní 
rozjímání. Od ní se naučily modlit, 
chodit na mši svatou i ve všední dny 
a žít svou víru v každodenním 
životě. Do svého srdce a do svých 

modliteb (růženec se modlila od 
mládí) zahrnovala potřeby a trápení 
mnoha lidí ze svého okolí. 

Když začalo zjevení Panny Marie 
v Medžugorje, pravidelně se zají
mala o Mariina poselství světu. Jed
nou nebo dvakrát týdně se postila 
o chlebu a vodě za obrácení lidí. Po 
revoluci opět začala učit nábožen
ství v našem kostele a léta zpívala 
v chrámovém sboru. 

Dlouho se paní Šilhavá nemohla 
vyrovnat se ztrátou svého manžela, 
který odešel před 16 měsíci, krátce 
poté, co mu voperovali kardiostimu
látor. Bolestně se propracovávala 
k pokoji v pro ni novém vdovském 
stavu. Hodně toužila získat jistotu, 
že je Jiří spasený. Teď už je mou
dřejší, a my věříme, že se také jí do
stane spravedlivé odměny a v Kris
tu dojde života. 

(r) 

NEČEKANÁ A KRÁSNÁ 
(pokračování ze str. 1) 

Kdy, kde a jak ho Bůh odvolá. Proto 
je jenom na výsost rozumné, aby
chom byli připraveni kdykoliv před
stoupit před svého Stvořitele. Smrt 
má účinky jako oheň v cihelně: než 
vložíte tašku či cihlu do pece, může
te jí dát tvar jaký chcete. Ale když ji 
tam vložíte, je konec. Podobu, jakou 
měla, si podrží navěky. 

A k té druhé skutečnosti - smrt 
krásná. Jindřiška zemřela ve spán
ku. Byla to krásná smrt. My nejsme 
zvyklí spojovat pojmy - krása a smrt. 
A přece je i smrt krásná. Tehdy, když 

je zakončením krásného, plného 
života, který se daroval, když je za
končením pozemské pouti ve stavu 
milosti, v Božím přátelství. Taková 
smrt umožňuje setkání s Bohem, 
taková smrt je krásná. 

Když se nás zmocňuje úzkost při 
myšlence na smrt, je to asi proto, že 
naše duše doposud nemá úplnou 
moc nad tělem a TOHO, CO MI
LUJEME NA TOMTO SVĚTĚ, JE 
JEŠTĚ HODNĚ. A TO, CO JE NA 
„ONOM SVĚTĚ", NEMILUJEME 
JEŠTĚ DOSTATEČNĚ. 

Když Jindřiška v neděli - čtyři 
dny před svou smrtí - naposledy 

mluvila se svým synem a jeho rodi
nou, radostně jim sdělovala svůj 

nejnovější duchovní zážitek: „Bůh 
přijme k sobě každého, kdo se mu 
nebude bránit. On nás má rád a ni
koho nechce odmítnout." 

A to je její odkaz nám. Ano, Bohu 
nic od věčnosti neleží tolik na srdci 
jako to, aby nás měl u sebe. Vždyť 
proto nás stvořil. Na nás však je, 
abychom se tomu nebránili, aby
chom se k této Boží nabídce ne
obraceli zády. A taky jenom na nás 
záleží, zda budeme jednou umírat 
se strachem nebo s nadějí. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK , 



MODLITBA ZA ŠŤASTNOU SMRT 
Jako redaktorka časopisu Naše 

rodina mám na starosti rubriku Dů
věrně s nebem, ve které otiskujeme 
příspěvky čtenářů „Jak a co se rádi 
modlí". Jedna čtenářka mi poslala 
neúplnou modlitbu za šťastnou ho
dinku smrti s prosbou o doplnění. 
Po jejím otištění čtenáři okamžitě 
zareagovali a posílali úplný text 
modlitby v mnoha variantách. Při 

psaní životního příběhu sv. Josefa 
Cafassa jsem se dozvěděla víc o je
jím původu. Josef Cafasso, kněz, 

který působil celý život v Turíně jako 
duchovní správce v kostele sv. Fran
tiška z Assisi, pečoval s láskou 
o odsouzence na popravu. Dovedl 
v jejich srdcích vzbudit takovou 
lítost, že při návratu z popraviště 
říkával : „Chvála Bohu, zase je v nebi 
jedna duše, která se za nás modlí." 
Složil tuto modlitbu za šťastnou smrt: 

Můj Bože, 
již nyní přijímám z tvé ruky 

každý způsob smrti 

se všemi bolestmi a úzkostmi, 
s úplnou odevzdaností a ochotou. 

Žádal sv. Otce, aby na tuto mod
litbu byly uděleny plnomocné odpust-

ky pro hodinu smrti. Pius IX. dovolil 
tyto odpustky pěti stům osobám. 
Sám Josef Cafasso dostal od Boha 
milost šťastné smrti. Jeho žák a pří
tel Jan Bosko byl s ním, ~dyž 23. 
června roku 1860 umíral. Pius X. 
v dekretu ze dne 9. května 1904 
(vlastně před sto lety!) prohlásil, že 
z moci Boží uděluje plnomocné 

odpustky pro hodinu smrti všem 
věřícím, kteří se alespoň jedenkrát 
v životě s láskou pomodlí tuto mod
litbu za obvyklých podmínek pro 
získání odpustků (svátost smíření, 
sv. přijímání, úmysl nehřešit, modlit-

. ba na úmysl sv. Otce). Dnes je zná
ma pod názvem Modlitba Pia X. Jan 
Bosko také vedl své chlapce ke 
„cvičení šťastné smrti" a v jeho sale
siánské rodině se na tento úmysl 
pamatuje každý měsíc. 

Poslední číslo Naší rodiny, které 
jsem dávala číst naší mamince, Jin
dřišce Šilhavé, bylo právě to s mod
litbou Pia X. Děkovala mi se slovy: 
„To je moc dobře, že jste tu modlitbu 
otiskli." Toužila po šťastné smrti a ve
dla nás, abychom brali vážně přislí
bení spojená s „dévíti prvními pátky". 
Sama nám šla příkladem. Pán Bůh jí 
její přání splnil. Její odchod je darem 
nejenom pro nás, je povzbuzením ve 
víře, že Boží slovo platí. 

(JŠ) 

~ 

PO UTNI PODĚKOVÁNÍ 
Začátkem května jsme uskuteč

nili svůj první poutní zájezd, na Sva
tou Horu. Přes téměř hrozivé před- . 
povědi počasí nám bylo dopřáno 

prožít bohoslužbu venku bez váž
ného promoknutí. 

Poutě na Svatou Horu měly a ma
jí tradici a bývají slušně navštěvo
vány. Ani ta letošní nebyla výjimkou. 
Přesto jsem si neodpustila srovnat 
počty lidí tady a v nedaleké Slivici, 

kde se konaly oslavy ukončení dru
hé světové války. Je to jistě místo 
pietní, byť ze známé historie víme, 
že poslední boje byly vyprovo
kovány hrstkou místních chlapců 
a ztráty na životech byly zbytečné. 
Tisíce hladových a vyčerpaných 
německých vojáků při útěku ke 
státní hranici už opravdu neměly 

zájem bojovat s obyvateli vesnic 
podél jejich cesty. 

Podle mého odhadu se poutě na 
Svaté Hoře zúčastnilo kolem dvou 
tisíc lidí. Sedmkrát víc, podle me
diálního sdělení, jich bylo ve Slivici. 
Je zcela zřejmé, že i moderní a ate
isticky založený člověk potřebuje 
místa, kam by mohl putovat, aby si 
zavzpomínal a načerpal novou sílu. 

PŘEŽIJE STUDÁNKA ROK 2004? 
(pokračování ze str. 1) 

s příspěvkem 200 Kč navíc nad stá
vající příspěvek nebo menší počet 
farníků , kteří budou ochotni obětovat 
i více stokorun? 
. Věřme, že se nám to podaří, 
jako se nám podařilo před více než 
30 lety během 3 týdnů vybrat skoro 

150 000 korun na varhany. A věřme, 
že se nám podaří „naši" mateřskou 
školku STUDÁNKA finančně výraz
ně podpořit i v dalších letech, a tím 
ji udržet v chodu. Jedině potom 
budeme moci uvozovky u slova 
„naše" vymazat, jedině potom bude 
STUDÁNKA opravdu naše. 

(FR) 

Děkuji všem, kteří se s námi roz
hodli pro Pannu Marii Svatohorskou, 
míst oddechu, děkování a proseb. 
Budeme se na všech svých dalších 
poutích a cestách snažit myslet na 
lidi okolo nás, kteří v Boha nevěří, 
ale sílu a pomoc také potřebují 

a hledají. Ať se jim dostane milosti 
a daru najít a poznat ta pravá pout
ní místa. 

Na léto prožité s poutníky ze 
Lhotky se těší 

Hana STEHLÍKOVÁ 

HURÁ. 
~ # 

ODPOCIVAT 
Prázdniny a doba dovolených 

jsou tady. My všichni si potřebu
jeme odpočinout a načerpat nové 
síly. Přejeme vám, abyste si tento 
čas užili a aby Pán byl s vámi na 
všech vašich cestách. 

Jarmila, Markéta, Eva, 
Zdislava a Maruška - katecheté 

* * * Výuka náboženství a setkání 
náctiletých s dětmi bude poprvé 
koncem září a další už pravidelná 
setkávání začnou od října. 
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:mlBE Z NA.ŠERO K0S~El;;A 
Pro náš Věstník dělává interview, 

kterými čtenářům přibližuje kněze pů
sobící na Lhotce, představuje členy 
farní rady a v poslední době také jiné 
lidi z kostela. Letos na jaře, v den své
ho svátku, se dožil 70 let. Rok a půl 
byl učitelem na Karlovarsku. Pak pra
coval hlavně v tisku vydávaném lido
vou stranou (ČSL), nejdéle v Naší ro
dině. V roce 1968 založil čtrnáctideník 
Obroda a stal se jeho šéfredaktorem. 
V 90. letech byl nejprve zástupcem 
šéfredaktorky Zdravotnických novin 
a pak šéfem Katolického týdeníku. 
J. Sůva je 44 let ženatý a má 421etého 
syna. 

S jakými pocity jste prožíval své le
tošní životní výročí? 

Když se Josef Hejduk, vynikající 
překladatel z franštiny, dožil 80 let, 
chápal každý rok nad osmdesátku ja
ko obrovský Boží dar. I když mi ještě 
není 80, takových darů jsem dostal už 
59. Při pražském povstání v roce 
1945 jsem doma u rodičů málem při
šel o život. Těsně kolem hlavy mi pro
letěla střela z pancéřového vlaku. 

Téměř celý život jsem dělal práci, 
po které jsem od dětských let toužil. 
Mám hodnou ženu i hodného a praco
vitého syna. Takže jsem šťastný člo
věk, který má Pánu Bohu hodně za co 
děkovat. 

Ale být za totality novinářem zna
menalo dost ohýbat hřbet. .. 

Toho jsem se bál, a proto jsem po 
maturitě využil kritického nedostatku 
učitelů v pohraničí a šel tam učit. Je
nomže jako člověku, který chodí do 
kostela, mi záhy začala ve školství 
hořet půda pod nohama. Tak jsem vy
užil možnosti jít dělat karlovarského 
zpravodaje Lidové demokracie (LD), 
která měla i v těch těžkých časech po
věst poměrně slušných novin; Po ná
vratu do Prahy jsem se vypracoval na 
tzv. technického redaktora - dnes by
chom řekli editora -, který, místo aby 
psal, hlavně v redakci připravuje k ti
sku po jazykové i věcné stránce cizí 
rukopisy a který noviny a časopisy 
upravuje do stránek a koriguje je. 

Co vás vedlo k založení Obrody? 
Tento časopis se zrodil z potřeby 

připomenout, že stále ještě žijí křes
ťanské osobnosti, jež byly po únoru 
1948 umlčeny, a v duchu závěrů Dru
hého vatikánského koncilu budovat 

-mosty mezi příslušníky různých křes-
ťanských církví. 
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JIRI SUV.A. 

Jiří Sůva (vlevo) se spisovatelem Václavem Vaško na veletrhu Svět knihy 

Přestože jsme názvem Obroda na
vázali na brněnský předúnorový deník 
Národní obroda, u některých hlavně 
moravských katolických osobností 
jsem, když jsem časopis připravoval, 
musel překonávat obavy, zda se ne
jedná o nějaký nov~ trik prokomunis
tického předsedy Cs. strany lidové 
Josefa Plojhara, i když tehdy už byl 
z funkce odvolán. Navázat kontakty 
s křesťanskou inteligencí umlčenou 
po tzv. únoru mi pomohl hlavně bás
ník Zdeněk Rotrekl, který rovněž patřil 
k lidem vězněným v padesátých letech 
a který se stal jedním z několika málo 
redaktorů nově vznikajícího časopisu. 

Co se vám jako redakci Obrody 
obzvlášť podařilo? 

Obroda vycházela jen rok a čtvrt, 
takže na pořádné rozvinutí své práce 
jsme neměli čas. Rukopisy a obrázky 
pro první číslo jsem donesl do tiskár
ny 20. srpna 1968 večer. Když ji vykli
dila sovětská okupační armáda, byl 
jsem rád, že jsem je v přihrádce u pře
dáka sazečů neporušené našel. Druhá 
varianta prvního čísla, jež pak vyšlo 
na začátku října, už musela být krotší. 

Velice pěknou akcí, kterou redak
ce Obrody uspořádala ve spolupráci 
s radou starších Církve českosloven
ské husitské u sv. Mikuláše v Praze 
na Starém Městě, byla přehlídka ně
kolika skupin, hlavně katolických, kte
ré už tehdy hrály a zpívaly moderní 
křesťanské písničky. Asi to byl první 
„festival" tohoto druhu u nás. Tuto 

akci jsme připravovali na českoslo
venské faře v Praze-Nuslích, kde tam
ní farář Miroslav Durchánek, pozdější 
pražský husitský biskup, byl sběrate
lem gramofonových desek s nahráv
kami francouzského zpívajícího domi
nikána otce Duvala, u nás tehdy 
samozřejmě velice vzácných. Na pří
pravě přehlídky se podílel i skladatel 
Petr Eben. 

V zahraničí se Obroda proslavila 
tím, že po nástupu Gustáva Husáka 
k moci, znamenajícím definitivní konec 
„pražského jara", místo politického 
komentáře uveřejnila prázdnou půl
stranu s výzvou, aby se čtenáři místo 
čtení v této vážné chvíli nad sebou 
a svým počínáním zamysleli. Pro za
hraniční komentátory to byl obrovský 
hec listu, který se nechce poddat, ale 
pro nás to bylo jen skoro zoufalé vý
chodisko z nouze. Výrobní lhůty časo
pisů totiž tenkrát byly vzhledem ke 
kapacitně nedostatečné i zaostalé 
polygrafii tak dlouhé, že jsme v té ne
přehledné situaci komentář, který by 
jakž takž mohl platit ještě za dva a půl 
týdne, až číslo vyjde, nebyli s to na
psat. Ale abych se nechlubil cizím 
peřím. Toto originální řešení vymyslel 
kolega redaktor Josef Škrábek, také 
politický vězeň z padesátých let, který 
pak dobu tzv. normalizace přečkal 
v inzertním oddělení LD a který před 
časem vydal pozoruhodnou knihu 
o česko-německých vztazích. Mě jako 
šéfredaktora za ten „komentář" ten
krát seřval šéf Českého úřadu pro tisk 



a informace. Tento úřad po zrušení 
cenzurní „služby" Ministerstva vnitra 
cenzuru nahrazoval. 

Předpokládáme, že to asi nebyl váš 
jediný politický malér v té době. 

Téměř se železnou pravidelností 
jsem byl každých deset let zralý k vy
hození. Vždy mě zachránilo to, že 
technických redaktorů, bez nichž se 
noviny a časopisy nedaly dělat, byl 
velký nedostatek. Většina kandidátů 
žurnalistiky si totiž představuje, že se 
stanou známými reportéry, komentá
tory apod., a netuší, že dělat v redakci 
periodika může být i pořádná náde
ničina . 

Moje maléry začaly, ještě než jsem 
do novin přišel. Mezi Vánocemi a No
vým rokem, po němž jsem měl nastou
pit do redakce v Karlových Varech, 
jsem byl vyslýchán pro svou účast 
v kroužku Studentské katolické akce, 
v té době už zakázané, a na jaře pak 
obžalován pro spiknutí proti republice. 
Jako dva nejmladší obžalovaní jsme na 
radu svých advokátů svou „protistátní 
činnost" vysvětlovali tím, že jsme ji 
chápali jako příslušnost k tzv. Kato
lické akci, kterou se snažil utvořit 
režim, aby mu sloužila. Sice jsme byli 
uznáni vinnými, ale protože jsme ji 
„páchali" ještě jako nezletilí, jako do
spělí jsme pak už odsouzeni nebyli. 
Naše causa se naštěstí soudila, když 
už bylo po velkých politických proce
sech začátku padesátých let. 

Pak už jste měl od Státní bezpeč· 
nosti pokoj? 

Ne. Dvakrát se mě snažila získat 
za konfidenta. Poprvé, v mládí, jsem 
se z toho zhroutil „jen" na 14 dnů, po
druhé, před dvaceti lety, kdy mě s od
voláním na mou minulost existenčně 
vydírala, jsem byl z toho nemocný _asi 
půl roku. 

Vy jste však měl problémy i v lido· 
vé straně ... 

Jako pilný čtenář několika polských 
novin a časopisů pro katolíky, které 
nebyly obsahově tak omezované jako 
pražské či bratislavské Katolické novi
ny, jsem byl, pokud šlo o tehdy probí
hající koncil a dění ve světové církvi, 
pravděpodobně jedním z · nejlépe in
formovaných lidí v Československu. 
O koncilu jsem tedy nejprve mluvíval 
ve své místní organizaci ČSL, a když 
se to mezi členy lidové strany rozkřik
lo, i jinde. Tato moje katolickoosvě
tová činnost skončila velkým průšvi
hem za tzv. normalizace, když jsem 
na schůzích mluvíval o papeži Janu 
Pavlovi li., který bolševikům obzvlášť 
vadil. Mou přednášku v místní organi
zaci lidové strany na Spořilově kdosi 

udal na Národní frontě, jež byla hlída
čem hlavně obou nekomunistických 
politických stran a jejich tisku, a já 
jsem byl rád, že to všechno skončilo 
jen stranickou důtkou. 

V lidové straně byly v sedmdesá
tých a osmdesátých letech minulého 
století zvláštní poměry. Nejvyšší ve
dení ČSL sice dělalo kolaborantskou 
politiku, ale místní organizace suplo
valy to, co nemohla dělat církev: pořá
daly zájezdy po poutních místech, 
převážně křesťansky orientované kul
turní akce a také plesy, jež přispěly 
ke vzniku mnoha dobrých katolických 
rodin. Tematiku mých přednášek 
tajemníci z opatrnosti nepsali na 
pozvánky ani do zápisu, tam byl jen 
oficiální program schůze. 

Co jste zažil jako novinář nejzají· 
mavějšího? 

V druhé polovině osmdesátých let 
jsem v Moskvě zažil oslavy 1000. vý
ročí křesťanství na Rusi. Původně to 
nejspíš měla být obvyklá komunistic
ká propagandistická akce. Díky Gor
bačovově perestrojce se však stala 
velkolepou manifestací tradiční religio
zity ruského lidu, kterou se komu
nistickému režimu nikdy nepodařilo 
úplně potlačit. O ledačems, co jsem 
tehdy četl v moskevských novinách 
nebo viděl v televizi, se ještě u nás 
psát nedalo. Vzpomínám si např. na 
otřesný celovečerní film o útlaku pra
voslavné církve za Stalina, který jsem 
viděl v jednom z velkých moskev
ských kin. 

Největším „dobrodružstvím" mého 
novinářského života však bylo svato
řečení Anežky české. Nejen proto, že 
jsem, dokud se nevzneslo letadlo, ne
mohl uvěřit, že se do Říma dostanu, 
ale i kvůli úžasné práci. Při kanonizaci 
jsem sbíral poznatky a dojmy pro re
portáž, kterou jsem měl napsat do 
vánočního čísla Naší rodiny. Při tom 
jsem musel „napovídat" kolegyni z LO, 
která, i když to byla vynikající novinář
ka, liturgii nerozuměla. A při tom jsem 
se snažil něco z té slavnosti mít i du
chovně. Po návratu do Prahy mi vy
vstal problém, jak reportáž napsat, 
protože skupina římských cikáňat mi 
ve snaze ukrást náprsní tašku, ve 
zmatku, který záměrně vyvolala, mís
to peněženky sebrala brýle na čtení, 
bez nichž jsem byl nemožný. 

Když jsem dělal „principála" Kato
lického týdeníku, velkým zážitkem pro 
mne byla i cesta do Svaté země. Ško
da, že jsem ji pro nemoc nemohl víc 
využít. Jako snad téměř každý pou
tník bych si ji rád ještě jednou zopako
val a duchovně „vychutnal". 

Co děláte ted' jako důchodce? 
·Především jako každý pořádný 

důchodce nemám čas. Jsem místo
předsedou Klubu novinářů-seniorů při 
Syndikátu novinářů, soudcem-příse
dícím Obvodního soudu pro Prahu 4 
a členem redakční rady odborářského 
týdeníku Kovák. Pomáhám s korektu
rami Věstníku, i když toto číslo si asi 
jako „korektor" nepřečtu, protože budu 
po první ze dvou očních operací, jež 
mám postupně podstoupit, poněkud 
handicapován. Když mi zavolá S.O.S. 
redakce Katolického týdeníku, samo
zřejmě vypomohu i jí. Hodně práce 
teď mám se zpracováváním vzpomí
nek jednoho bývalého poslance, který 
znal spoustu zajímavých lidí, takže by 
bylo škoda, kdyby si je vzal do hrobu. 

Mé ženě Milušce, která si toho 
vzhledem k uvedeným okolnostem, 
se mnou dost „užila", se dodatečně, 
i když stále ne dostatečně, alespoň 
teď na stará kolena snažím nahra
zovat to, co jsem jí zůstával dlužen 
v letech své až moc aktivní profesní 
aktivity. A čtvrtky mám většinou vyhra
zené pro Senior club Quatro, jak ka
marádi napůl žertem, napůl vážně 
nazvali naši partu čtyř věřících dů
chodců-turistů, z nichž jsem nejstarší. 

Jste Pražák „křtěný Vltavou", vy
růstal a odmaturoval jste ve Vršovi· 
cích. Jak se cítíte na Lhotce? 

Lhotku, kam jsme se po asi 15 le
tech nejprve společného nebydlení 
a pak bydlení poněkud provizorního 
s manželkou téměř před 30 lety pře
stěhovali, jsme si oba rychle oblíbili. 
Hlavně pro to, jak se zde snoubí měs
to s přírodou. Obývací pokoj s lodžií 
máme na úrovni korun krajních stro
mů lesa Kamýka. Výlety, na něž jsme 
z Vršovic potřebovali celý den, stihne
me odtud za půl dne. Navíc tu máme 
a oceňujeme vynikající duchovní 
servis, který nám léta poskytoval 
páter Vladimír Rudolf a nyní otec 
Bedřich Vymětalík a další kněží-jeho 
spolupracovníci. Rádi chodíme na 
mše se sborem a orchestrem i se sku
pinou Nestíháme. 

Kam se chystáte na dovolenou? 
Protože nemáme ani chatu, ani 

chalupu, opět - dá-li Pán Bůh..,.. využi
jeme nejméně jedné z nabídek rekre
ací Sociálních služeb Prahy 12 a po
dobně jako loni si s důchodci z naší 
městské ~ásti znovu na týden vyje
deme na Sumavu, tentokrát do Zdíko
va u Vimperka, kde jsme s nimi před 
několika lety už jednou byli a kde se 
nám moc líbilo. Ale řekněte sami, kde 
u nás v Čechách není hezky? 

(red) 
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FAR.NÍ AKA:OElW][E . 

Jak Usme) byli z Halíka na větvi 
aneb jak nás vidí ,, zacheové'' 

V březnovém prosluněném odpo
ledni se konala v zaplněném lhotec

kém kostele v rámci Farní akademie 
přednáška · profesora sociologie 

P. Tomáše Halíka „Katolická církev 
a duchovní stav české společnosti". 

Lektora není nutno představovat -
působí v univerzitním kostele Nej
světějšího Salvátora v Praze, v Čes
ké křesťanské akademii, přednáší 

na filosofické fakultě Univerzity Kar
lovy a jako host na řadě univerzit 
a mezinárodních vědeckých konfe
rencí. Publikoval přes 200 prací. 

Velmi stručně o čem byla řeč -
zemřelém kardinálu Konigovi, seku

laritě obyvatelstva České republiky, 
obecné pozici církve ve společnosti , 

duchovní touze současného člově
ka, úloze konkurence mezi církve
mi, idealizaci středověku, odpověd
nosti za stav společnosti, neblahé 
úloze restituční... 

Téma nové Halíkovy knihy Oslo
vit Zachea (člověk, který při cestě 

Ježíše vylezl ze zvědavosti na 
strom) se pochopitelně obtisklo i do 
výzvy přednášky - naší úlohou není 
jen se účastnit života své rodiny 
a farnosti, ale mít odpovědnost za 
druhé a přitažlivou činností je za-
ujmout. · 

A že se toto oslovení prostřednic

tvím své přednášky Prof. Halíkovi 
povedlo, dokládá jeden ohlas tak
zvaně z druhé strany: 

Mílí ... , chci vám moc poděkovat 
za pozvání na včerejší přednášku 

Tomáše Halíka! 
Těšila jsem se na ní, ale to jsem 

ještě netušila, že to bude vlastně 

skoro celé o mně. Jsem totiž nejspíš 

ten Zacheus, jak se tam říkalo. A ja
ko „zachejka" mám pár poznámek, 

které snad mohou - jak jsem ve 
včerejší diskusí pochopila - někoho 

zajímat. Co vlastně může praktiku
jící věřící udělat pro to, abychom se 
trochu poznali - prolnuli.„ (vy prak
tikující a my zachejácí): 

Tak pro mě je například moc 
důležité, že jste mě pozvali. Nebolí 

dělat se dá například to, že když lidí 
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kolem kostelů pořádají něco, kam 
může přijít i nepraktikující (nevěřící 
a ateista jsou slova, která mě iritují 

a nehodlám je používat, poněvadž 

neodpovídají skutečnosti) občan, 

tak se tam pozve. A takové před
nášky, kde figurují takové celospo
lečenské hvězdy jako je Halík, jsou 
k tomu naprosto ideální, protože 
tihle lidé potřebují vycítit, že jsou 
zvání a tečka, ne že jsou zvání, ale 
pro ně to buď nebude, nebo budou 

cítit tlak (Štěpka Philippová to teď 
krásně popsala Anťovi na našich se
tkáních v Angelovce - je pro mě těž
ký, když přijdu do kostela, nemůžu 
ani naznačit, že si něco myslím, při

jde vševědoucí a z tribuny mí řekne: 
JE TO TAKHLE. A teď si klekni a věř 
tomu. " To je skvěle vyjádřeno, jak
koli je to rituál pro „užkatolíky" po
třebný, není to cestou pro „ještěhle
dající". Ti musí mít ošetřenu potřebu 
bezpečí, že budou přijímání jako 
plnohodnotní lidé, nikoli tak, že mlu
vit tady budu já - a ty si tomu můžeš 
věřit a nemusíš). 

Druhou možností, s kterou mám 
bohatou zkušenost, je pořádat ně
co, co nemá spojitost s praktiková
ním víry (tzn. je to pro většinovou 
společnost plně přijatelné) a sou
časně je to něco, co potřebují obě 

strany, abych tak řekla. To je napří
klad školka! Nechci zdržovat, ale 

mám s tím plno zážitků! Jednak se 
tím veřejnosti ukáže, že katolíci 

nejsou blázní,co věří na cosi, co 
přece odporuje zdravému rozumu, 
že, a proto se drží v ghettu a chtějí 
zpátky majetek (to je opravdu obraz 
věřících a církve mezí nevěřícími, to 

mohu potvrdit), ale že jsou normální 

- jak tam ten Halík říkal - začíná to 
tím, že občan najednou pochopí, že 

kněz není ujetej cvok, ale normální 
člověk v džínách a triku! To byste 
nevěřili, jakou tohle má moc vůči 
nevěřící osobě!!! Pokud se školka 
dokáže plně otevřít veřejností (nebo 
cokoliv jiného, pečovatelská služba, 
domov důchodců, hospíc„ „co já 

vím - třeba ta vaše akademie), uvidí 
tam spousta lidí ze sídliště, že kato
lík je úplně normální člověk, který 

taky má plno starostí a ne ten růžo
vý úsměv na tváři vedle pěti dětí, jak 
to · bývá na „svatých" obrázcích; že 

kněz, co si přijde na zahradu opéct 
buřta, je docela fajn chlap, co zná 
pijácké písně, .„ a tak pomaloučku 
nakonec i to ghetto uvidí, že ten 
cizák, co si myslel na začátku „jen, 
aby nás tam neobraceli„ ." (je to nej
častější, co jsem od lidí, zajímají
cích se o Studánku zvenčí, slyšela), 

se rád a dobře zapojí. Studánce 
dosud dělá účetnictví rodina, která 

vyrostla v komunistickém prostředí 
a byť toto zavrhli a s rodiči se roze
šlí, měli katolíky zapsané - no ani si 
nepřejte vědět jak. Dneska jsou tře
tí rok ze Studánky pryč a pořád s ní 
spolupracují, vděčí křesťanské vý
chově své paličaté dcery za mnohé 
a jak řekl nádherně Halík „aspoň 

kus cesty šlí s námi a na jejich život 

to mělo zásadní vliv". 

Třetí eventualitou - s kterou mám 

konkrétní zkušenost právě teď ve 
škole - je pracovat tam, kde se na
před lidem ukáže moje užitečná 

práce na tom pracovním postu a po

sléze pochopí, že jsem věřící. Ve
doucí komunitního centra v Ange

lovce je katolička, která dělá mraky 

užitečné práce. Kdo se tam trochu 

zaháčkuje, napřed ji pozná jako 
šéfku KG, pak jako člověka a až 
nejintimněji v ní nakonec odhalí 
věřící osobu. To je prezentace víry 
nevěřící většině v ideální posloup
ností. 

Nebo naše úča - je evangelička, 

horuje pro - Začít spolu (bývalá blíz

ká spolupracovnice Lídy švejdové)
a skrze práci s dětmi zve lidi ke spo

lupráci. Každý rok před svátky secvi

čí s dětmi zpola humornou hru, všich
ni tam mají rolí - a je vždycky na 
téma vánoční, biblické. Rodičovstvo 

to v tuto dobu snadno schroupne. 
Už před časem jsem našla tako

vou parketu tady v okolí. Nevím 



vůbec, jestli je to uskutečnitelné, ale 
teď se to hodí, tak to předhazuju 
k uvážení: ukázaly se tu v regionu 
aktivity, které fungují jak u kostela, 
tak mimo kostel, jsou potřeba a teh
dy nebyly nijak propojené. Napří
klad paní, co se starala o důchod

ce ve středisku sociálních služeb 
Prahy 12 - vy ji určitě znáte z kos
tela. Jméno už jsem zapomněla -
ona je dlouhodobě nemocná. Sice 
byla taková svérázná, ale cítila pro
stor pro propojení své světské prá
ce s kostelem a taky to dělala. Tím 
se ukázalo, že staré lidi trápí, kdo 
jim umyje okna před svátky, že je to
ho na ně moc, kdo jim nakoupí ... 
Bylo jasné, že to je období, kdy má
lokterá ženská řekne, jo babi, já 
vám ty okna umeju, poněvadž mám 
sice barák, 5 dětí, ale před Vánoci 
mám spoustu volného času, haha
ha ... ; ale například mládež, studen
ti.. . by to třeba udělali, nebo někdo 
kdo je sám ... Ale jak je (ho) najít? .. . 
občanské sdružení ... by mohlo na 
tohle všechno žádat o granty. 

Já vím, že vás je na tohle všech
no málo, ale vtip je právě v tom, že 
tohle by mohlo do sebe vtáhnout 
i lidi mimo církev (třeba mě, hihihi). 
Spojovat se s dalšími na jednotlivé 

projekty - třeba zahrada kolem 
ošetřovatelského centra v Zárubov
ce, které je městské části, ale páter 
tam chodí měsíčně na mši a sta
niční je mladá osoba katolička, by 
potřebovala upravit. Město o grant 
žádat nemůže, ale zase má ty lidi, 
kteří by to upravovali. Tohle sdru
žení by zas mohlo být tím, kdo o ta
kový grant může požádat. A výsle
dek - i ti zarputilí v zastupitelstvu by 
viděli naprosto konkrétní a veskrze 
pozitivní výsledek spojení se s pám
bíčkáři, jak někteří z nich, bohužel, 
musím přiznat, říkají. 

Burzu oblečení. Komunitní setká
ní nad úpravou dětského hřiště tam 
a tam. nebo co je tu potřeba změnit 
pro postižené. Co já vím. A pak zvát 
takovéhle hvězdy jako je Halík - ale 
pro všechny! Nejen to vyhlásit při 
mši. Tihle lidi by to vyvěsili na rad
nici, v Komunitním centru, · ... co já 
vím kde ještě - a už by to jelo. 

Tak kdyby se vám někdy tyhle 
nápady hodily, nebo dokonce já 
osobně, přiložím kus svého času 
ráda. Každopádně moc děkuju za 
pozvání ... 

Zdraví 
Blanka Strouhalová 

Poznámka k ohlasu: 
1. Pokud se týče farní akademie, 

kterou jsem si vzal na starost, lze 
její akce rozdělit do dvou oblastí: 
jednak akce širšího záběru (ty mají 
za cíl právě zaujmout i zachey) 
a druhou skupinou jsou přednášky 
s duchovně prohlubující tématikou 
(dalo by se říci pro „pokročilé" či pro 
klasické věřící - kdo je ale v oblasti 
srdce pokročilý? - zde jsou předná
šející mi často kněží). 

2. Pokud jde o jarní úklid u babi
ček (velikonoční jsme už asi pro
švihli) - zcela v intencích ohlasu je 
možné se přihlásit - a to jak po
třební (babičky, co se se špinavý
mi okny ještě nesmířily), tak i ti 
ochotní přiložit ruku k dílu - jak jáh
nu Františku Martinkovi nebo mladí 
Tomáši Hroudovi. Neberte je však 
prosím jako organizátory, spíše jako 
zprostředkovatele. 

3. Poznámka k zahradě domovu 
důchodců, to je výzva pro členy ob
čanských sdružení, skauty apod. 
Dneska je už na podávání grantů 
pozdě, co to připravit na příští rok? 
Předpokládám , že o granty stejně 
žádáte, tak co to tam přidat? 

Přeji hezký den 
Evžen Šárka 

Dr. Prokop REMEŠ: 
Dubnová přednáška Farní akade

mie byla zaměřena na náboženské 
(a paranáboženské) skupiny, cha
rakteristické svým totalitním fungo
váním. Jejich vůdce má naprostou 
autoritu Uak poznávací, tak rozho
dovací). Hlavní riziko sekt je ve zne
užití moci (příklad - Shoho Asahara 
- útok sarinem v tokijském metru). 

Zcela novým historickým feno
ménem jsou paranáboženské (mi
monáboženské) sekty. Patří sem 
zvláště UFO sekty, hovořící o svých 
zkušenostech s mimozemšťany a lé
tajícími talíři. Dominantní postavení 
zde zaujímají tzv. kontaktéři, což 
jsou osoby, které tvrdí, že jsou 
psychicky v kontaktu s mimozem
šťany. Na mediální povrch vyplul 
tento druh sekty v souvislosti se . 
sebeupálením studenta Adamce, 
který poukazoval ve svém dopisu 
na rozloučenou na jejich internetové 
stránky. 

Náboženské sekty lze rozčlenit 

do tří základních skupin. 

První jsou sekty vycházející 
z křesťanství. Svědkové Jehovovi 
jsou v současné době oficiálně 

českým státem uznanou církví (asi 
15 000 členů) a mají zájem o vyučo
vání náboženství na školách. Sekta 
je známa aktivitou svých členů 

a distribucí tiskoviny Strážní věž. 

V současnosti se v ČR potýká s po
klesem počtu členů. Další známou 
sektou z této skupiny jsou Mormoni, 
kterých je v ČR asi 2 000. Nejvyšší 
koncentrace Mormonů je v americ
kém státu Utah, který je charakte
ristický nejnižší kriminalitou , ale na 
druhé straně nejvyšší sebevražed
ností. 

Druhou skupinou sekt jsou ty, 
které vycházejí z východních nábo
ženství, konkrétně hinduismu. Sem 
patří v ČR asketická skupina asi 
100 členů hnutí Haré Krišna, v Pra
ze provozuje dvě vegetariánské 
jídelny. Další sekty obsahují ve 
svém jménu jógu - Jóga v dnešním 
životě (možná až 1 O 000 lidí, hinduis-

tický klášter), Integrální jóga, Saha
dža jóga. 

Třetí skupinou jsou sekty s okult
ním pozadím - např. tzv. Dianetické 
centrum. Navenek se nabízí pomocí 
v rozvoji osobnosti přes tzv. oxford
ský test osobnosti. V Americe je 
označována tato sekta jako sciento
logická církev. Východiskem sekty 
je to, že člověk má božské schop
nosti, které nedokáže využít. 

Byla pojednána · 1 některá další 
hnutí, která však svým fungováním 
nelze do sekt zařadit. Sem patří 

např. satanismus. Podstatou sata
nismu je vzpoura, v zásadě proti 
čemukoli. Dnešní satanisté ve své 
většině ani v satana nevěří. Když 
zjistíme ve svém okolí satanismus, 
není třeba věnovat pozornost ná
lepce, ale co je za tím (např. šika
na ... ), a zaměřit se případně proti 
této jejich aktivitě. 

(EŠ) 



„ ' ' „ 
FARNÍ 
AKADEMIE f CESKY LEKAR V SRDCI AFRIKY 

Dr. Marcel Drlík, autor stejno
jmenné knihy (vydalo nakladatelství 
Portál), ve své květnové besedě vy
právěl jednak o životě ve Středo
africké republice, jednak o svém 
působení lékaře v nemocnicích 
v i3ozumu a Boccranze. 
Země je osmkrát větší než česká 

republika, leží přesně na jih od nás, 
je původně francouzskou kolonií 
od · 90-tých · 1et předminulého století. 
Z té doby zůstal úřední jazyk fran
couzština, druhým úředním jazykem 
je sango (výhodou při jeho učení je 
to, že nepoužívá ani časování ani 
skloňování). Z Evropy je Středoa
frická republika přístupná buď le
tecky nebo po moři do Kamerunu 
(jediný bezpečný sousední stát) 
a odsud asi 1200 km po prašných 
cestách. Hlavním městem republiky 
je Bangui, ležící na řece Ubangi. 

Základem výživy obyvatelstva je 
maniok. Keř má kořeny připomínající 
petržel, ty se musí opracovat - vy
luhovat, sušit na slunci a roztlouci. 
Z manioku se připravují jakési kned
líky. Mezi další plodiny patří např. 
papaja, cukrová třtina, banány, pa
prika, mango, káva. V zemi není 
hlad. Pěstuje se bavlna. 

Ve státě prakticky neexistuje prů

mysl (vyjma pivovaru v hlavním 
městě), takže bavlna se prodává 
nevýhodně jako surová. Vyváží se 
dřevo. V zemi jsou naleziště zlata 
a diamantů. 

Část lidí žije jako kočovní pastev-

ci, konkrétně jde o kmen Bororo, 
který pečuje o stáda zebu. Jiným 
kmenem jsou Pygmejové, kteří si 
staví iglú z listí. Někteří lidé se živí 
rybařením, rybáři plují na řece v až 
dvanáctimetrových lodích. 

Domky ve vesnicích jsou pasta~ 
veny z cihel ze sušené hlíny, sláma 
na střeše vydrží dva roky (než se 
o ni postarají termiti). Podobným 
způsobem vypadá i většina kostelů, 
někdy je doplněn zvenku o kříž 

sestavený ze dvou větví. Nejstarší 
kostelík sv. Pavla je zděný a asi 100 
let starý. Ke křesťanství se v zemi 
hlásí 70 % obyvatelstva (k musli
mům 15 %). Misie v Bozumu byla 
založena v roce 1924. 

Školy jsou státní (moc nefungují, 
neboť stát nemá peníze na učitele) 
a církevní. 

Již při svých studiích pociťoval 
přednášející touhu po cestě do Afriky 
a po pomoci zde žijícím lidem. Ještě 
několik let trvalo, než se setkal s ot
cem Anastasiem od pražských kar
melitánů, který měl potřebné kon
takty v misiích. Další více než dva 
roky zabrala potřebná příprava. 

Místní nemocnice nebyla zaříze
ním, jaké známe u nás. Měla sice 
čtyři oddělení, ale dr. Drlík byl jedi
ným lékařem. Pomocný personál 
prováděl náročnější úkony, než je 
u nás obvyklé. Elektřina se vyráběla 
pouze občas pomocí dieselagre
gátu, aby bylo možno sterilizovat 
lékařské nástroje. Rentgen pracoval 

pouze tři týdny v roce. Neexistoval 
kyslík, inkubátory nebo anesteziolo
gické přístroje, umrtvení bylo obvyk
le lokální a personál sledoval dech 
operovaného vizuálně nebo posle
chem. Při operacích bylo nutné 
zalepovat oči pacientům, aby nevy
schly sliznice. Úmrtnost po opera
cích byla i přes jednoduché podmín
ky nižší než u nás, především proto, 
že pacienti nejsou současně s akut
ním onemocněním zatíženi civilizač
ními chorobami. 

Stát nevybírá žádné daně a rov
něž žádné prostředky na zdravot
nictví neposkytuje. Vše si tedy hradí 
pacient (včetně potřebných léků), 

pouze v akutních případech po
může např. misie. Příbuzní žijí na 
dvoře nemocnice a vaří pacientům. 

V zemi je 13 % všeho obyvatel
stva HIV pozitivních. To je sice ve 
srovnání s jižní Afrikou nízké číslo , 

ale u dospělé populace, která na 
AIDS rychle umírá, je to asi třetina. 
V současnosti jde o neřešitelný 

celoafrický problém - lidé nejsou se 
svou morálkou tak daleko, aby mě
nili své tradiční návyky sexuálního 
chování a cena léků pro tak velký 
okruh nemocných lidí je nedostupná. 

V nedávné době došlo v zemi ke 
státnímu převratu s občanskou vál
kou, což zkomplikovalo na řadě míst 
život. Misii v Bozumu se podařilo 

obnovit, nemocnice však dosud ne
funguje. 

(EŠ) 

NÁVOD NA. ŽIVOT 
1. Vezměte v úvahu, že velká 

láska a velké skutky zahrnují velké 
riskování. 

2. Když prohrajete, nenechte si 
ujít ponaučení, proč se to stalo. 

3. Držte se tří R: Respektu vůči 
sobě, Respektu vůči ostatním, 

Responsibility (zodpovědnosti) 

za všechny svoje činy. 
· 4. Pamatujte si, že když nedosta

nete to, co chcete, je to někdy skvě
lý zásah štěstí. 

5. Naučte se pravidla života, 
abyste věděli, jak je správně poru
šovat. 
. 6. Nedovolte, aby malé neshody 
zraňovaly velká přátelství. 

7. Jakmile si uvědomíte, že jste 
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udělali chybu, udělejte okamžitě 

kroky k její nápravě. 
8. Každý den setrvejte nějaký 

čas o samotě. 
9. Otevřete svou náruč změně, 

ale nevzdávejte se při tom svých 
stálých hodnot. 

10. Pamatujte si, že mlčení je 
někdy tou nejlepší odpovědí. 

11. Žijte dobrý, čestný život. Až 
jednou zestárnete a budete se dívat 
zpět, budete se z něho moci těšit 

· podruhé. 
12. Milující atmosféra ve vaší do

mácnosti je základem vašeho života. 
13. Při neshodě s vašimi milova

nými řešte pouze přítomnou situaci. 
Nevynášejte na světlo minulost. 

14. Sdílejte své poznatky. Je to 
způsob, jak dosáhnout nesmrtel
nosti. 

15. Bud~e citliví k Zemi. 
16. Jednou do roka se vypravte 

někam, kde jste ještě nikdy před tím 
nebyli. 

17. Pamatujte si, že nejlepší 
vztah je ten, ve kterém vaše vzá
jemná láska je větší, než vaše po
třeby. 

18. Posuzujte svůj úspěch tím, 
čeho jste se museli vzdát, abyste ho 
dosáhli. 

19. Přistupujte k lásce a k vaření 
s hravou, bezstarostnou odevzda
ností. 

DALAJLÁMA 



BYLA JSEM V MARIAZELL 

Společný pastýřský list biskup
ských konferencí osmi zemí střed
ní Evropy zahájil v červnu 2003 
Středoevropské katolické dny, je
jichž vyvrcholením byla pouť do 
Mariazell. 

Tradice Katolických dnů v ně

mecky mluvících zemích trvá přes 
150 let. Poslední Rakouské kato
lické dny v roce 1983 byly spojeny 
s návštěvou Svatého otce, který 
vybízel ke spoluzodpovědnosti za 
osudy Evropy a tuto výzvu opa
koval Rakušanům i v roce 1988 
a 1998. Každá rakouská diecéze 
se modlila za jednu komunistickou 
zem (Československo „patřilo" 
St. Poltenu). Až několik roků po 
pádu železné opony se na návrh 
Rakouska rozhodly přijmout zod
povědnost za Evropu i katolíci 
z Bosny a Hercegoviny, z Chorvat
ska, Slovinska, české republiky, 
Slovenska, Maďarska a Polska. 

Když jsem se vloni dozvěděla 
o květnové pouti na krásné, pra-

staré promodlené místo (z roku 
1157) v klínu hor a ještě v den 
mých narozenin, neváhala jsem 
ani na okamžik. Mé přání se splni
lo a mohla jsem už potřetí po roce 
1990 pokleknout před milostnou 
soškou Panny Marie, kolem níž 
jsem v jedné chvíli viděla okolo 
sebe tisíce lidí všech stavů ze sou
sedních i vzdálených zemí v běhu 
více než osmi století. Mluvili růz
nými jazyky, měli rozmanité dobo
vé oblečení, ale své starosti i díky 
přednášeli nebeské Matce ve stej
né úctě a důvěře jako my dnes. 

Protože by se podrobné vyprá
vění o průběhu poutě do mého 
příspěvku nevešlo a mnozí jistě 
sledovali televizní přenos, sdělím 
pouze několik svých hlavních 
dojmů. Viděno zvenčí, šlo opravdu 
o pouť s mnoha svízelemi a oběť
mi. Celý den v dešti, pláštěnky se 
nerozdávaly na parkovištích, ale 
až v poutním areálu, přestože 

deštníky nebyly povoleny. Bylo 
chladno, ale tropická vedra by by
la určitě horší. Rozbředlý terén se 
žlutavým blátíčkem někdy nechtěl 
pustit zabořené boty. Spousty lidí, 
často si sdělujících své postřehy 
i při bohoslužbě. Knížka na sledo
vání obřadů s modlitbami a pís
němi se v dešti brzo rozmočila 

a zkřehlé prsty v ní nemohly listo
vat. Také sluchátka nebylo možné 
na uši nasadit. Na veliké obra
zovce jsem neviděla téměř nic, 
protože mi nepřetržitě pršelo na 
brýle. Nedostatky v organizaci ky
vadlové autobusové dopravy nebo 

INSPIROMAT PRO MANŽELSTVÍ A RODINU 
- Dobrou vůli sice mám, ale skutek mi schází. (Řím 7, 18) 
- Nic z toho, co je a z toho, co se stane, nemá profánní charakter. 

(Quoist) 
- . „ ve všem modlitbou a prosbou oznamujte Bohu své prosby 

s děkováním. (Fil 4, 6) 
- Nepodceňuj hodnotu ženiných pocitů a požadavků. 
- 99 % věcí, kvůli kterým máš starosti, se nestane. 
- Jednou z nejobdivuhodnějších lidských vlastností je obrátit zápory 

v klady. 
- Rád tak udělám. 
- Blaženější je dávat než dostávat (Sk 20, 35). 

Rozděl si úkoly na podúkoly. 
Bůh tvoří velké věci s tím, co je malé. (Quoist) 

(přečetl EŠ) 

v rozdávání poutních balíčků 

účastníkům lze pochopit - dokon
ce mě v této věci potěšilo jisté 
příbuzenství Čechů a Rakušanů. 
Vzpomeňme třeba jenom, jak se 
při trochu větším shromáždění 

věřících motáme neorganizovaně 
jeden druhému do cesty při podá
vání sv. přijímání. 

Přes všechny uvedené trampo
ty jsem se cítila neuvěřitelně spo
kojená, klidná, dokonce šťastná. 
Vždyť už pomyšlení, že tisíce lidí 
se shromáždily při mši svaté se 
společnou snahou pomáhat ke 
sjednocení Evropy spolu s Kris
tem, bylo pro mě až dojemné. 
Kolik tisíc sportovních fanoušků 

dovede přinášet veliké oběti kvůli 
sledování fotbalového utkání -
a nám by mělo vadit trochu deště 
a bláta, či hladu a žízně? 

Pouť jsem absolvovala s český
mi řeholnicemi a v jejich společ
nosti jsem poznala, jak zvlášť ty 
starší (jedna byla osmdesátnice) 
s úsměvem překonávaly překáž
ky. Kdo chtěl navštívit baziliku, 
měl před sebou 1 O kilometrů k na
šemu autobusu. Pořadatelé zajiš
ťovali dopravu jen lidem o berlích, 
ostatní se vydávali na deset růz

ných stanovišť převážně pěšky. 
Zaparkované autobusy stály v ně
kolikakilometrové řadě na silnici 
mezi kopci a každý hledal číslo 
toho svého. Odjížděli jsme místo 
v 17.00 o tři hodiny později, ale 
šťastní, že jsme všichni přece jen 
došli. 

A na závěr dva pěkné citáty 
z proslovů. První od Christopha 
kard. Schonborna: „Milostná so
cha Panny Marie Celské ukazuje 
na Ježíše a dává nám sílu učinit 
to, co on nám říká . On je cestou 
na naší pouti. Nechť svědčíme 
o naší víře v každodenním životě, 
který je nesen společným vyzná
ním - Kristus, naděje Evropy." 
V druhém citátu jsou slova Wal
traud Klasnic, zemské hejtmanky 
Štýrska: „ Tato pouť má být zname
ním vděčnosti a prosbou. Ať Pan
na Maria Celská drží i v budouc
nosti svou ochrannou ruku nad 
námi a naší společnou Evropou." 

Jarmila KLINGEROVÁ 
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Tak nevím, jak se na prázdniny 
chystáte vy? Já si už v obchodě 
vyhlédl nafukovací lehátko, krásné 
zelené plavky a pořádný krém na opa
lování. Taky přemýšlím o síťce na mo
týly, o .koulích do písku a t;ioqila by se 
i pořádná pálka na tenis. Ze to všech
no do kufru nenacpu? Máte děti 
úplnou pravdu. A nakonec není vůbec 
důležité jestli tenisová pálka je ze 
značkového obchodu a plavky mají 
tu správnou barvu. Největší radost mi 
(a také sobě) uděláte, když budete co 
nejvíc na čerstvém vzduchu, užijete si 

léta podle svého, někdo u rybníka, 
někdo v lese na borůvkách, a hlavně 
se všichni v pořádku vraťte. 

Letní soutěž , kterou jsem pro vás 
vymyslel, je pořádně lišácká. 

POZOR - POZOR - POZOR 
Krásný penál s obtisky vyhraje 

ten, kdo mi do 15. září přinese nejvíc 
pohledů z míst, která v létě navštíví. 
Pohledy můžete průběžně celé léto 
nosit do sakristie k otci Bedřichovi. 
Dal jsem tam krabici, kam budete po
hledy - s vaším jménem a adresou 

pro Kristiána na zadní straně - uklá
dat. Už se těším na toho, kdo bude 
nejpilnější. 

Tak, a teď se musím rychle naučit 
plavat, abyste se mi děti nesmály, 
kdybychom se náhodou v létě někde 
potkali. 

Létu zdar a zejména dětem ze 
Lhotky hodně sluníčka přeje 

Váš KRISTIÁN 

PRÁZDNINY S PANNOU MARIÍ 
Vysoko na nebi zářilo polední slunce 

a rozžhavilo červencový den. Klárce, která 
přijela s rodiči k babičce na prázdniny, horko 
nevadilo. V Jiříkově bylo mnoho stromů , 
v jejichž stínu si ráda hrávala. Ne tak v útulné 
chalupě. 

S rodiči , babičkou a dědečkem zased li 
k obědu a bylo o čem povídat. 

Po chvíli Klárka neměla stání. „ Půjdu 
k Terezce," oznámila. A už si představovala, 
jak si budou společně hrát se psem, králíčky 
a ovečkami. Terezka byla její kamarádka ze 
sousedství. 

„Počkej, " řekla babička. „Na jaře umřel 
Terezce dědeček. Tak aby ses na něj neptala a 
nechtěla s ním jít jako jindy pást ovečky." 

„A ještě je mají?" 
„Zatím ano, ale je na ně babička sama." 
Terezka ji uvítala i s Rekem, který spoko-

jeně vrtěl ocáskem. 
„Co budeme dělat?" 
„Chci se podívat na ovečky, na Barču 

a Dorču , jestli můžu. " 
„Hm, tak pojď. Zítra je můžeme pást s ba

bičkou . Dědu už nemáme." 
„Já vím, nechtěla jsem ti to připomínat... " 
„ Babička říká, že je děda s námi, když to 

potřebujeme, a když ne, tak je u Pána Boha, 
kde je mu dobře. Takže nesmutníme." 
· Klárka udiveně poslouchala, vždyť vloni 
o Bohu Terezka vůbec nemluvila. Věděla, že 
jsou rodiny, které chodí do kostela, že jsou 
všelijaké církve, ale ve svých jedenácti nechá
pala, jestli mají všichni stejného Boha. Ani se 
o tom s Terezkou nechtěla bavit. Rovnou 

zamířila k chlívku s ovečkami, kde už stála 
také babička. 

„Pěkně tě vítáme, Klárko, tak to Terezka 
bude mít zase kamarádku." 

„No, já taky," zazubila se Klárka. 
„ Přišla ses podívat na ovečky?" 
„Zítra můžeš s námi na pastvu, jestli 

budeš chtít." 
„Do břízkovýho hájku?" 
„Třeba tam." 
Druhý den dopoledne trávila obě děvčata 

na dvorku u Klárčiny babičky. Dědeček na
foukl bazén a děvčata dováděla . Odpoledne 
měly holky na programu pasení oveček, pe
xeso na vlněné dece a pojídání domácích bu
chet. Taky honičku mezi břízkami a hledání 
křemenáčů . 

Další den vzala Klárku její babička do 
Rumburku na nákup. Na náměstí potkaly 
známé z Prahy, také chalupáře . „Nepojedete 
za hranice na pouť?" ptal se pán, kterého 
znala babička z práce. „Bývá to tam velký, 
děti si užijí atrakcí." Měl na prázdninách tři 
vnoučata. Desetiletého Pavla, o dva roky 
starší Lucku a pětiletou Míšu. 

Klárce se nápad líbil a tak zaprosila: „Babi, 
pojeďme ... " 

„Uvidíme, chtěla jsem tě vzít do Německa, 
do Budyšína - Bautzenu. Je tam hezký hrad. " 

„Hrad je tam pěkný, vůbec celé město , ale 
znáte děti. Pouťovými atrakcemi je nadchnete 
víc," nahrál ten pán Klárce. A tak se s ním ba
bička dohodla, že na pouť vyrazí společně. 

„My pojedeme na pouť do Německa, hned 
za hranice," nadšeně hlásila Klárka Terezce 

a její babičce, když zase seděly na dece v bře
zovém hájí. 

„To asi pojedete hned tady za Filipov. Tam 
opravdu bývají pěkné poutě. Do kostela, který 
stojí přímo na česko německé hranici, se 
chodí z Filipova pěšky. Lidé, taky hodně Něm
ců, se trousí sem a tam," vysvětluje babička. 

„Tam se stal zázrak, viď babi?" dodává 
Terezka. 

„Jaký zázrak?" diví se Klárka. Nikdy o žád
ném zázraku neslyšela. 

A tak se babička rozvyprávěla. Bylo to 
dávno před první světovou válkou. Ještě tam 
nestál kostel, na mše se chodilo do Jiříkova . 
Na tom místě , co je kostel, byl domek tkalců . 
Tam měli hodně dětí a mezi nimi vážně ne
mocnou devatenáctiletou Magdalenu. Nejdřív 
chytla zápal plic a pak rakovinu. Její rod i če 
nežili a tak se o ni starali sourozenci a její 
kamarádka. Doktor se netajil s tím, že umírá 
a že není žádná naděje na uzdravení. Pan farář 
Magdaleně řekl, když měla velké bolesti, aby 
se svěřila Panně Marii a tu prosila. Poslechla 
a přitom se dívala na její obraz. V den, který 
doktor označil za poslední, dívku navštívila 
Panna Maria se slovy: 

„Dítě , už se to hojí." 
Magdalena ráno vstala z postele a šla 

k pekaři nakupovat. Před tím se už nemohla 
ani zvednout z postele. Všichni časem pocho
pili, že šlo o zázračné uzdravení. To Panna 
Maria zopakovala také u jiné dívky, která ne
mohla chodit. Pak docházelo k mnoha dalším 
zázrakům Na místě tkalcovského domku 
věřící postavili kostel. 

• VĚNOVÁNO D'ĚTISM • věNo·VÁNO DĚT&M • viátroVÁNO DĚTEM • VĚNOVÁNO DĚTEM • 
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„To je zvláštní, já vlastně o Panně Marii 
skoro nic nevěděla. Jen, že se jí narodil Ježí
šek o Vánocích," svěřila se Klárka. 

Tak babička každý den vypravovala 
dívkám o Panně Marii, o jejím božském synu 
Ježíši, o apoštolech a jiných svatých. 

„Podíváme se ve Filipově do kostela až 
tam půjdeme na pouť?" ptala se Klárka ba
bičky. „Jen tak na chviličku nakouknout, na 
postel té vizionářky Magdaleny, jak se jí stal 
ten zázrak." 

Až. nadešel den poutě. Babiččin kolega 
z Prahy naložil babičku s Klárkou do velkého 
auta, kde seděla ještě jeho tři vnoučata. Pro
jeli Filipovem, kolem kostela k hranicím. 
Odtud šli pěšky. Až se budeme vracet, tak se 
v kostele zastavíme, říkala si Klárka, která si 
to usilovně přála. Za hraničním přechodem 
se tyčilo velké ruské kolo a netrvalo dlouho 
a všichni se na něm točili. Klárka opět viděla 
filipovský kostel a myslela na Pannu Marii 
a Magdalenu. Pavel s Luckou a Míšou byli po 
atrakcích jako diví. Ani jim nevadilo, že je vel
ké dusno a vítr žene na obloze černé mraky. 

„Musíme děti rychle domů," varovala 
Klárčina babička. „Nebo chytíme bouřku 
a zmokneme." 

„Ale my chceme ještě jednou na autíčka," 
žadonil Pavlík. 

Děti. šly tedy naposledy na autodrom a to 
je stálo pořádné promoknutí než se vrátily na 
parkoviště k autu. 
· V chalupě byla Klárce velká zima. Děde
ček zatopil, Klárka se · převlekla a šup do po
stele. V noci ji probudilo velké horko. 

„Dítě, ty máš horečku," polekala se ba
bička a přinesla teploměr. Naměřil 39,5. 

„Jestli se to nezlepší, zavoláme doktora. 
Snad to nebude zápal plic. To bychom museli 
do nemocnice." 

Babička zavolala Klárčiny rodiče, aby roz
hodli. 

„Ale babi, vždyť my. máme naši Pannu 
Marii, co kdybychom se za Klárku modlily," 
napadlo Terezku. 

„Jsem ráda, že tě to, Terinko, napadlo, 
chtěla jsem ti to navrhnout. Půjdeme do Fili
pova do kostela a budeme prosit Matku 
Boží." 

Navečer se za Klárkou znovu zastavil pan 
doktor. „Je bez teploty a na poslech taky 
v pořádku," řekl překvapeně . „Každopádně ji 
ještě z postele nepouštějte." 

„Jak je to možný, vždyť ještě před chvíli 
měla vysokou horečku." 

„Jo, to se občas děje, zvlášť tady v pohra
ničí," odtušil doktor a jakoby se usmíval pod 
vousy. 

Ráno přijeli rodiče Klárky a oba měli 

radost, že to takhle dopadlo. Když babička 
viděla , že nemocná už má zase chuť k jídlu, 
dovolila, aby ji navštívila Terezka. 

„Modlily jsme se za tebe s· babičkou 
k Panně Marii," šeptala kamarádce. 

„Terko, já ji v noci viděla. Nevím, jestli ve 
snu nebo v horečce . Babička říkala, že jsem 
blouznila a něco pořád povídala. Panna Maria 
přišla za mnou a byla strašně krásná. Žádná 
princezna z pohádek není tak nádherná jako 
ona. Asi mě uzdravila." · 

„No to je tutový. To ti teda závidím. Ne, že 
jsi byla nemocná, ale že ses s ní setkala.". 

„Třeba ji ve snu taky někdy uvidíš." 
Další neděli vzala Klárku babička na mši 

svatou do Filipova. Nic nenamítala, ba na
opak. V kapli si mohla prohlédnout postel 
vizionářky Magdaleny a u o oltáře se po
modlila Otčenáš a Zdrávas Maria. Modlitby ji 
naučila Terezka. · 

Po prázdninách se přihlásila na nábožen
ství a o Velikonocích přijala křest. Klárka se 
dnes denně modlí k Panně Marii a už se zase 
těší do Jiříkova za Terezkou. Doufá, že spolu 
zajedou do filipovského kostela. 

Ilona FRYČOVÁ 

• VĚNOVÁNO DĚTEM • VěNOVÁNO DĚTEM • VĚNOVÁNO DěTEM •VĚNOVÁNO Dě.TEM• 

168. ODDÍL o R LI PŘI KŘESŤANSKÉM SKAUTSKÉM STŘEDISKU BLANIK 

Co Tě u Orlů čeká: 

- Roky skvělých dobrodružství 

prožitých v družině stejně starých kamarádu 

-Zahrajete si fotbal 

i hry o nichž jste nikdy neslyšeli 

- Naučfte se šifry, uzly, morseovku, 

ale pfedevšfm poradit si tani, kde si jin! nevědí 

rady 

- Budeme objevovat drsnou a krásnou 

pffrodu a učit se v nf žit 

- Pojedeme na tábor pod indiánské tee-pee 

- a spousta dalšfho „ . 

H LEDÁ KLUKY VE VĚKU 

6-8 LET, 
kteří mají chuť podnikat s námi 

cesty za dobrodružstvím ... 

Co Vašim dětem chceme dát : 

- jsme jednim z krčských oddilú pl'i skautském 

stl'edisku Blanik 

- oddil je kl'esfansky zaměl'ený 

- výchova - byf prostl'ednictvim her - směruje 

k tomu , aby se z Vašich děti stali celi lidé, 

občané, křesfané ... 

- skauting uči člověka samostatnosti, sebeduvěl'e, 

odpovědnosti 

- oddílový život je výborná, aktivní.náplň času 

( konkrétně: každý týden schúzka, každá tl'etí 

sobota výprava, jarni prázdniny, 

2 týdny o prázdninách tábor ) 

Kontakt na vedouci: 

Tomái Lokajlček tel: 267 914 267 , mob: 604 749 880 , tlokajlcek@seznam.cz · 

Petr Pavlok 

Jan Manek 

tel: 261 260 497, mob: 731170 341 , petr@pavlok.cz 

tel: 244 401 613 , mob: 736 143 872 



PRÁV N f OKiNKO 

VYDĚDĚNÍ 
Jak jsme v minulém Věstníku slí

bili, vracíme se k jiné stránce závěti, 
a to ke kauze vydědění. Jaké mohou 
být její důvody? 

Zůstavitel může vydědit potom
ka, jestliže: 

a) v rozporu s dobrými mravy 
neposkytl zustaviteli potřebnou 

pomoc . v nemoci, ve stáří nebo 
v jiných závažných případech 

b) o zustavitele trvale nepro-· 
jevuje opravdový zájem, který by 
jako potomek projevovat měl 

c) byl odsouzen pro úmyslný 
trestný čin k trestu odnětí svobo
dy v trvání nejméně jednoho roku 

d) trvale vede nezřízený život. 
Pokud to zůstavitel v listině o vy

dědění výslovně stanoví, vztahují se 
důsledky vydědění i na vnuky. O ná
ležitostech listiny o vydědění a o je
jím zrušení platí obdobný režim jako 
u sepsání závěti. V listině však musí 
být uveden důvod vydědění. 

Důvody vydědění jsou taxativně 
vypočteny pod písmeny a-d. Pro
jev vůle obsahující jiný důvod vydě
.dění by byl bez právních následků. 

Mají-li být z chování vyděděného 
vyvozovány důsledky, musí být mi
mo jakoukoli pochybnost, že vydě
děním byla dána v inkriminovaném 
případě příležitost i reálná možnost 
zůstaviteli potřebnou pomoc také 
skutečně poskytnout, že zůstavitel 

tuto pomoc neodmítal. Podle obec
né morálky se v takových případech 
očekává aktivita ze strany přede
vším potomků, aby odvrátili hrozící 
následky nebo je alespoň co nejvíce 
zmírnili. Vychází totiž najevo, že při 
rozhodování ve věci nelze ponechat 
bez povšimnutí příčinu nezájmu 
potomka a zůstavitele, spočívající 

v zůstaviteli samém. 
Bývá zvažováno, zda to nebyl on 

sám, kdo si vysloužil trvalý nezájem 
potomka o svou osobu. Je třeba 

uvážit, že ten, kdo by nejsnáze mohl 
unést důkazní břemeno, není v době 
rozhodování sporu naživu. S obtíže-

mi tohoto druhu se však nelze set
kat v případě vydědění z důvodu 
uvedeného pod písmenem c). 

Ze zákona lze dovodit, že se 
v něm předpokládá reakce ze stra
ny zůstavitele na čin nebo chování 
vyděděného, pro který si nezaslu
huje toho, aby mu zůstavitelem 

zanechaný majetek připadl jako 
děd i ci. Nebylo by však v souladu se 
zákonem, kdyby podle projevu svo
bodné vůle měl být dědic vyděděn 
pro případ, že by se do konce života 
zůstavitele zachoval tak, jak se uvá
dí v zákoně jako důvod vydědění. 
Doporučuji, z tohoto pohledu, pora
dit se raději s notářem, resp. tuto lis
tinu s ním sepsat. 

Epilog 
Protože píšu pro křesťanský 

Věstník, chci připojit několik slov. 
Jak uvádím, občanský zákoník se 
snaží velmi pregnantně ošetřit tento 
institut tak, aby vyloučil na co nej
větší možnou míru nespravedlivé 
rozhodnutí soudu, tedy, aby sprave
dlnost byla co nejspravedlivější. 

Přesto je však na místě připome
nout pro současnou dobu velmi 
aktuální a důležitý fenomén, a tím je 
odpuštění. To by měl mít každý zůs
tavitel na mysli, než začne hledat 
důvody vydědění. 

Dovolte mi opět citovat seces
ního umělce Alfonze Muchu z jeho 
Le Pater - Otčenáš: 

A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. 

Člověk obdařený potravou pro 
hmotný i duchovní život pak po
slechne své Svědomí, obrátí se 
k sobě rovným a začne se učit při
stupovat k bližnímu s touž Láskou, 
kterou je prodchnuto i jeho nitro. 
Jakmile z Vůle svého nesmrtelného 
Učitele ovládne neblahou sílu svých 
primitivních pudů, naučí se též chá
pat základní zákon Odpuštění a bu
de se jím řídit. 

JUDr. Dalibor ČERTOK 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 16 Kč. Toto číslo vyšlo 
11. června 2004. 

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 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 

Do června první 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. 



POMOZME, 
ABY PŘEŽILA 
(aneb i P. Rudolf 
by to udělal) 

O tíživé finanční situaci naší 
církevní mateřské školky jste se 
dověděli již z předprázdninového 
Věstníku. Ráda bych na tento člá
nek s vtipně spekulujícím názvem 
Přežije Studánka rok 2004? navá
zala a informovala farnost, co jsme 
pro přežití Studánky udělali my, 
rodiče z občanského sdružení. 

Předně si velice vážíme ochoty 
ze strany farní rady (pod vedením 
P. Vymětalíka) Studánce pomoci 
dofinancovat školní rok 2003/2004. 
Zároveň jsme si ale vědomi, že 
i farnost má své finanční závazky 
a že školka sama musí udělat kro
ky, jimiž se nové situaci (snížení 
státních dotací o 25 °/o dosavad
ních) přizpůsobí, aby mohla být 
v budoucnosti opět finančně sobě
stačná a nevisela jako tíživý bal
van na bedrech farnosti. 

Konkrétně. Vypočítali jsme, že 
chybějící finanční sumu je možné 
docílit zvýšením počtu dětí ve 
školce o 10-15, spolu s přiměře
ným navýšením školného. Aby 
nám hygienik přijetí dalších dětí 
povolil, bylo nutné školku přestě
hovat do sousedních prostor bu
dovy a provést drobné stavební 
úpravy. Této rekonstrukci bychom 

(pokračování na str. 2) 

.... 
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VESTNIK 
4/2004 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

V neděli 18. dubna 2004 probě
hlo v celé republice sčítání účast

níků nedělních bohoslužeb. Ně

kde byla návštěvnost přibližně 

stejná jako při posledním sčítání , 

které proběhlo před pěti roky, ně

kde trochu poklesla. 
Arcidiecéze pražská napočítala 

v kostelech 39 230 věřících. 

Z toho jich bylo v Praze 22 955. 
Největší návštěvnost v naší arci
diecézi měla sv. Terezička v Koby
lisích, kde se na mši svaté sešlo 
1067 věřících . A druhá nejvyšší 
návštěvnost byla u nás na Lhotce 
- 1027. Před pěti roky nás bylo 
1007, takže je to mírný přírůstek. 
A to je j istě radostné. Ale ještě 
více je potěšující pro mě a určitě 
i pro vás, že zde bylo napočítáno 
165 dětí ve věku do 15 let. 

Mohu to rozepsat i konkrétněji: 

16 dětí do jednoho roku (6 chla
pečků a 1 O děvčátek) , 68 dětí od 
2 do 7 roků (33 chlapců a 35 dí
vek) a 81 dětí od 8 do 15 roků 
(39 chlapců a 42 dívek) . 

Účastníků ve věku mezi 16 až 
25 roky byla rovná stovka (44 mla
dých mužů a 56 slečen či mladých 
paní). 

A tak chci poděkovat rodičům , 

ale i babičkám a dědečkům, že 
děti přivádějí v neděli do kostela 
a že se věnují jejich náboženské 
výchově. Je nesmírnou škodou 
a ztrátou pro člověka, zaroste-li 
mu cesta do kostela, ke zdroji 
světla Božích pravd, k očišťující
mu a posvěcujícímu prameni Boží 
milosti. 

Charles Peguy napsal: „Poha
sínání nebo docela ztráta nábo-

* * * 
Teď v září se vracíte zpátky do 

Prahy po dovolených a děti po 
prázdninách a budeme se tu opět 
scházet v kostele. A tak si moc 
přeji a modlím se, abyste z naše
ho kostela odcházeli vždycky 
osvěženi odpuštěním, naplněni 

láskou, nadějí a vírou. Abyste od
cházeli do života klidní a silní. 

A pro vás, děti, budeme opět 
připravovat s Boženkou, Maruš
kou a Petrem dětské mše svaté. 
Při nich si budeme povídat a zpí
vat písničky s naší kapelou Nestí
háme. často však jste taky na mši 
svaté, která není „dětská" . A nero
zumíte všemu, co tam kněz po
vídá, co se modlí. Mše se vám zdá 
dlouhá a moc se vám do kostela 
nechce. (Když já jsem byl malý, 
tak se mi taky do kostela moc 
nechtělo. A teď jsem farářem.) Ale 
čím budete starší, tím víc tomu 
budete rozumět a budete chodit 
do kostela rádi. A dokonce, když 
se někdy v neděli do kostela 
nedostanete, tak vám to bude 
chybět. 

Vy víte, že Bůh je všude. Je 
všudypřítomný. Ale kostel je něco, 
co postavili lidé PRO BOHA, kam 
Boha pozvali z lásky. A to Boha 
přitahuje a on vchází, aby se tu 
s námi setkával, aby se nám daro
val. Kostel je místem zvláštního 
Božího působení. A tak, i když vše
mu nerozumíte při mši, snažte se 
myslet na Boha a v duchu si s ním 
povídat. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 
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POMOZME ABY PREZILA 
(pokračování ze str. 1) 

se stejně nevyhnuli, protože stá
vající objekt již nevyhovoval 
hygienickým normám platným 
v Evropské unii. Toho si byl zřej
mě vědom i náš zřizovatel (Arci
biskupství pražské), protože nám 
startovní částku 275 000 Kč na 
investice poskytl a ke shánění 
dalších investičních peněz ale
spoň „požehnal" svými povole
ními. Chtěla bych připomenout, 
že investiční finance nelze použít 
na provoz a že se o něco snadněji 
získávají než ty provozní. Inves
tovali jsme tedy také do toho, 
abychom v budoucnosti finančně 
lépe zvládali provoz. Na všech 
těchto aktivitách se podíleli ze
jména rodiče ze školky, pomohli 
i někteří lidé z farnosti, jimž patří 
zvláštní dík. Mnozí z nás oběto
vali i čas ze své dovolené. 

Proč se za Studánku tolik bije
me? O významu této školky pro 
výchovu příští generace a du
chovním vlivu na okolní sídlištní 
komunitu mluvil obsáhle již před-

chozí článek. Uvědomujeme si 
také, že těchto oáz pozitivních 
duchovních hodnot na mapě stále 
ubývá, ať už absolutně, nebo i re
lativně k poměru přibývajících 
byznys center a spotřebitelských 
„rájů". Pro velké firmy ovládající 
trh jsme zcela nezajímavým objek
tem sponzoringu. Jim jde hlavně 
o reklamní protihodnotu. Tu jim 
mohou poskytnout bezduché a zce
la stupidní programy v komerč
ních televizích sledované milióny 
diváků ovládaných reklamou, ale 
ne my. Studánku nechceme ne
chat padnout také proto, že nám 
záleží na tom, jak bude vypadat 
náš svět v budoucnosti. Možná ty
to myšlenky nejsou úplně ze mne. 
Ve farnosti jsem od začátku svého 
života, a co je ve mně, tedy také 
zaséval P. Vladimír Rudolf. Byl 
to právě P. Rudolf, od koho jsem 
nápad mít vlastní církevní školku 
slyšela poprvé, a to hned na Sil
vestra 89, který jsme jako studenti 
slavili na faře. Byla to doba velké
ho entuziasmu. Ani jsme netušili, 
jak složité to bude. Ale P. Rudolf, 
jak jsem ho znala, by se o záchra
nu školky alespoň pokusil. A náš 
současný kněz, P. Vymětalík, se 
k těmto našim snahám staví také 

víc než vstřícně. Oběma patří náš 
dík za podporu Studánky, ale ruku 
k dílu musíme přiložit všichni. 

Proto se obracím na vás všech
ny, kdo neberete život v intencích 
má dáti-dal a nejsou vám lhostej
né duchovní hodnoty, přispějte 

podle svých možností v neděli 
19. září na sbírku Církevní mateř
ské školce Studánka. Termín 
sbírky shodou náhod připadá na 
den nedožitých 80. narozenin 
P. Rudolfa. Věřím, že naše dílo 
provází svými přímluvami, a ne
pochybuji, že pozemských darů 
ke svým osmdesátinám by se 
zřekl ve prospěch společného 
díla Studánky. Protihodnotou za 
poskytnuté dobrodiní vám může 
být radost, že jste udělali něco 
pro dobrou věc. Vracím se k to
mu, čím jsme začali, burcujícímu 
názvu předchozího článku: Pře
žije, či nepřežije? Toť otázka, na 
kterou zná odpověd' jen Bůh. Ale 
my jsme jeho údy. Potem naší 
práce a dobrotou našich srdcí 
činí zázraky. A bez peněz nepře
žije ani ta nejlepší myšlenka, a tak 
svojí nezištnou dobročinností po
mozme, aby přežila. 

Za studánkovské rodiče 
Jitka BARTOŠOVÁ 

FARNÍ ZÁJEZDY I SMUTEK ZAHÁNÍ 
Léto lze prožít na chalupě, na 

táborech, v kruhu rodinném, ale také 
v kruhu farnosti při setkání s příz
nivci farního putování. Letní zájezdy 
jsme uskutečnili dva a vždy v plném 
obsazení, za což vám poutníkům 
děkuji. 

Trasou prvního zájezdu byl pre
monstrátský klášter Želiv, poutní mís
to Křemešník u Pelhřimova a hrad 
Šternberk. 

Trasa druhého zájezdu směřo
vala do jižních Čech, nevynechali 
jsme Dobrou Vodu u Nových Hradů 
a na závěr objevili poutní místo 
Svatý Kámen na Šumavě, v minu
lých letech zcela vymazané z mapy 
naší vlasti. 

Kromě historických zajímavostí 
a prohlídek nádherně vyzdobených 
kostelů a klášterů si vždy prožijeme 
i duchovní posilu v podobě mše 

svaté, a aby tělo netrpělo, i na ká
vičku a malé občerstvení se vždy 
najde čas. Někteří z nás si jedou 
oživit vzpomínky na svá oblíbená 

. 
~ 

poutní místa, jiní rádi navštíví místa 
zcela neznámá a téměř zapome
nutá. Není to jenom sentimentální 
chození po kapličkách, ale hledání 

krásných duchovních míst na mapě, 
která se tváří ze začátku zcela 
prozaicky a technicky, ale po naší 
návštěvě tato místa ožívají a pro
měňují se v konkrétní obrazy. Du
chovní zážitek bývá téměř vždy 
umocněn krásnou přírodou a setká
ním s přáteli z farnosti. 

Ráda bych vás všechny pozva
la, kdo se cítíte sami a opuštěni, 
nebo nosíte v srdci nějakou ránu či 
utrpení, pokud to vaše zdraví do
volí, pojed\e s námi. Prožijete den 
po svém a přece nebudete smutní. 
Putovat můžeme stále a všichni bez 
rozdílu věku. 

Na podzim nás ještě čeká cesta 
po velkých chrámech v okolí Prahy 
a samozřejmě předvánoční advent
ní betlémování. 

Na setkání s přáteli se těší 
Hana STEHLÍKOVÁ 



' y OTEC VLADIMIR BY MEL 80 
Osmdesátin by se náš P. Vladi

mír Rudolf dožil letos právě v ne
děli -19. září. Přestože odešel už 
před čtyřmi lety, nikdy ho nevyma
žeme ze svých srdcí a s vděčností 
budeme stále vzpomínat na jeho 
slova a skutky. Ani pražský arci
biskup Miloslav Vlk při červencové 
bohoslužbě ve lhoteckém koste
le v přímluvách nezapomněl - na 
P. Rudolfa, věrného služebníka, 
na jeho aktivity, které se dnes 
tak zdárně rozvíjí, na dobrého 
duchovního správce. 

Oblíbeným autorem otce Vladi
míra byl Michel Quoist, jehož díla 
překládal a často také z něho čer
pal ve svých promluvách. Takto se 
zamýšlí nad cihlou : 

Zedník položil cihlu na cemen
tový podklad, zručným švihem 

své zednické lžíce hodil na ni 
maltu a bez dalšího rozmýšlení 
položil další cihlu. 

Vůčihledně vyrůstaly zdi zá
kladů. 
Dům bude vysoký a musí být 

pevný, aby lidem poskytoval 
ochranu. 

Myslil jsem, Pane, na tu ne
patrnou ubohou cihlu, která leží 
v temnotě uvnitř základů veliké 
stavby. 

Nikdo ji neuvidí, ale ona tam 
koná svou službu, a ostatní ji 
potřebují. 

Nevadí, Pane, jsem-li na hře
benu střechy domu, nebo v jeho 
základech, jen když tam mohu 
věrně sloužit na svém místě, 
v tvé budově. 

(ZP) 
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Z n.ávštěvy otce kardin.ála n.a Lhotce 

TRANSFORMACE SRDCE 
O jedné horké červencové neděli 

přijel na Lhotku sloužit mši svatou 
pražský arcibiskup Miloslav Vlk. 
Bez jiného poslání, jen tak si vybral 
naši farnost, v níž se - jak pozna
menal - cítí dobře. Meditoval nad 
texty evangelia o naslouchající 
Marii a sloužící Martě a o setkávání 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Pro výuku náboženství v no

vém školním roce plánujeme jed
notlivé skupinky. 

Předškolní děti od 3 do 6 let: 
1. třída 
2.-3. třída 
4.- 5. třída 
Mladší náctiletí 11-13 let. Pro 

všechny děti , které chodí do cír
kevních škol a mají náboženství 
v nich. Budou se zamýšlet nad 
řečí symbolů. 

Starší náctiletí 13-15 let: 
6.- 9. třída. 

PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky na náboženství bu

dou k dispozici v sakristii. První 
informační schůzka se uskuteční 
ve středu 29. září v 16 hodin. Pra
videlná výuka začne první středu 
v říjnu. (MŠ) 

s Ježíšem - kde jsou dva nebo tři 
v mém jménu, tam jsem i já. Kristus 
neodešel, ale přišel , aby zůstal. Ježíš 
je ta největší návštěva u bohosluž
by. Můžeme s ním být ale stále. Otec 
kardinál se netajil, že si přibalí na 
dovolenou - právě se na ni chystal 
- malé kapesní vydání Božího slova, 
aby ho mohl v klidu otevírat a setká
vat se .. . Zmínil se také o potřebě 
morální formace, která u nás v re
t lexi honby po hmotných statcích 
zůstává ve stínu. Zapomněli jsme 
na transformaci srdce 

Právě tato myšlenka vedla naše
ho farníka JUDr. Dalibora čertoka 
ve volné besedě na závěr návště
vy otce arcibiskupa (obhájili jsme 
pověst živé farnosti , a přestože byly 
prázdniny a dovolené, poměrně 
slušně jsme zaplnili kostel) k vyjá
dření osobního názoru na široký 
výklad termínu transformace. Ten 
také poslal do Věstníku: 

„Transformační politika je podle 
filozofie současného prezidenta 
transformací systému, ne převý
chovou lidí. Ti si prý v kontextu svo
bodného trhu, svobody slova a plu
ralismu stran najdou sami svou 
cestu k demokracii a kapitalismu. 
Tedy jakousi autoregulací. Totalitní 
režim po léta potlačoval svébytnost 

a svéprávnost lidí, z nichž se snažil 
udělat jen povolné součástky své
ho soustrojí. Nedostatek občanské 
kultury, kterou tento systém tak 
dlouho ničil, a jeho demoralizu
jící tlak vytvořil nakonec podmínky 
pro vzájemnou nesnášenlivost a ne
návist. 

Proto bychom si slova pana kar
dinála volající po transformaci srdce 
měli denně připomínat a připojit 
k ranní modlitbě, abychom čelili po
tencionálnímu nebezpečí vzájemné 
i národní nevraživosti. Toto nebez
pečí je třeba pochopit, abychom mu 
mohli účinně čelit. Je to úkol nás 
lidí, ne systému, postavit se zlu. Už 
principiálně. Tato filozofie je vlastní 
Václavu Havlovi. Jeho eseje Moci 
bezmocných pojmenovaly stav věci 
i našich možností vzdoru jako žád
né jiné texty. Autor nikdy neopustil 
své morální a etické zásady. Ten ví, 
co je transformace srdce, a také 
pro ni udělal tolik, jako nikdo jiný. 
Teprve po pominutí závisti a rivality 
jeho současníků , tedy až skutečně 
k transformaci srdce dojde, to lidé 
ocení. Proto miluj svého bližního 
jako sebe sama, protože i ty sám jsi 
bližní, jak zní z kázání našeho pana 
faráře." 

(Zd) 
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Evžen Šárka se narodil před 51 le
ty v Praze do úřednické rodiny. Má 
mladšího bratra Jiřího, který bydlí 
v témž rodinném domku; s rodinou 
patří také ke lhoteckým farníkům. 

Ing. E. Šárka vystudoval Potra
vinářskou fakultu Vysoké školy che
micko-technologické. Od roku 1977 
pracoval v cukrovaru v Modřanech. 

Později na stejném místě přešel 

do výzkumné složky v tomtéž pod
niku. Nyní je vývojovým pracov

níkem inženýrské organizace VUC 
Praha, a. s. se sídlem v Písnici, 
která navázala na činnost Výzkum
ného ústavu cukrovarnického. 

Před 25 lety se ing. E. Šárka ože
nil s Marií Bastyanovou, jež později 
absolvovala oděvní průmyslovku. 

Mají tři dcery a syna: Janu, která 

je nyní se svými dětmi Beatou a Do
minikou na mateřské dovolené, stu
dentku Farmaceutické fakulty UK 
v Hradci Králové Terezu a studenta 

Jana a žákyni Miriam, jíž doma 
říkají Mariánka). 

Čím se zabýváte ve farní radě? 
Mám na starosti Farní akademii 

a pomáhám i při propagaci a rea

lizaci některých jiných kostelních 

akcí. 

Od kdy se staráte 
o Farní akademii, kolik 
jejích akcí se již usku
tečnilo a které Aka
demie byly nejúspěš
nější? 

Farní · akademii orga
nizovali přede mnou 
velice dobře Petr Křížek 
a ing. Václav Eliáš. Já 
se snažím v tom, co se 

· udělalo, pokračovat. Od 

roku 2002 se konalo již 

23 přednášek a besed. 
· Největš í návštěvnost 

měly přednášky egypto
loga prof. Miroslava 
Vernera a sociologa, 
známého kněze prof. 
Tomáše Halíka. 

Akademie se snaží 
přiblížit náš kostel lidem, 

kteří tam běžně nechodí, což se 

podařilo například právě uvedenými 

přednáškami. Druhou skupinou jsou 

pak přednášky orientované na prak

tikující katolíky od nás či odjinud s 

cílem vzdělávat je po duchovní 

stránce a informovat o situaci a vy

hlídkách církve. 
Bible říká, že „Duch přichází 

v naší slabosti", a tak vnitřní úspěš

nost mohla být ovšem u každého 

z posluchačů jindy. 

Jaké máte s Akademií další plány? 
V neděli 26. zá ří by měl na 

Lhotce přednášet Václav Konzal 

o P. Bonaventurovi Boušem a o čes

ké liturgii. Tento katolický kněz , 

který zemřel 16. dubna 2002 a který 

patřil mezi signatáře Charty 77, 

byl hluboce teologicky vzdělaný 

a měl promyšlenou celou katolickou 

liturgii. Jako autorita byl chápán 

i u evangelíků. Mezi ty, kteří v něm 

nacházeli v těžkých dobách hluboké 

totality podporu, patřil také Václav 
Malý. . 

Rád bych pro vystoupení v naší 

Akademii získal rovněž vikáře 

pro pastoraci P. Aleše Opatrného. 

Předpokládám též, že by u nás 

o historii „bílého zlata" mohl promlu-

vit jeden z předních českých cukro

varnických odborníků ing. Jaroslav 

Gebler. 
K řadě přednášek dali podnět 

lidé, kteří chodí do kostela. Další 

nápady rád uvítám. Rád bych, aby 
přednášky i nadále přinášely poslu

chačům potěšení. 

Je nějaký rozdíl mezi farní radou 
předcházející a současnou? 

Dříve všichni její členové víc mlu

vili do všeho, dnes se více specia

lizují. Každý z přístupů má svá pro 

i proti. 

Tvář současné církve začínají 

ovlivňovat konvertité. Vy jste 
z věřící rodiny? 

Ano. A po duchovní stránce na 

mne hodně zapůsobila naše rodina 

včetně babičky. 

Vyrůstal jsem v Bubenči, ale do 

kostela jsme chodili ke sv. Janu Ne

pomuckému na Hradčany. Tehdejší 

tamní duchovní správce P. ing. Josef 

Mixa, který je konvertita, dokonce 

stál u zrodu našeho manželství. 

S Maruškou jsme se seznámili 

v chrámovém sboru u Panny Marie 

před Týnem. Vzpomínám si, jak se 

do Týna na zkoušky zvonilo tajným 

zvonkem. Je paradox, že tento po 

všech stránkách výborný sbor, který 

postupným přemisťováním se z kos

tela do kostela se snažil vyhýbat po

tížím s komunistickým režimem, se 

po převratu rozpadl kvůli aktivitám 

jednotlivých členů. Možná to bylo 

i proto, že každá činnost , má-li být 

úspěšná, vyžaduje statečnost a vy

trvalost. Vznik těchto vlastností 

však podmiňují určitá soužení. Ta 

v daném případě po roce 1989 

v jistém směru pominula. 

Co dělá pracovník odboru tech
nologie VUC? 

Navrhuje jednotlivá technolo

gická zařízení pro danou kapacitu 

cukrovaru nebo některé jeho sta

nice. Posuzuje stávající efekty jed

notlivých stanic závodu a případně 

navrhuje potřebné úpravy. Díky své 



rodině jsem měl možnost pracovně 
navštívit některé země mimo ČR -
Slovensko, Rakousko, Německo, 
Polsko, Rusko, Ukrajinu, Sýrii, Bul
harsko, býv. Jugoslávii, Belgii, Švý
carsko a Francii. 

V současné době rekonstruuji 
internetové stránky VUC - celkově 

více než 100 webových stránek 
doplněných obrázky - , jež jsou 
v češtině, angličtině a ruštině. Ang
ličtinu si dělám sám, ruštinu jsem si 
pro urychlení práce nechal přeložit. 

Je to jako se vším novým: sebe
důvěru si člověk vypěstuje z toho, 
z čeho měl strach. 

Jako vědeckovýzkumný pracov
ník máte jistě za sebou i publi
kační a přednáškovou činnost. 

O počtu publikací si evidenci ne
vedu. Nakonec jde vlastně jen o se
řazená slova, doplněná vzorečky 
a obrázky. Za mnohem důležitější 
považuji praktický aspekt toho, co 
člověk dělá. Mou zatím poslední 
časopiseckou publikací byl v loň

ském roce článek „Technické pro-

středky k dosažení nízké tvrdosti 
a barvy lehké a těžké šťávy" v Lis
tech cukrovarnických. 

Od osmdesátých let se zúčastňu
ji mezinárodních konferencí CHISA 
(zkratka slov chemické inženýrství -
strojírenství - automatizace). Na 
cukrovarnické konferenci CITS 
v roce 1999 jsem hovořil o několika
letých pokusech s membránovým 
čištěním cukerných šťáv. Pro mne to 
byla tehdy zajímavá životní zkuše
nost. 

Jaké máte koníčky? 
S rodinou rádi cestujeme a cho

díme na houby, i když letos jsme se, 
pokud jde o cestování, dost drželi 
při zemi. První týden dovolené jsme 
výletovali kolem Prahy, druhý týden 
jsme byli s mou ženou Maruškou 
bez dětí na Šumavě a v jižních Če
chách a na třetí a čtvrtý týden dovo
lené jsme se vrátili do jižních Čech 
i s dětmi. 

Na Šumavě to máme rádi kolem 
Železné Rudy, na české i německé 
straně. Tam jsme také - i když ne 

zcela úmyslně - s Maruškou svého 
času udělali náš rekordní 32km hře
benový pochod. 

Kromě chození si ovšem i rád 
sednu - třeba k dobrému obědu, ke 
kytaře, ke knížce a dříve i ke kres
lení. 

Kolik let už chodíte do lhotec
kého kostela? 

Přibližně od té doby, co jsme si 
postavili rodinný domek v Hodkovič
kách, tedy od roku 1982. Lhotka 
nám přirostla k srdci díky kněžím , 

se kterými se tu setkáváme, i díky 
přátelům - někdy jsou to i celé rodi
ny-, které jsme tu získali. 

Je podle vašeho názoru něco, na 
co bychom neměli zapomenout? 

Radovat se z přítomného oka
mžiku, tam kde právě jsme. 

Rozhovor připravil 
Jiří Sůva 

* * * 
._, ._, " ._, 
ZIJME ZIVOT S USMEVEM 

Pokud bychom obrazně sou
středili obyvatele celé Země do 

jedné jediné vesnice o přibližně 

stovce lidí, v obci by žilo: 57 Asia

tů, 21 Evropanů, 14 obyvatelů 

západní polokoule včetně severní 

a jižní Ameriky, 8 Afričanů , 52 žen 

a 48 mužů, 30 bělochů a 70 lidí 

jiných barev, 30 křesťanů a 70 lidí 

vyznání nebo jiného vyznání, 

89 heterosexuálů a 11 homo

sexuálů. 

šest lidí by ovládalo 59 °/o veš

keré světové moci. 80 lidí by byd

lelo v nestandardních podmínkách 

bydlení. 70 lidí by bylo negramot

ných. 50 lidí by trpělo podvýživou. 

Jeden člověk by byl blízko smrti 

a jeden blízek narození. Jeden 

člověk by měl střední vzdělání 

a jeden by vlastnil počítač. 
Jestliže nahlédneme stav světa 

z hlediska této zkoncentrované 
perspektivy, pak akceptace, po
chopení a vzdělání se jeví jako 
nezbytná nutnost. Je dobré zvážit 
i následující: 

• Pokud se probudíte víc zdráv 
nežli nemocný, jste šťastnější ne

žli milión lidí na světě, kteří nepře

žijí tento týden. 
• Jestliže jste nikdy nezažili 

nebezpečí války, osamění, vězně
ní, bolest z utrpení a muka smrtel

ného hladu, nepatříte k pěti stům 
milionů lidí světa. 

• Pokud můžete navštěvovat 

chrámové společenství beze stra
chu z pronásledování, věznění, 

mučení a nebezpečí smrti 1 jste 

šťastnější nežli miliarda obyvatel 

světa. 

• Máte-li v ledničce jídlo, ve 

skříni šatstvo, střechu nad hlavou 

a místo ke spaní, pak jste bohatší 

nežli 75 % obyvatel této planety. 

• Máte-li peníze v bance, v kap
se nebo ušetříte- li alespoň nějaký 

peníz na jídlo, patříte k horním 

8 °/o zámožných lidí světa. 

• Pokud vaši rodiče dosud žijí 

a nejsou rozvedeni, patříte k těm 

velmi výjimečným. 

• Pokud si dokážete přečíst 

tuto zprávu, pak jste získali dvojí 
požehnání v tom, jak někdo jiný 

na vás myslel, a navíc, jste šťast
nější nežli více než dvě miliardy 
lidí tohoto světa, kteří vůbec ne
umějí číst. 

Co z toho všeho pro nás plyne? 
• Pracuj, jako kdybys nepotře

boval peníze! 
• Miluj, jako kdybys nikdy nebyl 

nikým zraněn! 
• Zpívej si, jako by nikdo nepo

slouchal! 
• Tanči, jako by se nikdo nedí

val! 
• Žij, jako bys žil nebe na zemi! 

(Kul) 

KRÁTCE 
• PŘÍŠTÍ VĚSTNÍK VYJDE v pátek 

29. října. Příspěvky s označením 
Věstník, za které předem děku
jeme, zanechávejte v sakristii. 
Uzávěrka tohoto čísla je v pátek 
15. října 2004. 



Když se mi nedávno dostal 
do ruky letáček se žalmem 121 
(Pozvedám své oči k horám, od
kud mi přijde pomoc? Pomoc mi 
přichází od Hospodina, on učinil 
nebesa i zemi. Nedopustí, aby 
uklouzla tvá noha, nedříme ten, 
jenž tě chrání. Ano, nedříme a ne
spí ten, jenž chrání Izraele. Hos
podin je tvůj ochránce, Hospodin 
je ti stínem po pravici. Ve dne tě 
nezasáhne slunce ani za noci mě
síc. Hospodin tě chrání ode všeho 
zlého. On chrání tvůj život. Hospo
din bude chránit tvé vycházení 
a vcházení nyní i navěky„ .), netu
šila jsem, že brzy do hor pojedu. 
Jako na zavolanou přišlo pozvání 
na malý poutní zájezd do Tyrol
ska v Alpách s doprovodem pana 
děkana F. Hladkého z katedrály 
sv. Ducha v Hradci Králové. 

V červencovou neděli ráno 
v autobuse nasloucháme žalmu 
118 - Oslavujte Hospodina, neboť 
je dobrý, jeho milosrdenství trvá 
navěky. 

Blíží se naše první poutní mše 
svatá uprostřed hor, v Mariasteinu. 
Původně zde byl obranný hrad, 
dnes je to místo poutí k milostné 
soše Panny Marie z 15. století. Na 
oltáři plném květů je nápis „Matko 
ustavičné pomoci, oroduj za nás". 
V Rakousku je přes 60 kostelů 
s obrazy nebo sochami této světice. 
Na závěr německo-české mše s ra
dostí zpíváme Máti Páně přesvatá. 

Ve věži je ještě kaple s Praž
ským Jezulátkem a posvátná zá
dušní kaple. 

Druhý den je právě svátek 
sv. Cyrila a Metoděje. Krásné slu
nečné ráno začínáme žalmem 42 
- Jako laň dychtí po bystré vodě , 
tak dychtí má duše po tobě Bože! 

Jedeme do kostela sv. Mikuláše 
v Hallu in Tirol na další poutní mši. 
V krásném kostele se prolíná goti
ka a baroko. Pozorně poslouchá
me homilii. Cyril a Metoděj dali 
vše do služeb evangelia a zůstali 
věrni svému poslání - naše situa
ce je mnohdy spletitá, lidé nepři
jímají svůj úděl , ale je třeba klek
nout před Bohem a jeho vůlí, 
ujasnit si svou situaci a zastavit 
se. Pak je člověk, který to udělá, 
nositelem Boží síly, prozřetelnosti 
a pokoje. Boží vůli máme uskuteč
ňovat v dobrých i zlých chvílích. 
Není to jednoduché, ale je to mož
né. Snažme se o to! 

Loučíme se písní Bože, cos 
ráčil. 

Ročně kostel navštíví až 30 tisíc 
poutníků. Je zde hodně relikviářů 
a starobylá křtitelnice , která byla 
svého času zapůjčena na světo
vou výstavu v Bruselu. 

Ubytovali jsme se v nejpůvab
nějším alpském místě, městečku 
Raith in Alpbachtal - Europas 
schontes Blumendorf, abychom ve 
zdejším kostele sv. Petra a Pavla 
vyslechli koncert místních farníků 
(Ave verum corpus aj.). 

V Innsbrucku jsme navštívili 
katedrálu sv. Jakuba, odkud se 
konají poutě do Compostelly. 
V Hofburgu jsme shlédli stříbr
nou kapli Panny Marie růžencové. 
V Mozartově rodišti Salzburg u 
navštěvujeme dóm sv. Ruperta 
a barokní chrám sv. Petra s hro
bem sv. Ruperta. 

Náš poslední poutní den začí
ná žalmem 24 - Hospodinova je 
země se vším, co je na ní, svět i ti , 
kdo na něm sídlí. 

Putování jsme uzavřeli mší sva
tou v nádherném cisterciánském 
klášterním kostele Panny Marie ve 
Wilheringu. Do tohoto prostředí 
barokní krásy oslavující Boha 
dobře zapadla slova homilie. Lid
ský život je tajemstvím, které ne
pochopíme, ale můžeme do něho 
vstupovat. Krásné okamžiky do
stáváme darem, ale nelze je ucho
pit. Prožívání radostí i bolestí, to 
je život. Važme si proto hloubky / 
života. t- Pt'sA/t 

Večer se loučíme s Pannou 
Marií lurdskou a chorálem, Bože 
chválíme tebe. Bohu díky za krás
nou pouť. Tváří v tvář uprostřed 
prosluněných velehor člověk stojí 
v tichém úžasu a s vděčností. 
Jak krásný je Boží svět. Vždy je 
třeba sytit také svou duši, protože 
ona někdy hladoví víc než naše 
lidské tělo. 

Eva KOCMANOVÁ 

SVATOVÁCLAVSKÝ INSPIROMAT 
- Berte lidi vážně. Především se jim nesmíte vzdalovat. 

Snažte se s nimi setkávat. 
- O nic nemějte starosti. (Fil 4,6) 
- Pracovat znamená usilovat o setkání s Bohem, abychom s ním 

byli při díle. Tak se práce stává modlitbou. (Quoist) 
- Svůj pozemský ž ivot musíš ... žít denně jako stálé ofertorium. 

(Quoist) 
- Podle toho poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku 

k sobě navzájem. (Jan 13,35) 
- Tím, že dáváme, přijímáme. 
- Zvolil jsem si rychle začít. 
- Bůh nehledí na to, čím kdo je. (Řím 2, 12) 
- Ticho přichází jen k činorodým. (Ant. de Mello) 
- Sedlák seje obilí a Bůh mu dává vzklíčit. .. V každé práci 

spolupracuje člověk s Bohem. (Quoist) v 

(přečetl ES) 



Hurá, děti , to jsem rád, že už si 
s vámi můžu zase povídat a dávat 
vám hádanky. To krásné léto nám od
plynulo jako voda v potoce. Doufám, 
že jste si užily sluníčka a koupání 
a procházek po přírodě dosyta a bu
dete zase rády chodit na Lhotku do 
kostela. 

Já jsem se naučil plavat, ale i vlaš
tovky se mi smály, co je to prý za 
novou žábu v rybníce. Tak jsem vyra
zil na borůvky a houby do hlubokých 
a černých lesů. No ovšem, ztratil jsem 
se, a jedině rezavá veverka se nade 
mnou smilovala a vyvedla mě z lesa 
ven. Taky jsem trochu cestoval, ale 
protože jsem líný Kristián a neumím 
mluvit žádnou řečí, ani limonádu mi 
neprodali. 

Doufám, děti, že vy jste byly šikov
nější a ve školce a škole se rády učíte. 
Úkoly vám ještě dávat nebudu, ale 
kdo mi namaluje hezký obrázek na 

téma prázdniny, a donese mi ho do 
sakristie, určitě dostane nějakou slad
kou odměnu. A to si pište, že Kristiá
novi můžete věřit. 

Zdraví vás váš KRISTIÁN 

VZPOMÍNKA NA LÉTO 
Již po několikáté jsme byli hosty 

na skautském táboře našich děvčat. 
„Návštěvák", jak mu děvčata přezdí
vají, je pro nás rodiče milým zpestře
ním prázdninových dní. Navštívíme 
naše děti v prostředí, kde tráví volné 
dny a zažívají dobrodružství, o kte
rých nám během roku vyprávějí. 

Dýchne na nás táborová atmosféra 
a my se vracíme do. doby, kdy jsme 
sami jako děti a vedoucí jezdívali na 
tábory. 

Děvčata pro nás mají pokaždé při
pravený program. Hrajeme společně 
různé hry. Tentokrát jsme, mimo jiné, 
soutěžili ve výrobě nosítek, se kte
rými jsme pak závodili. Zakoušíme 
kouzlo táborové kuchyně, spíme ve 
stanech, umýváme se v potoce. Pod 
hvězdnou oblohou u táboráku opra
šujeme slova písniček, které jsou 
nám drahé a kupodivu jsou blízké 
i našim dětem. Noční hlídky se ne-

obejdou bez účasti tatínků. Společná 
modlitba je samozřejmou součástí 
každého táborového dne. Pokaždé 
se naučíme novou „Božskou" píseň, 
kterou si naše děti oblíbily. Tentokrát 
jsme zpívali I španělsky a anglicky: 
„Tvoje jméno vyznávám, rád ti zpí
vám svoji chválu.„" 

Návštěvní víkend a celý tábor dív
čího oddílu Dobromysl zakončila 

mše svatá na poděkování za krásné 
tři týdny. Jistě podle fota dole pozná
te, kdo letos přijel na Lopeček u Rati
bořských hor. 

PS: Dobrý skautský oddíl je pro 
nás kroužek nad kroužky. Děti se 
v něm naučily spoustu dovedností, 
vařit, postarat se o sebe, pomáhat si. 
Získaly ve svých vedoucích vzory 
a také partu dobrých kamarádů, se 
kterými se nemusíme bát pouštět je 
pomalu do světa. 

Jana ŠILHAVÁ 

NAŠE CHALOUPKA 
Letošní chaloupka byla v Horní 

Cerekvi od 1. do 14. srpna. Odjeli 
jsme v neděli po desáté. Čtyři starší 
kamarádi, Dominik, Zuzka, Magda 
a Terka. A jedenáct nás mladších. 
Hráli jsme etapovou Král Artuš. My 
byli rytíři a museli jsme plnit doved
nosti: ODVAHA, MLČENÍ, SPANÍ, 
UTRPENÍ, OHEŇ, ZRUČNOST, 
P. P. (příjemné překvapeno. 

Naše skupinky měly dobré názvy: 
KOVOŠROT! Z KULAŤÁKU , ARTU
ŠOVI (NE)VĚRNÍ, FÉNIXOVÉ. Kaž
dý den - tedy skoro každý den -
jsme se chodili koupat do zatope
ného lomu. Sluníčko nám přálo. No, 
nebyli jsme žádní lenoši a šli jsme 
i na puťák. Pravda, moc se nám ne
chtělo, ale šli jsme. Delší trasa mě

řila asi 60 km a kratší 43 km. Vařili 
nám tam dobře. Byla velká legrace. 

Jestli můžete jet s námi příští rok, 
tak určitě neváhejte. Čau všichni. 
Zdraví vás 

Tereza (Bruňďa), Katka, Verča, 
Hanka, Maruška, Alenka, 

Magda, Jana, Péťa a Jarda 

A KDO ŽE TO 
~ 

VLASTNE JSME? 
SKAUTSKÝ KŘESŤANSKÝ ODDÍL 

DOBROMYSL 

MÁME ČTYŘI SKUPINKY DĚTÍ, 
ROZDĚLENÉ PODLE VĚKU. 

KAŽDÁ SE JEDNOU TÝDNĚ SCHÁZÍ 
SE SVÝMI VEDOUCÍMI V KLUBOVNĚ, 

KTEROU MÁME KOUSEK OD KAČEROVA. 

KROMĚ SCHŮZEK MÍVÁME JEDNOU 
ZA 3-4 TÝDNY VÝPRAVU DO PŘÍRODY, 

V ZIMĚ JEZDÍME NA HORY 
A V LÉTĚ NA TÁBOR. 

DÁLE KAŽDÝ ROK SPOLU 
S DALŠÍMI ODDÍLY Z PRAHY 4 
POŘÁDÁME POHÁDKOVÝ LES, 

VÁNOČNÍ BESÍDKU, 
HRU PO PRAZE, KŘÍŽOVOU CESTU; 
ÚČASTNÍME SE KVĚTINOVÉHO DNE 

A KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 
JEZDÍME NA VÍKEND NA VODU. 

V ZÁŘÍ BYCHOM NÁŠ ODDÍL 
RÁDI TROCHU ROZŠÍŘILI 

A PROTO HLEDÁME 
HOLKY OD 6 DO 13 LET, 

KTERÝM BY SE U NÁS LÍBILO 
A KTERÉ BY TO VŠECHNO 
CHTĚLY PROŽÍVAT S NÁMI. 

POKUD SE CHCETE PŘIJÍT PODÍVAT 
NA NAŠI SCHŮZKU, 

ZAVOLEJTE NAŠI VEDOUCÍ, 
KTEROU JE EVA PODRUHOVÁ - STR, 

NA TEL. ČÍSLO 776 157 285 

NA VŠECHNY SE MOC TĚŠÍME! 



ZAEVIDUJTE SI BEZPLATNĚ 
~ ~ 

JIZl>NI 
Městská policie hl. m. Prahy 

stále provádí bezplatně evidenci 
jízdních kol. Cílem této evidence 
je chránit majetek občanů, zlepšit 
pátrání po odcizených jízdních 
kolech, snížit počet jejich krádeží 
a nalezená nebo zajištěná kola 
vrátit majitelům. 

Pokud máte zájem přihlásit jízdní 
kolo do evidence, dostavte se s ním, 
s občanským průkazem a dokladem 
o koupi jízdního kola na Obvodní ředi
telství Městské policie. Po zaevidová
ní jízdního kola strážníkem obdržíte 
na místě zdarma Evidenční průkaz 

jízdního kola a samolepku Kdo je v evi
denci Městské policie hl. m. Prahy. 

Pokud dojde ke krádeži nebo 

K.C>L<:> 
ztrátě jízdního kola, dostavte se 
s Evidenčním průkazem na nejbližší 
oddělení Policie ČR, krádež nebo 
ztrátu tam ohlaste a poté událost 
oznamte na příslušném Obvodním 
ředitelství MP. 

V případě prodeje nebo změny 
majitele jízdního kola hlásíte na pří
slušném obvodním ředitelství Měst

ské policie hl. m. Prahy potřebné 
údaje a v Evidenčním průkazu 

strážník provede záznam o změně. 

Podrobnější informace získáte 
ve služebně Obvodního ředitel

ství MP Praha v Praze 4 v Tábor
ské ulici č. 372/36 nebo na ostat
ních pracovištích Městské policie 
hl. m. Prahy. (Vet) 

~ ~ 

REGISTRACE AUTORADII 
Nejčastějším trestným činem v Praze 4 jsou krádeže osobních auto

mobilů a věcí z nich, především autorádií. Obvodní ředitelství Policie 
ČR pro Prahu 4 přišlo proto už před lety s novým preventivním řeše
ním, které napomáhá tyto krádeže omezit. Policisté zdarma registrují 
autorádia. Zatím je tato akce velmi úspěšná. 

Registrace se samolepkou 
K tomu, abyste vaše autorádio za

registrovali v policejní databázi, stačí 
vyplnit formulář na kontaktním místě, 

kterými jsou: Obvodní ředitelství PČR 
Praha 4 v ulici U Plynárny v Michli , 
místní oddělení Michle, Podolí, Lhot
ka, Nusle, Modřany, Spořilov, Jižní 
Město I a li, Pankrác, či Dopravní 
inspektorát v Kongresové ulici. 

Zájemce vypíše do formuláře 
SPZ vozidla a výrobní číslo auto
rádia. Po vyplnění klient obdrží 

dvě samolepky 
s textem Auto
rádio je registro
váno Policií ČR 
a tyto samolep
ky přilepí zevnitř 
na skla předních 
dveří. 

Registrace bez samolepky 
Opět vyplníte formulář - na všech 

odděleních PČR Obvodního ředitel
ství Prahy 4, služebnách Městské 
policie případně na infocentru. Ten 
zašlete na adresu Policie České re
publiky, Obvodní ředitelství Praha 4, 
U Plynárny 2, 145 04 Praha 4. 

Očekávaný výsledek? 
Policisté očekávají, že i nadále 

takto viditelně označená vozidla od
radí eventuálního pachatele od jeho 
činu, že se zvýší pravděpodob

nost dopadení pachatele a možnost 
navrácení odcizeného autorádia 
majiteli. (IG) 

Modlitba je klíčem rána, 
, v 

a zavorou vecera 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 13 Kč. Toto číslo vyšlo 
1 o. září 2004. 

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 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 
Do června první 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. 



KOSTEL 
ZA 5 MĚSÍCŮ! 
PŘED 67 LETY 

31. května 1937 - posvěcen 
pozemek lhoteckého kostela 

13. června 1937 - vysvěceny 
hotové základy 

6. listopadu 1937 - úřední ko
laudace kostela a téhož dne 
posvěcení prvního zvonu sanktuo
vaného Sv. František 

7. listopadu 1937 - první nedě
le po 19. výročí stržení Marián
ského sloupu (k němu více na 
str. 4) kostel vysvěcen karéliná
lem Karlem KASPAREM. 

* * * 
Vzpomínají-li katolíci lhotečtí 

a s nimi všichni katolíci Velké 
Prahy těch, kteří se zasloužili 
o stavbu kostela Panny Marie 
Královny míru a obnovení zniče
né sochy Matky Boží se stržené
ho Mariánského sloupu na hlav
ním oltáři této svatyně, pak v prvé 
řadě platí čestnému předsedovi 
kostelního spolku Msgre B. Staš
kovi jejich upřímné a vroucí Za
plať Pán Bůh! 

(Z Katolické ženy 211937) 

Msgre Bohumil STAŠEK, 
kanovník vyšehradský, poslanec N.S. 

" , 
VESTNIK 
5/2004 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

Liturgicky se blíží konec cír
kevního roku a do té doby vklá
dá církev svátek Všech svatých 
a Dušiček. Chce tím zaměřit na
ši pozornost na věci poslední, 
které jsou pro nás nejdůležitější. 

Je třeba si připomenout, že ži
jeme v církvi a církev nejsme jen 
my, věřící, teď žijící na zemi ve 
společenství pokřtěných. Církev 
jsou i ti, kteří ~ž dosáhli věčnosti. 
Církev je vlastně velká rodina 
ze tří skupin lidí: putujících na 
zemi, oslavených v nebi ve spo
lečenství svatých a zemřelých 
v milosti posvěcující, kteří už 
mají zajištěnou blaženost, ale 
ještě se očišťují, aby mohli v plné 

slávě splynout se svatými v Boží 
slávě. 

Jaký praktický význam mají 
pro nás tyto svátky? často sly
šíme, že svatí po zemi nechodí. 
A to je velký omyl. Právě jenom 
na zemi se můžeme stát svatý
mi, protože po odchodu z tohoto 
světa už každý zůstane takový, 
jak ho našel spravedlivý Boží 
soud. Podněcují v nás myšlenku 
na svatost, na smrt, na věčnost. 

Lidé kolem nás toto často 
podceňují. „Carpe diem!" (užij si 
dne) je víc zajímá než „Memento 
mori!" (pamatuj na smrt). 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 
y 

NA LHOTKU PRIJEDE 
apoštolský nuncius DIEGO CAUSERO 

Poutní mši na Lhotce, v neděli 
7. listopadu v 10.00 hodin, bude 
předsedat nový apoštolský nun
cius arcibiskup Diego Causero. 
Jak známo, do střední Evropy při
šel ze Sýrie. Dříve zastupoval apo
štolský stolec mj. také v Kongu, 
Středoafrické republice a Čadu . 

Po svém příjezdu do Prahy 
sdělil priority své nunciatury. Zmí
nil se o pomoci biskupům, řeho
lím, šíření katecheze, úsilí o křes
ťanskou přítomost ve školství, 
v kultuře či ve světě nových tech
nologií. Netajil se tím, že by rád 
dovedl ke šťastnému konci uza
vření smlouvy mezi Českou repu
blikou a Vatikánem. 

Návštěva běžné farnosti je pro 
Mons. Diega Causera v jeho nabi
tém cestovním kalendáři zcela 

výjimečnou událostí. Jistě svou 
hojnou účastí na mši svaté dáme 
najevo, jak si této pocty vážíme. 
A také potvrdíme pověst živé 
farnosti, která umí chválit Boha 
v jeho svatyni. 

(ZP) 

ÚK.LID 
Před posvícením se bude 

náš kostel opět uklízet. Věřím, 
že ani tentokrát nezklamete 
a v sobotu 6. listopadu od 8.30 
hodin přijdete s kbelíky a hadry, 
abychom v našem druhém do
mově měli čisto a mohli tady 
s klidným svědomím přivítat 

i naše hosty. Na spolupráci 
s vámi se těším. (Šár) 



DEO 
Milí spolufarníci, 
chtěli bychom vám jménem Ob

čanského sdružení Studánka podě
kovat za finanční i duchovní podpo
ru, kterou jste věnovali naší školce. 
K dnešnímu dni se od dárců z far
nosti vybralo téměř 90 tisíc korun, 
což je určitě nemalá částka. 

Rekonstrukce proběhla s Boží 
pomocí v plánovaném rozsahu 
a školka je již od 13. září opět 

v plném provozu. Náklady na úpra
vu činily celkem 653 tisíce Kč. Od 
Arcibiskupství pražského jsme ob
držel i 275 000 Kč, 150 tisíci jsme 

přispěli my - rodiče z občanské
ho sdružení, 90 000 Kč dala naše 
farnost a 1 O 000 Kč farnost modřan
ská. Zbývá ještě sehnat 128 000 Kč. 

Za tím účelem plánujeme rozeslat 

GRACIAS 
dopisy s žádostmi o přispění do vy
braných farností v zahraničí. Pokud 
máte jiný nápad jak tyto finance 
získat, nebo jak tuto situaci řešit , 

sdělte nám jej, uvítáme to. 
A jak se s penězi na přestavbu 

naložilo konkrétně ? Přijdle se podí
vat. Školka má nové osvětlení, pod
lahové krytiny, sociální zázemí pro 
děti a výdejnu jídla - vše dle norem 
Evropské unie. Sponzorsky a čás
tečně i svépomocí byla vymalová
na. Zasklením terasy a přebudová
ním příček (vybouráním některých 
starých a vyzděním nových sádro

kartonových) jsme získali spojitý, 
lépe využitelný a větší prostor, tak
že školka bude moci uspokojit 
větší množství uchazečů o místa. 
Což přinese další peníze na pro
voz. V jednání je i žádost o sníže
ní, respektive odpuštění nájemné
ho, které platíme Úřadu městské 
části Prahy 12 (pro zajímavost -

tato částka činí zhruba 80 000 Kč 
ročně). 

Takže dobře vidíte, na jakém vel

kolepém a Bohu milém díle se svou 
dobročinností podílíte. Rádi bychom 
vás proto pozvali na slavnostní 
posvěcení nových prostor školky, 
které se bude konat v úterý 9. listo
padu v 15 hodin. Zveme vás všech
ny, kdo nám věříte, fandíte , pod
porujete nás a modlíte se za nás. 
I vás, kdo jste nám pomohli během 
rekonstrukce brigádou, poskytli po
moc prostřednictvím své firmy nebo 
se podíleli na shánění financí. I toho 
si velmi vážíme. Bohu díky. Přijdte 

a uvidíte, jak je teď Studánka hezká. 
A je NAŠE. Bezesporu i bez uvozo
vek. A to díky podpoře našich du
chovních otců i vás všech, kdo jste 
nezůstali lhostejní. 
Za Občanské sdružení Studánka 

manželé BARTOŠOVI 

CESTA ZA ŽIVÝM SPOLEČENSTVÍM 
Lhotecká farnost je druhou nej

větší farností v Pražské arcidiecézi. 
Patříme ke společenství, ve kterém 
nás jde za Bohem hodně. Tato infor
mace nás potěšila a povzbudila. Při
náší s sebou také obtíže. Anonymi
ta velkoměsta se projevuje i v životě 
velké farnosti. Není málo těch , kdo 
se ve velkém množství lidí cítí osa
moceni a ztraceni. Někteří vypadají, 
jako by se velmi dobře znali a měli 
se rádi, a ti ostatní nevědí, jak se při
blížit, jak se zapojit, jak se stát sou
částí živého společenství a nezůs
távat sám. Ti odvážnější si troufnou 
někoho oslovit, pro většinu z nás je 
to obtížné. V malých evangelických 
sborech nově příchozí hned oslovují 
a zajímají se o ně. My často ani 
nepoznáme, kdo je nově příchozí, 

protože se navzájem neznáme. 
Pocházím z menšího města, kde 

jsme se ve farnosti znali, protože 
nás bylo málo. Když jsme se přistě
hovali na Lhotku, byla jsem ráda, že 
někam patříme. Šli jsme se předsta
vit paterovi a postupně po malých 
krůčcích jsme se seznamovali s dal
šími členy farnosti. V dnešní době 
už je příležitostí k seznámení víc: 
biblické hodiny, farní akademie, set
kání maminek, setkání seniorů, čaj 
pro mladé, setkání náctiletých, kate
cheze dětí, zájezdy, chrámový sbor, 
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farní posezení, dětský karneval, far
ní ples, zahradní slavnost, cha
loupky, úklid kostela a další. Rádi 
bychom vyšli vstříc potřebě a uspo
řádali setkání přímo s cílem vzájem
ného poznání a seznámení. Přáli by
chom si, aby naše farní společenství 
nebylo jenom veliké, ale také živé. 

Je to už hodně dávno, co jsem si 
vypsala poznávací znamení žijícího 
společenství: „Pomáhá věřit, učí 

vzájemnému životu, žije ze spo
lečné práce, žije pro ty, kteří spole
čenství ještě nepoznali. Naše křes
ťanství nemůže mít vliv na svět, 
když zůstane pouze soukromou 

záležitostí. Společnost bez Boha 
je potřeba nahradit společenstvím 
s Bohem. Ve velkém městě se ne
vyžadují osobní vztahy, ale věcné. 
Ježíš nás zve, abychom šli a učili 

lidi žít! Náboženskému životu musí
me dát hlubokou pečeť společen
ství, rodiny. Naše společenství by 
mělo působit samo sebou, tím, čím 
jsme. Církev znamená žít živými -
rodinnými - vztahy, odtud můžeme 
čerpat sílu a odvahu jít dál." Stále 
mne ta myšlenka provází a těším 
se, že opět pokročíme na cestě za 
živým farním společenstvím. 

Jana ŠILHAVÁ 

INSPIROMAT K (P)OSVÍCENÍ 
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. 

... hrejte a zpívejte Pánu z celého svého srdce. (Ef 5, 19) 

... jez v radosti svůj chléb a pij v dobré náladě své víno, 
neboť Bůh už tvé skutky ocenil. Vždycky nos bílé šaty (radosti), 
ať na tvé hlavě neschází olej. (Kazatel 9, 7-8) 

Bůh je světlo a tma v něm není vůbec. (I Jan 1,5) 

Pane, učiň mne nástrojem Tvého míru. Kde je nenávist, 
nech mě sít Jásku. Kde je přestupek, milost. Kde jsou pochyby, 
víru. Kde je zoufalství, naději. Kde je tma, světlo. 
Kde je smutek, radost. (František z Assisi) 

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky 
a velebili vašeho Otce v nebesích. (Mt 5, 13-17) 



JEDNA Z HVĚZD V SÍDLIŠTI 
S lhoteckým kostelíkem jsem 

spojena nejen mým křtem, prvním 
svatým přijímáním, biřmováním, 

svatbou, ale především nezapome
nutelnými kázáními pátera Vladi
míra Rudolfa, který nejvýrazněji 
ovlivnil moji cestu k víře. 

Střípky vzpomínek se pojí s řa
dou blízkých přátel, které jsem ve 
farnosti poznala, s událostmi kolem 
založení křesťanské a později cír
kevní školky a v podstatě i s mými 
společenskými aktivitami. Jiskru 
v tomto duchu podnítil Vladimír 
Rudolf. Člověk, jehož kázání vychá
zela z dennodenního života, byla 
nanejvýš aktuální a přitom nezapo
menutelná. Vzpomínám často na 
okamžiky, kdy z vyřčeného šel mráz 
po zádech. S manželem jsme to 
cítili stejně a nepochybně také mno
zí z vás, kteří euforickou dobu osm
desátých a začátku devadesátých 
let pamatujete. 

Jak se sluší a patří, mé vzpomí
nání u příležitosti data zasvěcení 
kostela Panně Marii Královny míru 
dne 3. listopadu 1937 věnuji malému 
exkurzu do historie lhotecké domi
nanty. Jistě si ji rádi všichni oživíme. 

Kostel byl zasvěcen Panně Marii 
Královně míru na paměť Marián-

ského sloupu, který stával na Staro
městském náměstí a byl stržen 
3. listopadu 1918. Svatozář stržené 
sochy Panny Marie měla dvanáct 
hvězd. Na památku této události si 
pražští katolíci dali slib, že postaví 
12 kostelů - jeden z nich je lhotec
ký. Už v roce 1937 byl vysvěcen 
kardinálem Kašparem. Stavba byla 
31 metrů dlouhá a 1 O metrů široká. 
Přesnou kopii Madony zhotovil 
sochař Břetislav Benda v jedné tře
tině původní velikosti. 

Kromě kopie barokního marián
ského sloupu je ve lhoteckém kos
tele vysoce ceněné sochařské dílo 
Karla Stádníka - křížová cesta, 
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vytvořená v roce 1973 u příležitosti 
tisícího výročí založení pražského 
biskupství. Bývalý pražský arcibis
kup a primas český František kardi
nál Tomášek o tomto díle napsal, 
že „je protestem proti sebevraždě 
lidského rodu. Lze v ní vytušit ze 
srdce tryskající volání o zachování 
života. Je to takřka jedna z výtvar
ných polnic všelidskému procitnutí, 
dokud je čas ... " 

Zmínku o této pozoruhodné kří
žové cestě najdeme také v českém 
snáři Ludvíka Vaculíka: „Je to ne
zvyklá podívaná: zastavení jsou 
vytvořena hlubokým reliéfem nebo 
od zdi odpojenými sochami a zobra
zují závěrečné scény ze života 
nikoli Ježíšova, nýbrž lidstva. Bičo
vání - děje se na otrokářské galéře. 
Pak třicetiletá válka - koncentrák -
atomová bomba a tak dál." Lhotec
ká křížová cesta přesahuje svým 
významem nejen hranice města, ale 
je dílem evropským. Za dobu její 
existence ji shlédly tisíce lidí od nás 
i ze zahraničí. Mezi nimi byla také 
nositelka Nobelovy ceny míru, mat
ka Tereza z Kalkaty, jíž zde autor 
věnoval jedno zamyšlení. 

Daniela RÁZKOVÁ 

POSTA OD P. VLADIMIRA RUDOLFA 
Když mi jako malému šestile- význam pro mne je neobyčejný, ces- jak říkával, byl opravdu každý. Jeho 

tému klukovi přišel na mou odpověď ty, jejíž opravdový význam bude his- křížová cesta byla i křížovou cestou 
v soutěži Katolických novin domů torie psát vedle takových jmen jako jeho života. Ještě zažil návštěvu 
malý balíček, byla to moje první je Michel Quoist, Jean Evely, a ne- matky Terezy ve svém kostele, ještě 
poštovní zásilka v mém životě. Psal bylo to jen souznění mé tehdy vní- zažil pád komunistického režimu, za-
se rok 1968 a v balíčku byl tehdy mavé a hledající osoby. MaFio Mtt--* žil svobodu, když celý život, dobu 
v Římě vydaný Můj první misálek. ~ ta komunisty opěvovaná rozkvětu svých sil, prožil v nesvo-
V dopise plném hřejivých slov byl spisovatelka, našla skrze pátera bodě. Celé generace pokřťěných, 
podepsán páter Vladimír Rudolf. Vladimíra Rudolfa na sklonku života biřmovaných, oddaných, ale i po-

Běžela léta dospívání na konci cestu k víře. Páter Vladimír Rudolf hřbívaných o něm svědčí před Boží 
sedmdesátých let v době tuhé nor- byl duchovním průvodcem bolest- tváří. A když onemocněl, nevylé-
malizace, v době, kdy jsem si už ných hledání genia naší poezie čitelně a těžce, tak jako například 
začínal myslet, že víra je něco pro Vladimíra Holana. Desítky a stovky slavný americký prezident Ronald 
staré babičky, najednou doma u ro- mladých lidí nacházelo v té době Reagan, musel ještě projít údolím 
dičů na stole ležela kniha Michela cestu k víře, cestu k opravdovému smutku a stínu. Pro důkladné posou-
Quoista Žít dnešek s Bohem. Kniha, setkání, opravdovému životu s Bo- zení, pro zhodnocení jeho významu 
jež stála na začátku přerodu mé hem, skrze toho živého lidsky vře- bude nutné učinit ještě mnoho. Není 
dětské víry ve víru dospělou, kterou lého a dobrého kněze. On nepři- nadsázkou, že v něm jsme mohli po-
všichni hledáme. A v tiráži stálo - cházel v té době kulturního temna znat jednu z největších osobností 
přeložil páter Vladimír Rudolf. s kritikou všeho a všech, ale žil se českého katolicismu dvacátého sto-

A to už se ven draly stovky svou farností, nesoudil, neodsuzo- letí. Není nadsázkou, že plody jeho 
otázek, které si dospívající o světě val, ale sloužil. Ne nějak lacinou osobnosti, jeho setby, sklízí toto živé 
a víře klade. Byl jsem tehdy svědkem útěchou, kterou mnozí nahrazují farní společenství dodnes. 
vzniku křížové cesty - cesty, jejíž svůj nedostatek víry. Pro něj „blíža", MUDr. Vít RÁZEK 
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PRAVDA O MARIANSKEM SLOUPU 

V době třicetileté války, při oblé
hání Prahy švédskými vojsky, mod
lili se Pražané u obrazu Madony 
Rynecké.Tento gotický deskový ob
raz nosil zavěšený na prsou praž
ský primátor Turek, který se osobně 
účastnil bojů na nejohroženějších 
místech. Vítězstvím Pražanů třiceti
letá válka skončila. Pražané učinili 

na Staroměstském náměstí před 

vystaveným obrazem Madony Ry
necké jako druhým Paládiem Země 
české slib, že za její ochranu před 
švédskými vojsky postaví na ná
městí sloup. 

Mariánský sloup byl postaven 
v roce 1650. Byl pojat jako symbol 
dlouho očekávaného míru a zasvě
cen Panně Marii Královně míru. Byl 
velkým uměleckým a duchovním 
dílem. 

Mariánský sloup stál na místě , 

kde bylo v roce 1631 na pranýři zne
uctěno Svatoboleslavské Paladium. 
Ihned po postavení Mariánského 
sloupu v roce 1650 byl do jeho roklu 
uložen obraz Madony Rynecké. Ten
to zvláštním, závazným způsobem 
namalovaný obraz byl vysvěcen jako 
relikvie, tj. ztělesnění Panny Marie 

a jejího Syna, jako skutečné Ochra
nitelky kostela nebo místa, která bdí 
nad jeho existencí a koná zázraky. 
V roce 1661 obhajoval J. B. Vald
štejn, pozdější pražský arcibiskup, na 
Pražské univerzitě tezi, která vyjad
řovala vztah Evropy k Mariánskému 
sloupu - smíru Evropy, k němuž se 
obrací celý křesťanský svět v samém 
středu křesťanstva , tedy na praž
ském náměstí , již dříve zrudlém krví 
mučedníků. 

Teze J. B. Valdštejna, ilustrovaná 
Karlem Krétou, zdůrazňuje význam 
Mariánského sloupu jako symbolic-

kého duchovního centra celé Evro
py a symbolu smíru na celém konti
nentě . 

Napojit se na kult Madony Ry
necké znamená ovlivňovat modlit
bou celou Evropu, neboť ona byla 
patronkou celé Evropy, což je vyjá
dřeno přídomkem Rynecká - Panna 
Maria z rynku. 

O znovupostavení Mariánského 
sloupu nešťastně strženého v roce 
1918 usiluje Společnost pro obnovu 
Mariánského sloupu v Praze a řada 
občanů a ctitelů Panny Marie. 

M.BLAŽKOVÁ 

::~::=visí DROBKY CHLEBA 
V jednom oddělení nemocnice v Praze-Motole pracuje Dana HŘIB

ŇÁKOVÁ, obětavá sestřička, pro níž je pomoc bližním životním poslá
ním. Ač se sama potýká se zdravotními neduhy, rozdává všem plnou 
náručí víru, naději a lásku. Kdysi se jí dostala do ruky lhotecká Křížová 
cesta s komentářem P. Vladimíra Rudolfa. Citlivá duše čtenářky se 
novým poznáním tak rozechvěla, že svoje pocity a mosty myšlenek 
vertikálně směřujících k Bohu začala klást na papír. Dnes je její sbírka 
Drobky chleba připravena k tisku. 

Víra, naděje a láska 

Víra je dar, který drží 
lidského ducha 

od propasti věčného zatracení 
a sebezničení. 

Naděje dává odvahu jít 
neustále kupředu 
i přes vlastní nicotnost. 

Láska je nekonečno, 

rozprostírající se 
lidskému duchu, jenž touží 
s pomocí víry a naděje 

v ní navěky spočinout. 

Chudoba 

Chudoba nám otvírá 
duchovní zrak, 

aby se v nás probudil 
duch lidskosti a bratrství 

Důvěra 

Každé semínko důvěry 
zaseté v lidské srdce 
dává naději, 
že vyroste klas lásky, 
který nás živí. 

Perla 

Někde hluboko 
na dně mořském 
se ukrývá perla. 
Ten, kdo ji nalezne, 
objevuje její krásu 
a uvědomuje si její cenu, 
jako duše člověka, 

která touží po perlách 
Božího evangelia. 

Identita 

Identitou každého člověka 
není jen jeho vlastní tělo a mozek, 
ale je to duše, 
kterou nelze transplantovat 

či vyměnit, 
protože originalita každého člověka 
j e známkou moudrosti Tvůrce, 
z jehož rukou jsme vzešli 
nejen pro pozemský život. 

Odpuštění 

Má-li dojít k odpuštění, 
musíme nejdříve sami 
rozlomit pečeť 
vlastního srdce. 



Podzimní slunce se snaží prodrat 
hustými mraky a podívat se na udá
lost v tom kraji každý rok obvyklou, 
a přesto stále rozehrávající všechny 
struny lidské představivosti, barev
nosti a fantazie. Vše, co dokáží lidské 
a trpělivé ruce starostlivých maminek 
a babiček vytvořit jen pro radost a po
těšení svých blízkých, bylo vloženo 
do krásy lidových krojů , které právě 
na zlatou sobotu rozehrají barevnou 
lidskou řeku ve slavnostním průvodu 
konaném na počest Matky Boží. 

Od samého rána do žarošického 
kostelíčka putují krojovaní poutníci 
s mariánskými soškami. Průvody se 
liší nejen kroji , ale i způsobem, jakým 
je právě ta jejich mariánská socha do
provázena na místo po staletí navště
vované. Je možno slyšet lidový zpěv 
známých písní, hudební doprovod, 
ovšem nic se nevyrovná předzpěvá
kům, jejichž prostý způsob modlitebních 
zpěvů nás okamžikem přenese o něko
lik staletí zpátky. Ano, takto se určitě 
musela konat procesí odpradávna, kam 
jen křesťanská duše dohlédne. 

Právě takové to bylo 
Malé skupince poutníků bylo vel

kou ctí se zařadit do jednoho z těch 
mnohých průvodů a následovat vy
zdobenou sochu Panny Marie. Cesta 
vede dlouhou ulicí, lemovanou stánky 
s pouťovým zbožím, ale průvod jde 
důstojně a klidně až k chrámovým 
dveřím. Po chvilce je vpuštěn do pro
storu kostelíčka. Z hlavního oltáře 
shlíží mariánská socha oděná do bí
lého závoje. To kvůli ní sem lidé přiná
šejí 212 let sošky ze svých chrámů 
a kostelů. To kvůli ní, kvůli úctě tolikrát 
pošlapané a opětovně pozvedané 
z člověčí bídy, se lidé o zlaté sobotě 
nastrojí tak, jako snad při vítání sa
motného krále. Roky a staletí se slé
vají z malých pramínků do odplouva
jící řeky lidského zapomnění, ale úcta 
k Matce Boží Žarošické stojí jako pev
ný kamenný milník uprostřed kraje. Je 
stále zde, přítomná, čekající a vítající 
tu pestrou směsici hlučících, chvílemi 
zbožně zpívajících, pozemsky sta
rostlivých dětí. 

Hodinové ručičky na kostelní věži 
spěchají k šesté večerní. Prostranství 
za kostelem je obsazeno do posled
ního místečka. Před oltářem stojí zá
stupci průvodů jako pevná stráž svých 

mariánských sošek. Ještě poslední 
pokyny kapele a ceremoniářům . 

S úderem hodin začíná velkolepá 
slavnost s prostými lidovými písněmi, 
přesto nutícími k zamyšlení nad vlast
ním životem. Po svatém přijímání při
chází další vrchol slavnosti. Právě 

v tomto okamžiku se úročí hodiny 
pečlivých příprav, zdobení a vymýše
ní. Defilé sošek svítí podvečerem jako 
démanty. Část poutníků následuje 
světelné majáky mariánských symbo
lů, ostatní čekají na návrat průvodu 
a požehnání. 

Zvláštní ticho se rozlévá v duši, 
která právě oslavila Boha a jeho Mat
ku. Velké díky za dnešní den, za krás
né kroje, za mladé lidi ochotné věno
vat čas nesení mariánských sošek 
i z velmi vzdálených míst. Velké díky 
za šeptající ústa babiček a dědoušků . 
Jejich modlitba vyprošuje to nejdražší 
pro své děti. Dar víry. 

Právě taková, plná krásy, zbož
nosti a lidové mariánské hudby byla 
ta zlatá sobota v Žarošicích 2004. Při
nesla naději a posilu poutn íkům. 
Přinesla radost. 

Hana STEHLÍKOVÁ 

I GOTIKA MÁ SVÁ TAJEMSTVÍ 
Sobota v polovině října zprvu ne

nabízela mnoho možností zažít krás
ný den a nedodávala mnoho chuti 
k objevování pokladů dávných staletí. 
Od rána pršelo, bylo velmi chladno 
a pošmourno. Možná právě proto 
jsme neměli mnoho chuti se toulat po 
okolí krásných chrámů, ale soustředili 
jsme se přímo na ně. A naše snaha 
byla odměněna a zcela překonána. 

V Kolíně naše putování začalo mší 
svatou, kterou sloužil otec Bedřich . 
Chrám nebyl zaplněn jenom našimi 
poutníky, ale přišli i bývalí farn íci 
otce Bedřicha a bylo na nich vidět, že 
ho mají stále rádi. Samotný chrám 
sv. Bartoloměje je krásná románsko
-gotická stavba, s působivou křížo

vou cestou od Mistra Bílka. Zdatnější 

jedinci měli možnost se podívat i na 
věž a zamávat svým přátelům. 

Kutná Hora je poklad gotických 
staveb sám o sobě, nebylo tedy těž
ké prožít krásný umělecký zážitek 
v chrámu sv. Barbory a při procházce 
městem vnímat ozvěny z dob dáv
ných a pro samotné horníky velmi ná
ročných , neboť svou těžkou prací vy
tvářeli bohatství královského města. 

Po cestě do Kouřimí jsme si připo
mněli historii zámku v Zásmukách, 
rodinném sídle častolovických Štern-

berků, stíhaném požáry a nepřízní 

osudu, nyní opět vstávajícím z popele 
a plnícím se životem. Chrám sv. Ště
pána v Kouřimi je z venku téměř ne
zajímavá budova, o to větší poklady 
se skrývají uvnitř. Každý si mohl umě
lecky užít a nadýchat se nádherné 
atmosféry vznikající ze zajímavé mal
by chrámu, překrásného novogotic
kého oltáře , betléma plného pohybu 
a života. Ten hlavní poklad se ale 
skrýval pod úrovní hlavního chrámu. 
Kaple sv. Kateřiny s nedávno objeve
nými freskami ze 14. století. Desítky 
půvabných andělů hrajících na různé 

hudební nástroje ožívaly nad našimi 
hlavami a my žasli. Čipernější se na 
závěr prohlídky opět mohli podívat 
na renesanční zvonici, kde je instalo
vána kouřimská rarita - obrácené 
zvony. 

Možná by si někdo mohl říci, co lze 
ještě nalézt zajímavého a krásného 
na gotických památkách. My jsme se 
toho dne přesvědčili, že mnohé. Vždyť 
krása není jen viděné a dané, je to 
i způsob prožívání daného okamžiku, 
krása je ve vašem nitru, krása je ve 
vaší originalitě, ve vás samých. 

(HS) 

INSPIROMAT K (P)OSVÍCENÍ 
Je-li tedy tvé tělo celé jasné a žádná část na něm 

není zatemněná, bude celé tak jasné, jako když tě ozáří 
svítilna svým jasem. (Lk 11,36) 

Zcela se rozejdi se svou minulostí a budeš osvícen 
(Ant. de Mello) 

Poslouchá-li kdo moje slova, ale nezachovává, já ho nesoudím, 
vždyť jsem přišel ne abych svět soudil, ale spasil. (Jan 12, 47) 

Zvolil jsem si cítit se nabitý energií. 
Pustil jsem se do práce s veškerou energií, kterou jsem předtím 
věnoval starostem. 

(přečetl EŠ) 



Dr. Václav KONZAL a P. Zdeněk Bonaventura BOUŠE 
V první části přednášky Farní 

akademie bylo vzpomenuto pasto
rační role P. Bouše. Konkrétně bo
hoslužeb konaných v osmašedesá
tém roce v agitačním středisku 

pražského sídliště Petřiny „u jedno
ho stolu", po jejichž zákazu se 
bohoslužby konaly v nedaleké res
tauraci (zpovídalo se za barovým 
pultem), dokud i je komunistický 
církevní tajemník nezakázal. 

Začněme ale po pořádku se živo
tem tohoto muže, jehož Prof. Tomáš 
Halík označil za „nejpronikavějšího 
českého katolického teologa 20. 
století" a sám jej řadí _ mezi své 
vzory. Narodil se v roce 1918, kněž
ské svěcení přijal v roce 1942, ná
sledně v roce 1946 vstoupil do řádu 
františkánů. Po roce 1950 byl spolu 
s ostatními řeholníky „koncentro
ván" nejprve v Oseku a potom 
v táboře u Želivi, kde pracoval jako 
lesní dělník. V roce 1956 byl pro
puštěn. 

Uvěznění bylo startem jak k dal
šímu pronásledování, tak k získává
ní zkušeností v řadě zaměstnání. 

Pracoval jako průvodčí a řidič praž
ské tramvaje, správce depozitáře 
starého umění Národní galerie, od
borný asistent v Ústavu teorie a dě
jin umění (kolem osmašedesátého), 
pak opět jako noční hlídač v Kon
struktivě. Po odchodu do důchodu 
působil ještě nějaký čas ve zdravot
nictví. Všechny tyto zkušenosti vy
užíval při své pastorační a literární 
činnosti. _ 

Státní bezpečnost jeho činnost 
za minulého režimu trvale sledo
vala, v osmdesátých letech byl po 

podpisu Charty 77 donucen se 
vystěhovat z Prahy do Neštěmic 

u Ústí nad Labem. Tady se už Stát
ní bezpečnost starala spíš méně, 
protože ta pražská, tím, že jej z Pra
hy vypudila, si přece jen alespoň 
částečně provedla svou. Nehledě 
na vlastní pohnutý život dokázal 
P. Bouše podržet např. Václava 
Malého v době, kdy byl pronásledo
ván státem a nebyl podpořen ani 
biskupem Tomáškem. Do Prahy se 
Bonaventura Bouše vrátil až po 
r. 1989. Zemřel v dubnu roku 2002. 
Biskup Václav Malý mluvil o P. Bo
naventurovi jako o prorokovi. 

českou liturgií se zabýval dlou
hodobě, po r. 1968 liturgiku krátko
době přednášel na teologické fa
kultě. Společně s Dr. Konzalem 
(autorem Slovníku staroslověnštiny 
a spoluautorem breviáře) a P. Má
šou zpracoval liturgické texty. Šlo 
o překlad mešního řádu, obřadů Sva
tého týdne, prefací, různých rituálů 
(křest, svátost smíření, biřmování, 

pohřby, svatby). Dále to byly ordi
nační texty - svěcení - podle kte
rých jsou svěceni všichni současní 
čeští biskupové. Dbalo se na každý 
detail, např. konečný text byl předán 
herci Lukavskému k předčítání, rov
něž tak k posouzení básníku Hola
novi (zprostředkoval P. Rudolf). 

Liturgie je zvláště po 2. Vatikán
ském koncilu chápána jako setkání 
společenství křesťanů se svým ži
vým Pánem. Vzhledem k posvěcení 
světa nejvyšší obětí Ježíše Krista, 
katolická liturgie navazuje na spole
čenský aspekt synagogální (nikoli 
na liturgii jeruzalémského chrámu; 

chrám již nemá v takto posvěceném 
světě opodstatnění). Proto také 
všichni účastníci liturgie spoluvytvá
řejí liturgii. A to nejen pro sebe, ale 
i pro svět. P. Bouše zdůrazňoval, že 
po svatém přijímání musí následo
vat svaté dávání, tedy abychom při
jatou sílu předávali druhým. 

Jeho osobní postoj vycházel ze 
snahy nejen o spravedlnost, ale až 
o naprostou pravdivost svého živo
ta. Což doslova znamenalo jít ces
tou Kristovou. 

I přes - nebo právě pro tuto svou 
opravdovost, se nemohl vyhnout 
řadě kritických připomínek např. 

k překladům liturgických čtení. Pří

klad je uveden ve výtahu z myšlenek, 
které se týkají překladu o odpuštěn í 
hříchů . Doslova se vyjádři l tak, že 
liturgická reforma u nás selhala. 

Je zásluhou P. Bouše, že se do 
liturgických textů vráti ly tituly Hospo
din a Bohorodička, v souladu s čes
kou a slovanskou tradicí. 

Neměli bychom pominout ani 
jeho vnitřní touhu po ekumenickém 
sblížení. Jeho myšlenky byly s vel
kou pozorností přijímány i evange
lickými církvemi, tento jev u katolic
kých kněží bývá spíše neobvyklý. 

Účastníci besedy měli možnost 
zhlédnout jak samizdatovou knihu 
z roku 1985 Pokus o katolickou litur
giku, vydanou v devíti exemplářích, 

tak dvakrát vydanou knihu Epilego
mena. Vhodným vánočním dárkem 
pro náročnější čtenáře je Malá kato
lická liturgika, právě vycházející ve 
Vyšehradu. Některé z Boušových 
myšlenek lze nalézt na internetu. 

Evžen ŠÁRKA 

Odpuštěné, nebo . pouze zadržené hříchy? 
Dvacátého osmého dubna minu

lého roku se konal v budově KTF UK 
vzpomínkový večer na Zdeňka Bo
naventuru Bouše, který 16. dubna 
2002 zemřel. Bonaventura, přáteli 

nazývaný zásadně Bony, byl zcela 
výjimečnou duchovní postavou, pro
rokem, který ovlivnil zcela zásadní 
měrou podstatnou část katolických 
i protestantských osobností dneška. 

Je však také znám a respektován 
i mezi kulturní elitou necírkevní. .. 
Chci v tomto kázání uctít Boušeho 
památku tím, že se pokusím vyložit 
dvacátý třetí verš dvacáté kapitoly 
Janovy podle toho, jak jej vykládal 
právě on. Jeho exegeze tohoto ver
še vyšla písemně v roce 1975 v Kost
nických jiskrách (č. 4) a je také sou
částí jeho knihy Epilegomena. „ 

V Ekumenickém překladu zn í ten 
verš takto: „Komu odpustíte hříchy, 

tomu jsou odpuštěny, komu je neod
pustíte, tomu odpuštěny nejsou". 
Povězme hned, že to je překlad 

strašně špatný. A nemění na tom nic 
skutečnost, že v poznámce pod 
čarou je nabídnut o něco lepší pře
klad, shodný se všemi ostatními 
českými překlady včetně Kralické-



ho, který v druhé části věty říká: 

„kterýmžkoli zadrželi byste, zadržá
niť jsou" ... Ježíš neříká totiž v druhé 
polovině své věty nic o neodpuštění 
hříchů , ale o přemožení hříchu, 

o jeho ovládnutí. V textu je sloveso 
kratein, které známe např. ve slo
vech jako de~okracie, autokracie 
atd, slovo, které znamená mít něco 
v držení, vládnout něčím. Ekume
nický p řeklad nesprávně uvádí .. . 
„co odpustíte bude odpuštěno, ale 
co neodpustíte, nebude odpuště

no". Místo správného znění „co od
pustíte, bude odpuštěno a co pře
můžete , bude přemoženo" . 

... Hříchy, které odpustíte, budou 
odpuštěny, a které odpuštěním pře
můžete, nebudou mít už žádnou 
moc. 

Ti, kdo následují Ježíše, dostáva
jí od něho moc jeho Ducha, v níž se 
ukazuje moc Boží, přemáhající hřích 

a smrt. Oslavený Ježíš předává 

svým učedníkům, nejen tedy apoš
tolům a jejich nástupcům, své po
slání. Posílá je - tedy i nás - tak, 
jako jeho samého poslal „slitovný 
a milostivý, shovívavý a nejvýš milo
srdný" (Ž 103) nebeský Otec, aby 
přemáhali zlo a vítězili nad ním stej
nou zbraní, kterou bojoval sám 
Ježíš. Tou zbraní je přemožení 

a odpuštěn í hříchu . Tato zbraň je tak 
účinná, že kdekoliv bude důsledně 
použita, vláda Zla bude zlomena, 
hřích už nebude škodit a ničit. 

Jděte do světa, říká vzkříšený 

a oslavený Ježíš, odpouštějte hříchy 
a přemáhejte je. To je vaše nejvlast-

nější poslání. Neboť kdo jiný než vy 
to má dělat? Hřích vládne světu 
a vy jste posláni, abyste následu
jíce Ježíše tento hřích přemáhali, 

a osvobozovali ty, kdo jsou v jeho 
moci. Komu hříchy odpustíte, ten 
bude z hříchů osvobozen. A který 
hřích přemůžete, ten bude přemo
žen a nebude už dál člověku škodit. 
Sejdete-li z této cesty Toho, který 
sám jednou provždy tuto cestu na 
svém kříži otevřel , začal a umož
nil, a nebudete-li hříchy odpouštět 
a přemáhat je ve své lhostejnosti 
či zákonickém sudičství a pýše, pak 
jste neposlušní Ježíše a hříchy bu
dou dál otravovat svět a lidské duše 
svými smrtelně otravnými výpary. 

(Zdeněk Bárta: Britské listy, 
18. 5. 2004) 

Francis Ssenyonjo, 14 let, Kauna, Uganda 

DĚKUJE, ŽE MŮŽE STUDOVAT 
Je tomu rok, co naše farní spole

čenství poprvé vybralo 7000 korun 
školného pro Francise. Letos chodí 
do 5. třídy a v prosinci mu začínají 

letní dvouměsíčn í prázdniny. Žije 
u své babičky se 3 sestrami asi 
60 km východně od hlavního města 
Ugandy Kampaly. Oba jeho rodiče 
zemřeli. Na půdě, kterou rodina 
vlastní, pěstují kukuřici , cukrovou 
třtinu , brambory a fazole pro vlastní 
spotřebu a zčásti na prodej. 

Někteří z naší farnosti si možná 
sami adoptovali dítě v Ugandě nebo 
v Indii přes Arcidiecézní charitu 
Praha. Společnou adopcí jsme však 
vytvořili ohromnou rodinu, kde kaž
dý z nás se podílí na jedinečném 
projektu organizace World in Need 
Uganda (Svět v nouzi Uganda). 
Všichni můžeme mít radost, že náš 
čtrnáctiletý Francis v jedné z nej
chudších částí světa má šanci 
získat vzdělání a kval ifikaci, aby si 
v budoucnu mohl najít práci a vyma
nit sebe a svoje nejbližší z nejhorší 
bídy. 

Uganda je vnitrozemní stát na 
východě rovníkové Afriky. Hlavní 
město Kampala leží asi 1 O km od 
pobřeží Viktoriina jezera. Vysoká 
nadmořská výška chrání před ne
snesitelnými vedry. Winstonem 
Churchilem byla nazvána ,,Perlou 

Afriky" pro její nádhernou přírodu, 

ideální klima a jed inečnou kulturu. 
Země, bývalá Britská kolonie, se 

stala nezávislou v roce 1962. V 70. 
letech byla pod diktaturou ldi Ami
na, který nechal zavraždit 300 000 
lidí. Partyzánská válka a zneužívání 
lidských práv Miltonem Abotem 
počátkem 80. let měly na svědomí 
dalších 100 000 mrtvých. V sou
časné době je snahou vlády a prezi
denta zlepšení politické stability. 
Některé z velkého množství etnic
kých skupin se spojily s pol itickými 
rebely, milicemi a různými vládními 
silami a usilují o udržování boje 
v oblasti Velkých jezer, aby získaly 
kontrolu nad osídlenými oblastmi 
a přírodním bohatstvím. Lokalizova
né násilí pokračuje navzdory pří

tomnosti mírových jednotek OSN. 
Také občanská válka v Súdánu se 
šíří přes severní hranici Ugandy. 

Mezi 26,5 miliony obyvatel žije 
1,7 milionu sirotků , z nich dvě tře
tiny ztratily rodiče kvůli AIDS. Každá 
čtvrtá rodina v Ugandě se stará 
o d ítě os i řelé v důsledku této zhoub
né choroby, takže je zde průměrně 
8-12 dětí v rodině. Právě na tyto 
sirotky, kteří nemohou chodit do 
školy z finančních důvodů , se sou
středí projekt Adopce na dálku. 
Děti do projektu vybírají místní 

komise , které jsou složeny z 1 učite
le, 1 sociálního pracovníka, 1 křesťa
na, 1 muslima, 1 zástupce místních 
autorit a z poloviny žen. 

V těchto dnech jsme dostali již 
druhý dopis od Francise. Jeho pís
mo i angličtina se výrazně zlepšily. 
Je velmi rád a vděčen za to, že díky 
naší podpoře může chodit do školy. 
Na svůj věk studuje v nižším roč
níku. Do školy mohl nastoupit až 
díky naší adopci, před tím neměl 
peníze na zaplacení školného. Dě
kuje za zásilku fotbalového m íče 

a hustilky s jehlou, kterou jsme mu 
poslali k narozeninám v květnu , a je 
vděčný, že na něho myslíme. Fotba
lem se baví se svými kamarády ze 
školy. Kope za mužstvo č. 6 a patří 
k jeho největším oporám. V Ugandě 
není zvykem dávat si dárky k Váno
cům, k našemu vánočnímu dopisu 
přiložím alespoň kalendář na příští 
rok s fotografiemi Prahy. 

V neděli 7. listopadu, u příleži
tosti výročí posvěcení kostela, se 
chystá v naší farnosti další sbírka 
na Francisovo školné. Vidím to 
jako příležitost alespoň malinkou 
kapkou přispět k vyrovnání roz
dílů mezi naším konzumním, rela
tivně bohatým světem a vzdále
ným světem bídy. 

MUDr. Věnceslava SVOBODOVÁ 



Never ending story 
aneb 16 let chaloupek 

Dobrým počinem občanského 
sdružení Casula je fotopřehlídka 
zimních chaloupek při naší far
nosti za 16 uplynulých let, v kapli 
Božského Srdce Páně. Její název 
Never ending stery chce upozornit 
na to, že po Lazarce v roce 1 991 , 
Vesmíru 1993, po 6 letech v Krá
lovci, třech v Horní Malé Úpě, 
Špindlerově mlýně 2003 a Pomez
ních boudách 2004 se mladí bu
dou nadále setkávat. Jen ta místa 
se mohou měnit. V komentáři 

k výstavě zaujmou návštěvníky tři 
p i líře, na nichž idea chaloupek 
spočívá. Tím prvním a zásadním 
je tak zvaný preventivní výchovný 
systém, jinými slovy být neustále 
s dětmi a pro děti. Druhým pilířem 
je vztah mezi dítětem a vedoucím, 
tedy starším kamarádem. Příte-

lem, který umí naslouchat, má 
děti rád a dává mu to najevo. Po
vzbuzuje ho, všemožně mu pomá
há, věnuje mu svůj čas a jde s ním 
kus cesty ... Třetím pilířem je ná
boženský rozměr chaloupek. Od
krývá dětem Boží lásku, Kristovu 
přítomnost ve společenství dětí 

a jejich starších kamarádů. Bez 
něj by chaloupky nebyly chaloup
kami. 

* * * 

Poznámka autorů o.s. Casuly -
pojedte na hory s námi o jarních 
prázdninách 12.-19. března 2005, 
přihlášky jsou v sakristii - dostává 
po zhlédnutí této výstavy jiný roz
měr a na zájemce nebudou orga
nizátoři zřejmě dlouho čekat. 

(Zp) 

Š TĚST Í JE DOBRÝ LÉK 
Štěstí je vrozené jak lidské mys

li, tak jejímu tělesnému mech~

nismu. Jsme-li šťastní, cítíme se 
lépe, lépe myslíme, lépe jednáme 
a jsme zdravější. I naše smyslové 
orgány fungují lépe. Když myslíme 
na něco příjemného, lépe vidíme, 
cítlme, slyšíme a rozlišujeme jem
nější rozdíly v doteku. 

Když myslíme na něco příjem
ného nebo si představujeme něja
kou příjemnou scénu, náš zrak se 
okamžitě zlepší. Zlepší se nám 
i paměť a uklidní mysl. Psychoso
matické lékařství dokazuje, že náš 
žaludek, játra, srdce a všechny 
ostatní orgány fungují lépe, když 
jsme šťastní. 

Moudrý král Šalamoun říká ve 
svých příslovích : srdce, které je 
radostné, působí dobro, ale duch, 
který je zkroušený, vysušuje kosti. 
Je příznačné, že judaismus i křes
tanství předpisují radost, vděčnost 
a veselou mysl jako prostředky 

k dobrému a spravedlivému životu. 
Harvardští psychologové, kteří 

zkoumali vzájemný vztah mezi 
spokojeností a zločinností, dospěli 

k závěru, že holandské přísloví 

„Šťastní lidé nejsou nikdy zlí", je 
pravdivé. Zjistili, že většina zločin
ců pochází z rozvrácených rodin. 
Desetiletý výzkum frustrace pro
vedený na Valeské univerzitě pro
kázal, že nemorálnost a nepřátel
ský postoj k druhým je důsledkem 
naší vlastní nespokojenosti. 

Ukazuje se, že nespokojenost 
je jedinou příčinou všech psycho
somatických nemocí a že spokoje
nost a štěstí jsou proti nim jediným 
lékem. Průzkum také potvrdil, že 
optimističtí lidé, kteří vidí jasnou 
stránku života, jsou úspěšnější 

než lidé pesimističtí. Říkáme: „Buď 
dobrý a budeš šťastný." Odpoví
dáme: „Byl bych šťastný, kdybych 
byl úspěšný a zdravý." Jistě také 
platí: „Buď laskavý k druhým a bu
deš šťastný." Bylo by ale prav
divější , kdybychom říkali : „Buď 
šťastný - a budeš dobrý, úspěšný, 
zdravý a laskavější k druhým." 
O pocit štěstí v sobě se totiž sami 
musíte snažit. 

(kl) 

PODVEČER 
S HUDBOU A POEZIÍ 

Další hodnotná kulturní akce v kapli 
Božského Srdce Páně se chystá na 
sobotu 20. listopadu 17.00 hodin. Vero
nika Lisá bude recitovat z Františka 
Halase „Já se tam vrátím" a P. Stani
slav Přibyl se už po několikáté před
staví v pro nás méně zvyklé roli zna
menitého a nadaného klavíristy, aby 
přednesl Sonatinu 1905 od M. Ravela 
a Toccaru 1932 od A. Chačaturjana. 

Hodinový podvečer s hudbou a poezií 
bude jistě opět velkým zážitkem. (r) 

o - # # 

PUJCOVANI 
AUDIOKAZET 

Vzhledem k malému zájmu o tuto 
službu budou od listopadu kazety zapůj
čovány první úterý v měsíci od 17.30 do 
18.15 hodin. Jinak je možné požádat 
Editu Fořtovou po mši svaté v ponděl í, 
středu , čtvrtek, neděli ráno a v pátek po 
15.00 hodině a ona vám ráda vyhoví. 
Jsou objednány nové kazety z Charis
matické konference v Českých Budějo
vicích. (r) 

KRÁTCE 
• UZÁVĚRKA POSLEDNÍHO VĚSTNÍKU 

2004 je v pátek 3. prosince, abyste ho 
dostali jako předčasný vánoční dárek 
pod stromeček v pátek 17. prosince. 
Tímto číslem se zároveň uzavírá dese
tiletí edice zpravodaje farnosti. Malá 
knížka o 67 číslech s 500 t ištěnými stra
nami formátu A4 je malou kronikou živo
ta naší farnosti. 

• PŘÍŠTÍ FARNÍ RADA se sejde 8. listo
padu ve 20.00 hodin. Opět vybízí k ná
mětům ze strany farní obce. Všemi se 
bude zabývat. 

• POSEZENÍ V DOBRÉ SPOLEČNOSTI, 
setkání farní rodiny u prostřeného stolu, 
se bude konat po nedělní mši svaté 
14. listopadu v kapli sv. Václava. 41 ~.:J 

• SVATÝ MIKULÁŠ PŘIJDE k dětem 
s dárečky - říjnová farní rada mu dopo
ručila , aby jich bylo hodně přes stovku -
v neděl i 5. prosince po misse v 10.00 
hodin. 

• PUTOVÁNÍM PO BETLÉMECH v so
botu 11. prosince končí letošní zajímavý 
program poutních zájezdů . Konečně 
nahlédneme do kostela Jana Jakuba 
Ryby v Rožmitále pod Třemšínem 
a možná uslyšíme i preludium na varha
nech, z nich se nesla vánoční Hej mis
tře, s klávesami mysticky uchovávají
cími doteky samotného autora. Cesta 
bude pokračovat do Příbrami na výs
tavu betlémů. 

• FARNÍM PLESEM v příštím roce se už 
intenzivně zabývá svědomitý Tomáš 
Hrouda, který zdědi l všechny starosti 
s touto společenskou událostí po hlav
ním organizátorovi Jaroslavovi Stětinovi 
a nyní na každé farní radě informuje 
o stavu příprav. Uvažuje se o termínu 
28. ledna, opět v Kulturním centru Novo
dvorská. 



tak jsem si vyleštil kabátek, to víte, přijde období Dušiček, adventu a Vánoc 
a to jsou všichni mí kamarádi v plném pracovním zápřahu. lnu, taková kos
telní svíčka střední kategorie, do které spadám i já, má podzim v jednom 
kolotoči. 

Z letní soutěže jsem měl obrovskou radost, protože výherkyně Marjánka 
Šárková mí přinesla tolik letních pohledů, že docela přemýšlím ta krásná 
místa navštívit. 

Pokud se chcete zúčastnit mé další soutěže o krásného, velkého, lout
kového Kašpárka, máte tentokrát úkol trochu složitější. Soutěž má dvě čás
tí, malovací a odpovídací. Ale vy jste chytré a šikovné děti a už se na vaše 
správné výtvol}' a odpovědi těším. 

Hup a chacha, to bude losováníčko ze správných odpovědí, jó děti a při
neste mi je do sakristie v obálkách do konce listopadu. To víte, Kašpárek 
Neposeda už je netrpělivý a těší se do nějaké postýlky a jenom na vás teď 
záleží, jestli se soutěže zúčastníte. 

Přeji vám krásný podzim, plný barevného listí a správně lítacích draků. 
Váš KRISTIÁN 

SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ 
1. NAMALUJTE CO NEJVĚTŠÍ POČET 

ANDĚLŮ, ale pozor! Každý anděl 
musí mít jiné šaty, jiné vlasy a jiné 
jméno. Třeba „anděl , co má čer
vený nos" nebo „anděl , co rád 
jedl rozinky". Každý bude na 
zvláštním papíru. 

2. ZAŠKRTNĚTE SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

Svatý František měl rád: 
a) celou přírodu , zvířata i ptáky, vítr, 

slunce i déšť 

b) přírodu, zvířata i ptáky, ale slun
ce nenáviděl 

c) přírodu , slunce i déšť, ale zvířata 
neměl rád 

Při slavení Dušiček: 
a) nosíme na hřbitovy barevné oran

žové tykve se svíčkami uprostřed 
b) nosíme na hřbitovy věnce z chvo

jí a zapalujeme svíčky 
c) nosíme na hřbitovy malá umělá 

strašidla se svíčkami 

Při posvícení slavíme: 
a) nalezení místa pro stavbu chrá

mu 
b) zakoupení varhan a lavic do 

chrámu 
c) vysvěcení hotového chrámu. 

I když léto 
je už dávno pryč, 

stále ještě 
svítí slunce. 

J. W. Goethe 

Z celého balíčků pěkných sou
těžních pohlednic Marjánky Šárko
vé, která o prázdninách nelenila, 

. jsme vybrali Husinec s pomníkem 
Mistra Jana Husa a kostelem Pový
šení sv. Kříže na náměstí. Pod jeho 
světničkou je socha sv. Jana Nepo
muckého, ale toho byste stejně 

všichni poznali i bez nápovědy. 



~ ~ 

SOUSEDSKA PRAVA 
jako odpověd' naší farnici 

Nedávno mě oslovila jedna paní 
z naší farnosti , že potřebuje poradit 
v řešení sousedských práv. Ukázalo 
se, že jde zatím o hypotetickou si
tuaci, která ještě nenastala. Ale co 
kdyby k ní došlo. Co říká litera zá
kona: 

Vlastník věci se musí zdržet 
všeho, čím by nad míru přiměře
nou poměrům obtěžoval jiného, 
nebo čím by vážně ohrožoval vý
kon jeho práv. Proto zejména ne
smí ohrozit sousedovu stavbu 
nebo pozemek úpravami pozem
ku nebo úpravami stavby na něm 
zřízené bez toho, že by učinil do· 
statečná opatření na upevnění 
stavby nebo pozemku, nesmí nad 
míru přiměřenou poměrům obtě
žovat sousedy hlukem, prachem, 
popílkem, kouřem, plyny, parami, 
pachy, pevnými a tekutými od
pady, světlem, stíněním a vibra
cemi, nesmí nechat chovná zví
řata vnikat na sousedící pozemek 
a nešetrně, popřípadě v nevhod
né roční době odstraňovat ze své 
půdy kořeny stromů nebo odstra
ňovat větve stromů přesahující 
na jeho pozemek. 

Toto ustanovení, které vešlo do 
povědomí veřejnosti jako „úprava 
sousedských práv", je ve skuteč

nosti jedním ze zákonem aprobova
ným omezením vlastnického, pří

padně o ně se opírajícího dalšího 
práva. Je to ovšem úprava plně 
v zájmu všech vlastníků . Chce-li 
vlastník uplatnit svá práva, musí na 
druhé straně trpět určitá omezení ve 
prospěch vykonavatele stejných 
práv svého souseda. Povinnost má 
nejen vlastník, ale i spoluvlastník 
každé věci, bez ohledu, zda jde 
o věc nemovitou (např. pozemek 
nebo stavbu) či movitou. 

Obecně se vlastník věci musí 
zdržet všeho Oak je příkladně vy
počteno výše), čím by nepřiměřeně 
obtěžoval jiného nebo čím by vážně 
ohrožoval výkon jeho práv. Tedy 
toho, co je nad běžné chování, 

respektující dobré sousedské vzta
hy, jak jsou obvyklé a vzájemně 
tolerované. 

Jak se proti nepřiměřeným zása
hům bránit? Dotčený soused se 
může bránit jednak tím, že bude po
žadovat o vydání předběžného zá
kazu zásahu u příslušného orgánu 
státní správy nebo o uložení obnovit 
předešlý stav. 

Ochrana poskytnutá soudem na 
návrh oprávněného spočívá v tom, 
že soud uzná žalovaného povinným 
zdržet se ve výroku rozsudku přes
ně vymezeného rušení. Každý pří
pad je specifický, a proto je vhodné 
- dříve než se úředně a soudně roz
hodnete chránit své zájmy a vlast
nictví - využít odbornou poradu. 

Doslov: 
Dovolte mi, abych jako v mých 

předchozích příspěvcích ve Věst

níku vás přátelsky oslovil. Vás 
všechny, přes politické, stranické 
a názorové hranice. Jsem dalek 
toho, abych vás sentimentálně ujiš
ťoval o ušlechtilých všelidských ci
tech. Přesto si myslím, uvázneme-li 
v jakési pyšné polovzdělanosti na
šeho srdce, budeme mít při řešení 
mezilidských sousedských vztahů 

problém najít cestu, odvahu sklonit 
se v pokoře. Všichni toužíme po 
pokoji. Tolik si přejeme mír. Mezi 
národy i uvnitř nich, mezi lidmi, pří
rodou, mír lidských srdcí. Václav 
Havel v Dálkovém výslechu řekl, že 
by si přál, aby se všichni lidé měli 
rádi a už to tak zůstalo. Je tedy dů
ležité začít i v sousedských vztazích 
u sebe. Je třeba odpovědné péče 
o pozemské hodnoty, o svobodu, 
spravedlnost, lidská práva, přírodní 
prostředí. V tomto snažení bychom 
se měli všichni sejít, i my věřící přes 
hranice náboženských, politických 
a filozofických směrů. Bůh se stal 
člověkem a člověk by na to měl 
odpovědět. 

JUDr. Dalibor ČERTOK 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 16 Kč. Toto číslo vyšlo 
29. října 2004. 

Kostel Panny Marie 
Královny míru 
ADRESA 
Římskokatolická farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru 
'Je Lhotce 36 
142 00 Praha 4-Lhotka 
Telefon: 2 41 490 91 O 
Internet: www.lhotecka.farnost.cz 
e-rna 1· 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 přáni kterýkoliv den. Je treba 
se včas ohlásit na farním úřadě. 

Svátost oltářní je možno přijímat 
dvak át denně při IT'~· svaté. na požá
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 duchodců 1 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 iýJ rnkou čen1ence a srpna. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Prob1há ve střed..:, od října do Květ

na, ve skupinách podle věku. 

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 
Do června rrvní neděli v měsíci 

v 10.00 hodin. 

POZVÁNÍ NA ČAJ 
Každé druhé úterý v měsíci od 

15.00 hodin v kapli sv. Vác'ava pro 
dříve narozené a všechny. kteří ne
chtějí být sarii. 

POMOC POTŘEBNÝM 
Možnost setkání se skupinou 

pro pomoc potřebným vždy 1. pátek 
v měsíci v 15.45 v kap· 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 čt rtek v sudém kalendářním 
týdnu v 15.00 hodin mše svatá. 

, 
FARNI KNIHOVNA 

Každé úterý od 17 00 do 18.30 
s výjimkou července a srpna. 



BOHOSLUŽBY 
~ ~ 

O SVATCICH 
24. prosince - pátek: 
ŠTĚDRÝ DEN 

Dětská vánoční mše v 15.00 
a v 17.00 zpívá chrámový sbor pas
torální mší Jakuba Jana Ryby Hej, 
mistře pro sólisty, sbor a orchestr. 

25. prosince - sobota: 
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

Vánoční mše svatá v 8.00, v 10.00 
Missa pastoralís in B pro sóla, sbor, 
orchestr a varhany od Jakuba Jana 
Ryby. Večerní vánoční mše v 18.30. 
Jesličky v kapli Božského Srdce 
Páně budou př~tupny od 7.00 do 
11 .30 a od 14.00 do 19.30 hodin. 

26. prosince - neděle: 

Svátek SVATÉ RODINY 
V 8.00 mše svatá s obnovou 

manželských slibů, v 10.00 mše 
svatá s obnovou manželských slibů, 
večerní mše svatá v 18.30 hodin. 

31. prosince - pátek: 
SVATÉHO SILVESTRA 

Děkovná bohoslužba za uplynulý 
rok a prosba o Boží pomoc do no
vého roku v 16.00 hodin. 

1. ledna - sobota: 
NOVÝ ROK, 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

Mše svatá v 8.00, v 10.00 a ve
černí v 18.30 hodin. 

~ 

v , 

VESTNIK 
6/2004 
společenství křesťanů 
v Praze 4 - Lhotce 

Vánoce nám nesou poselství: 
Bůh nás miluje! Naše lidské životy 
mají velkou hodnotu. Bůh se rodí 
do našeho světa jako člověk. Hra
nice posvátna jsou prolomeny. Dítě , 
o kterém se vypovídá jedna z nej
prostších a nejlidštějš ích skuteč
ností - že potřebovalo plenky - je 
zároveň Boží Syn, Spasitel. 

Nejde o žádný mýtus. Existence 
žádné osoby starověku není tak do
ložena, jako existence Ježíše Kris
ta. Byla to tak velká událost, že roz
dělila letopočet na dobu před jeho 
narozením a po něm. 

Možná nám někteří lidé řeknou: 
Krásné poselství o Bohu, který vstu
puje do tohoto světa, který miluje 
člověka, ALE nevidíte, do jakého 
světa to poselství hlásáte? Koncen
trační tábory, teroristické útoky, 
vraždy ... Je možné mluvit o Boží 
lásce? Ale my můžeme tu otázku 

formulovat jinak: Je možné mluvit 
v takových případech o člověku? 
Zabíjí a nenávidí Bůh nebo člověk? 

Nejde o krizi Boha - jeho láska 
nepodléhá žádným krizím, ale o kri
zi člověka. Strach se zbraní, z tero
rismu, ze zničení životního prostředí 
- to je strach z člověka. Má proto 
smysl v této vánoční době si při
pomínat to krásné poselství, že 
Bt".lh vstoupil do našeho světa a náš 
život má smysl, třebas plný zápasu 
a utrpení. 

Slavíme narozeniny Ježíše Kris
ta, který přišel zachránit celý svět 
a všem lidem otvírá budoucnost, 
která přichází od Boha. Ježíšovo 
narození nám zvěstuje Boží lásku. 
To betlémské dítě je znamením, že 
Bůh chce, aby lidé žili, aby měli 
život. A Boží plán se nedá zmařit ani 
vinami a hříchy některých. 

P. Bedřich VYMĚTALÍK 

PROBUĎME SE Z VŠEDNOSTI 
často se i Vánoce se vším okolo, 

betlémem a stromkem, stávají jen 
slavnostmi naších zvyků . To pod
statné, totiž počátek spásy, už ne
vnímáme. 

Probuďme se aspoň nyní z všed
nosti, rutiny a stereotypu k tomu, co 
nám zvěstuje dnešní slavnost. 

Jde o přítomnost Boha, který při
šel na svět, stále znovu přichází a je 
připraven s námi zůstat. Přijmeme-li 
ho, bude nás provázet na našich 
životních cestách, za svátečního 
světla i v prachu všedního dne, 
když jsme uznáváni, i když jsme 
zapomenuti , v přítomnosti milých 
osob, s nimiž se nyní o svátcích set
káme, i za jejich nepfítomností, kdy 
na ně zůstala jen vzpomínka, ve 
štěstí i v neštěstí. 

Bůh je s námi! To je to Emma-

nuel, a to přece něco znamená. On 
je jistota našeho života. Amen. 

P. Břetislav VANĚK, CSsR 

ZVĚSTOVÁNÍ 
Co platno, Gabriel, 
že přišel k Miriam, 

když s tímže poselstvím 
se nedostavil k nám? 

Marie, Nazaret a Gabriel: to jest 
má duše, srdce mé 
a nová Boží zvěst. 

Mé srdce změní li se na údolí kvítí, 
má duše, možno li ji 

v řádu panen zříti 
a dlí v tom údolí. 

Tu zvěst až přijme, chce li, 
pak v jejím duchu 

Bůh se věčným slovem vtělí. 



MUDr. Věnceslava SVOBODOVÁ 

V. Svobodová, rozená Souku
pová, se narodila v roce 1957 v Par
dubicích. Když jí bylo osm let, 
zemřel jí otec. Základní školu a gym
názium - plaveckou třídu - absolvo
vala v rodném městě, medicínu 
vystudovala v Praze. Rok a půl 
působila na dětské chirurgii v Par
dubicích. Před 20 lety se vdala. 
Jako maminka čtyř chlapců - dvoj
čat Vojtěcha a Radima, Václava 
a Norberta, z nichž nejmladší se 
narodil tří týdny před „sametovou re
volucí", byla osm let na mateřské 
dovolené. Nyní MUDr. V. Svobodo
vá pracuje jako neuroložka v Tho
mayerově nemocnici. Dr. Svobodo
vá je manželkou ministra zahraničí 
JUDr. Cyrila Svobody Jejích synové 
vystudovali nebo dosud studují 
pražské Arcibiskupské gymnázium. 
Z dvojčat jeden chodí na Policejní 
akademii, druhý studuje práva. 

SLOVO 
Slovo, jež nese vše, 

i Boha jediného, 
zde Panna musila vzít 

do náručí svého. 

I teď se narodí 
to věčné v Božím slovu. 
Kde? V tobě ztraceném, 

jenž chceš se najít znollu. 

Slovo, jež tebe, mne 
a světy stačí nést, 

svým slovem nesu já 
a hájím jeho zvěst. 

Jak prožívají Svobodovi Vánoce? 
Jako lékařka jsem zatím měla 

štěstí, že jsem nemusela o Váno
cích sloužit. V nemocnici zřejmě 
respektovali velikost naší rodiny. 

Svátky se snažíme prožívat du
chovně, rod i nně i společensky. Na 
Štědrý den večer býváme s mojí 
maminkou a se sestrou u nás doma. 
Odpoledne chodíme na mši na 
Lhotku, ale obvykle si nenecháme 
ujít ani půlnoční v některém z histo
rických pražských kostelů - na Stra
hově nebo u Panny Marie Sněžné. 
Na Strahově to máme rádi, protože 
tam bývá taková krásná, opravdu 
radostná slavnostní mše. 

Na Boží hod chodíváme na Lhot
ku ráno na osmou, abychom se stih
li doma v klidu nasnídat, než odje
deme k manželovým rodičům do 
Břevnova na oběd. Tam se sejde 
velká část rodiny, takže nás tam 
bývá opravdu hodně . Večer se 
scházíme s příbuznými a přáteli 
patřícími ke střední generaci ještě 
u nás doma. 

Na svatého Štěpána na nás pad
ne únava, takže si obvykle už jen 
povídáme, čteme a dojídáme zbyt
ky. Potom vyrazíme na chalupu 
manželových rodičů do Krušných 
hor k Jáchymovu. 

Jaké je to být jediná žena mezi 
tolika chlapy? 

Je to příjemné, opečovávají mě. 
Ale to opečovávání pro mne zase 
není nic tak neobvyklého. V před
školním věku jsem nebývala doma 
s maminkou, jak to bývá, ale s tatín
kem. Tatínek byl po těžkém infarktu 
v invalidním důchodu. Do práce 
chodila maminka. Vedla prodejnu 
pardubického perníku se zásilkovou 
službou. Tatínek vařil , vzorně se 
o mě staral, hrál si se mnou, nikdy 
se nezlobil. Do mateřské školy jsem 
nechodila. Sice jsme to zkusili, ale 
školka mi nějak nevyhovovala. 

Kdybych měla dceru, asi bychom 
měly na různé věci různé názory 
a doma by byly větší třenice. Syno
vé si dělají z problémů legraci, berou 
je s humorem, a tak mě „vychová-

vají". Ale někdy mám co dělat, abych 
se doma prosadila. Abych ty své 
mužské o tom či onom přesvědčila, 
musím být dost trpělivá, vytNalá 
a hlavně dobrý diplomat. 

Výhoda a současně i nevýhoda 
je, že mají stále hlad. Ať uvařím co
koliv, snědí to a nikdy si nestěžuj í, 
že to nebylo dobré. Doma však musí 
být stále zásoby. Synové ale jsou 
schopni spoustu jídel si sami připra
vit. Moje práce v nemocnici s růz
nými službami je od malička vedla 
k samostatnosti. 

Prý jste během deseti dnů dělá· 
vala čtyři dorty ... 

Ano. Synové mají narozeniny 
v rozmezí pouhých deseti dnů. 

Co máte na starosti jako členka 
pastorační rady? 

V souvislosti s mou profesí se 
věnuji h lavně zdravotní a sociální 
problematice. Abych lépe pronikla 
do tematiky neziskových organiza
cí, chodím do kurzu, který pořádají. 
Ráda bych se např. dověděla něco 
víc i o tom, jak by se dala ve Farní 
charitě lépe organizovat dobrovol
nická činnost. Lidé většinou nemají 
čas, a tak musíme být těm, kdo se j í 
věnují včetně pana Františka Mar
tinka, který se s nimi pravidelně 
schází, vděčni a jejich čas lépe vy
užívat. Na druhé straně zase lidé, 
kteří by pomoc dobrovolníků potře
bovali, někdy ani nevědí, že se o ni 
mohou ucházet i u Farní charity. 

Farní charita u nás na Lhotce 
byla formálně ustavena před třemi 
lety. Spolupracuje s chodovskou 
Charitou, která má profesionálnější 
strukturu a působí nejen v Chodově, 
ale i na Spořilově a v Praze 12. Její 
služby jsou velice solidní, ale pro 
chodovské pečovatelky se nám bo
hužel doposud nepodařilo získat 
místnost, kde by v naší oblasti moh
ly mít základnu pro svou práci. Ráda 
bych upozornila, že Charita není jen 
pro katolíky nebo jiné věřící lidi, ale 
pro každého, kdo potřebuje pomoc. 

V kurzu, do kterého jsem se při
hlásila, bych se také ráda dověděla 



něco víc o tom, kde všude a jak se 
dají na charitativní činnost shánět 
peníze; všechno přece jen nelze 
dělat pouze s dobrovolníky. 

Pro mládež a střední generaci 
z naší farnosti se mi podařilo vyjed
nat možnost hrát volejbal. Stále 
jsme mezi nevěřícími, a tak je důle
žité, abychom si své přesvědčení 
a víru upevňovali mezi sebou navzá
jem. S tím souvisí i Farní akademie, 
kterou se také snažím prostřednic
tvím svých kontaktů podporovat. 

Jaké máte koníčky? A zbývá vám 
na ně vůbec čas? 

Mým koníčkem je medicína. I když 
by to měla být pracovní věc, jsem 
ráda, když si ve volném čase mohu 

Politika jako evangelizace 
Vyprávění emeritního děkana fa

kulty sociálních věd Univerzity Kar
lovy prof. Lubomíra Mlčocha, CSc., 
zaujalo ty, kteří se v neděli 17. října 
shromáždili na další akci Farní aka
demie v kapli sv. Václava. Známý 
současný ekonom patří do naší far
nosti a kandidoval v listopadových 
senátních volbách za volební obvod 
Prahy 1 O. Ve svém životě se snaží 
spojovat sekulární františkánskou 
aktivitu s aktivitou politickou a eko
nomickou. Ač není lidovec, je mu 
v tomto spojení vzorem prvorepu
blikový politik Dr. František Nosek, 
o kterém vydal společně s dalšími 
spoluautory publikaci Politika jako 
evangelizace - odtud tedy název 
přednášky. Ta byla věnována pře
devším úvaze o důvěryhodnosti po-

Vždycky, když si dva lidé odpustí, 
jsou Vánoce. 

Vždycky, když se snažíte porozu
mět svým dětem, jsou Vánoce. 

Vždycky, když někomu pomů
žete, jsou Vánoce . 

Vždycky, když se někdo rozhod
ne žít lépe, čestněji , jsou Vánoce. 

Vždycky, když se narodí dítě, 

jsou Vánoce. 
Vždycky, když zkusíš dát svému 

životu nový smysl, jsou Vánoce. 

přečíst nějakou odbornou literatu
ru. Radostí je pro mne rovněž jiná 
četba, hlavně duchovní a historické 
literatury. 

Ráda bych se naučila jazyky. 
Vzhledem k profesi mého manžela 
a občasné nutnosti ho doprovázet 
se musím snažit, aby moje alespoň 
angličtina byla na úrovni. Po převratu 
jsem se musela smířit s jeho politic
kou dráhou i s tím, že nebývá pánem 
svého času. Soužitím s ním se do 
mého zorného pole víc dostávají věci 
veřejné, nejen volby v USA, ale třeba 
ve Španělsku nebo i v odlehlejších 
zemích, které s ním čas od času na
vštívím. Když se modlím křížovou 
cestu, často vzpomínám na Jeruza
lém, který na mne obzvlášť zapůsobil. 

litika. Jeho již zmíněná publikace 
a dále Moc slova je k zapůjčení ve 
farní knihovně. 

Koho a jak 
budeme pastorovat 
v příštích letech 

Známý pražský kněz P. Aleš Opa
trný v současnosti přednáší na teolo
gické fakultě Univerzity Karlovy a byl 
jmenován biskupským vikářem pro 
pastoraci. V průběhu mrazivého od
poledne 22. listopadu přednášel 

v téměř zaplněném kostele v rámci 
naší Farní akademie. Přednášku 
doplňoval řadou statistických čísel 

a prognóz, jak z oficiálních statistik, 
tak rovněž z různých průzkumů. Byly 
probrány např. hodnoty uznávané 
v české společnosti , možnosti zařa
zení křesťanů ve společnosti, priority 

Vždycky, když se díváte na druhé 
očima lásky, jsou Vánoce. 

Protože se narodila láska, 
protože se narodil pokoj, 
protože se narodila spravedlnost, 
protože se narodila naděje, 
protože -se narodila radost, 
protože se narodil Ježíš Kristus. 

(z Brazílie) 

S manželem máme rádi rovněž 
turistiku, ale na tu nám zbývá čas 
jen o dovolené. To pak jezdíme na 
kole, někdy 12, někdy i 40 km. Můj 
rekord je 60 km za den, ale protože 
nejsem trénovaná, po takovém vý
konu toho mám až až. Také lyžu
jeme a jezdíme na běžkách. 

Jak jste přišla ke svému pro 
ženu tak neobvyklému křestnímu 
jménu? 

Rodiče chtěli mít syna Václava, 
a tak jsem se stala Věnceslavou. 
Ale přátelé a kamarádi mi říkají 

Vendula. 
Rozhovor připravil 

Jiří SŮVA 

pro pastoraci. Rovněž v této před
nášce byla doporuč~na zajímavá 
kniha - Grun, Robbenová: Ztrosko
tal's? Máš šanci. (Karmelitánské na
kladatelství, 2004). Přednáška byla 
završena živou diskusí. 

O cukru a cukrovarech 

Před Vánocemi, v neděli 12. pro
since, bylo docela případné povídání 
o cukru a cukrovarech, kterého se 
zhostil Ing. Jaroslav Gebler, CSc. K re
ceptům na štědrovečerní laskominy 
přišly posluchačům Farní akademie 
vhod i další zkušenosti a poznatky -
vývoj sladidel od medu po umělá sla
didla, přehled o výrobě cukru u nás 
a ve světě, historické vynálezy, ces
topis po cukrovarech na území České 
a Slovenské republiky aj. 

GLORIA 
Kdo umí na mžik jen 

se promknout smysly svými, 
zná zpívat Gloria 

tam s kůry andělskými. 

Nic není bez hlasu. 
Bůh slyší neustále 

pět všechno stvoření 
jak ozvěnu k své chvále. 

Kéž všichni lidé jsou 
tak jako v lese ptáci, 
kde každý vlastní tón 
se v harmonii ztrácí! 

(EŠ) 
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KMOTRENKA NASLA INDIANKU AIDE 
Chtěli byste o Vánocích potěšit nadané, ale chudé indiánské děti 

žijící v peruánských horách? Přečtěte si vyprávění naší farnice Věry 

Fexové, v němž najdete i návod, jak to můžete udělat snadno a rychle 

(pokud máte nějaké peníze nazbyt). 

Letos na jaře jsem při návratu do 

Prahy ze své rodné šumavské chalupy 

otevřela v autobuse Katolický týdeník 

a tam mi zrak padl na stručné ozná

mení, že se týž den koná v budově 

kláštera Na Slovanech přednáška 

dr. Olgy Vilímkové o životě indián

ských dětí v Peru, s nimiž strávila rok 

jako učitelka v horské vesnici Puca

marca. 
Velmi mě to zaujalo, protože krátce 

před tím jsem slíbila dlouholeté přítel

kyni, významné lékařce a vědecké 

pracovnici (po těžkém úrazu zdravotně 

postižené) doprovod na světový kon

gres cytologů do Chile, na nějž byla 

pozvána jako přednášející. Hned po 

vystoupení z autobusu jsem zamířila 

do kláštera, abych se o jižní Americe 

dozvěděla víc z povolaných úst. Jako 

většina dětí jsem četbu knih o indiá

nech milovala. 
Přednáška se světelnými obrazy 

byla nejen zajímavá, ale i podnětná 

pro naši blížící se cestu. Doktorka 

Vilímková totiž informovala o založení 

nadace Inka na podporu nadaných 

indiánských dětí, aby mohly chodit do 

školy a pak následně už jako učitelé 

sami pomohli vzdělávat další chudé 

děti. Jejich problém je (podobně jako 

třeba v Ugandě) v nedostatku peněz 

na učební pomůcky i ošacení. Někdy 

nemohou jít do školy proto, že mají jen 

LÁSKA 
Bůh sám je láska: 

vše co koná, k lásce cílí. 

A káže, abychom i my 

tou láskou žili. 

Bůh jinak nemůže 
než věčně milovat; 

a chceš-lí být jako on, 

pln lásky bud; měj rád! 

Bůh z lásky stal se mnou, 

já z milosti jsem jím 

a tak je on, jen on 

mým plným spasením. 

Bůh miluje mne tak 

jak bytí světa všeho 

a narodil by se 

i pro mne jediného. 

jedno oblečení a po jeho vyprání musí 

čekat , až jim v chladném horském 

počasí uschne. Ani učitelé vyrostlí ve 

městě nevydrží v horské škole déle 

než několik měsíců. O tom všem dr. Vi

límková píše ve své knize Učitelkou 

v Peru. 

Její vyprávění mě tak zaujalo, že 

jsem se rozhodla ihned přihlásit jako 

kmotra jednoho dítěte, nejraději dívky, 

protože sama jsem marně po dcerce 

toužila. V sídle nadace jsem zaplatila 

6000 korun na rok a z předložených 

fotografií si vybrala desetiletou díven

ku Aide Puimayalli Paňihudu. Začala 

jsem zároveň pracovat na tom, abych 

se s ní mohla při plánované cestě do 

Jižní Ameriky sejít. Povedlo se to. 

Samozřejmě jsme si obě byly vědo

my toho, že cesta pro nás nebude 

vzhledem k vyššímu věku jednoduchá. 

Vždyť jsme se narodily před koncem 

dvacátých let minulého století. Před 

Květnou nedělí jsme přiletěly do Santi

aga de Chile a po krátkém odpočinku 

pokračovaly do hlavního města Limy. 

Mnoho lidí na ulicích drželo v ruce mís

to našich kočiček opravdové palmové 

ratolestí, které jsme si před odchodem 

do kostela také zakoupily. Průběh mše 

svaté byl obdobný jako u nás. 

Druhý den ráno už jsme zase se

děly v letadle a těšily se na přistání po

blíž starobylého města Cuzco, kde nás 

ale na letišti přes předchozí dohodu 

nikdo nečekal. Taxíkem jsme dojely do 

penzionu objednaného v Praze přes 

internet a ještě před cestou do školy 

v horské obci Cúper-Chincero, vzdále

né asi 40 km od Cuzca, jsme díky 

ochotným lidem v místní informačn í 

kanceláři dostaly příležitost navštívit 

staré opuštěné indiánské město Machu 

Pichu. 
Ve škole byla právě přestávka, pan 

ředitel nás přivítal a přivedl malou 

Aide. Malou říkám proto, že naše děti 

jejího věku jsou větší a silnější. Také ji 

poznamenal tvrdý život v horách a ob

čas i nedostatek jídla. Setkání s mojí 

kmotřenkou i dalšími dětmi bylo velmi 

milé. Aide s námi po prohlídce školy 

odjela do vesnice Cúper Alto, asi 3 km 

dále v kopcích, kde bydlela se svými 

rodiči a tře mi sourozenci, z nichž dva 

již byli s otcem na práci ve městě. Ani 

maminku jsme nepoznali, protože byla 

na poli a my měli naspěch. Aide nám 

ukázala jejich patrový domek s pav

lačí. Podlahu v přízemní kuchyni tvo

řila udusaná hlína, dvorek byl blátivý, 

stejně jako cesty mezi domky. Ve vět

šině zemí Latinské Ameriky existuje 

velký rozdíl mezi výstavnými městy 

a chudým venkovem. Zanechaly jsme 

v domku dva kufry šatstva, které jsme 

po dohodě s Nadací Inka přivezly 

z domova, a vrátily Aide zpět do velmi 

skromně vybavené školy. Ředitelna 
byla zároveň sborovnou pro šest dal

ších učitelů, vesměs mužů , kabinetem, 

kanceláří i skladištěm. Nadace Inka 

darovala škole před dvěma lety roz

množovací přístroj, který právě potře

boval malou opravu, jak si pan ředitel 

posteskl. Ale ani na tu neměli peníze. 

Ukázali nám ještě skleník a kousek 

zahrady, kde se děti učily pěstovat ze

leninu a květiny. Předaly jsme ještě pár 

drobností od nadace a pak se s tou od 

nás tak vzdálenou školou, která mi hod

ně připomínala školu v Pošumaví, do 

které jsem začala chodit před 70 lety, 

rozloučily. 

Stihly jsme samozřejmě meziná

rodní cytologický kongres, který za pár 

dnů začínal. A odměnou nám byla ještě 

prohlídka vodopádů lguazú a naleziště 

ametystů. 
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JAK SE DELA CHARITA JINDE 
Článek v minulém Věstníku o na

šem malém Francisovi z Ugandy mě 
inspiroval, abych se s vámi podělila 
o své čerstvé zážitky ze zákulisí po
dobné humanitární aktivity. Jako 
mnoho jiných mladých lidí jsem se 
rozhodla odjet za letní prací do USA, 
kde se mi prázdniny podařilo strávit 
nejen zajímavě, ale i prospěšně. Do 
svého fundraisingového týmu (tedy 
skupiny lidí, která získává finanční 
prostředky na projekt) mě přijala 

charitativní organizace Children 
lnternational, která se zabývá právě 
podobným programem, jako je naše 
Adopce na dálku. 

Pozice se přesně jmenovala 
street-fundraiser (s trochou nad
sázky lze přeložit jako pouliční že
brák). V praxi to znamenalo denně 
za každého počasí vyrazit v týmu 
3-5 lidí na některé z důležitých pro
stranství města, přehodit přes sebe 
firemní tričko, vyndat důstojné desky 
plné obálek s osudy smutných dětí 
a započít další mravenčí díl na cestě 
ke zlepšování světa. Naším úkolem 
bylo zastavovat kolemjdoucí, infor
movat je o našem programu pomoci 
dětem ze zemí třetího světa a přede
vším jim říct, že jsou to právě oni, 
kdo mohou významně změnit život 
jednoho z těch dětí. Měsíční spon
zorský příspěvek 18 dolarů pokrývá 
náklady na stravování, pitnou vodu, 
zdravotní péči a vzdělání dítěte. 

O tom, kam prostředky jdou, se mů
že každý přesvědčit nejen z různých 
auditů a výročních zpráv, ale asi nej
lepším důkazem jsou dopisy psané 
přímo dětmi, kde vám samy sdělí, 

o jak moc se jejich život náhle změnil. 
Výše částky je pro průměrného 

Američana dosti nízká, avšak pravi
dlo, že „jediné, co musíte udělat, je 

dát nám číslo své kreditní karty či 
účtu" mě dosti překvapilo. Jako skep
tický Čech jsem jen těžko věřila, že 
by mi kdo mohl dát na ulici takto 
důvěrné údaje. Již první den jsem se 
však přesvědčila, že Američané ma
jí mnohem větší důvěru v lidi a insti
tuce, než na co jsem zvyklá od nás. 

Důležitou součástí práce byl i prů
běžný trénink. Postupně jsme se 
dozvídali více o projektu, o zemích, 
kam pomoc směřuje, o jejich kultuře , 

především však probíhala důkladná 
praktická cvičení z oblasti komuni
kace. Ve skupině jsem byla jediná 
cizinka, ukázalo se však, že není tak 
důležité perfektně ovládat řeč , proto
že prokazatelně více než 50 °/o sdě
lení lze vyjádřit neverbálně. A tak 
jsme objevovali sice zřejmá, ale pře
ce skrytá tajemství snazší komuni
kace. Určitě si každý raději popovídá 
s člověkem, který má otevřený přá
telský postoj, mluví zřetelně a na
hlas, usmívá se a je zapálen pro věc, 

Zvon svobody ve Philadelphii 
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MALA STUDIE CHARAKTERU 
o Není to hloupost, co omezuje rozum, ale hněv, který jej ovládá. 
o Tam, kde začíná hloupost, rozum nekončí, tam dochází smích. 
o Hloupost je všestranná. Proti ní je rozum specialista. 
o Hloupost vítězí někdy proto, že odzbrojuje. 
o Škoda, že k rozumu dochází každý až tehdy, když už mu nezbývá 

na hlouposti čas. 
o Stárneme od narození, hloupneme až mnohem později, bohužel dříve , 

než jsme schopni si to připustit. 
o Chyby nalézáme na druhých, protože je posuzujeme podle své do-

mnělé dokonalosti. 
o Nenávist a závist jsou rodné sestry, které nebyly počaty z lásky. 
o Není možné žít dobře a myslet při tom pořád na to, jak žít lépe. 
o Co je v člověku dobré, toho se pomluva nikdy nezmocní. 

Ivan FONTANA (kl) 

než se zamračeným znuděncem. 
Drobným trikem bylo i např. nezačí
nat rozhovor větou: „Mohu s vámi 
mluvit?" (Jak lehké je odpovědět: ne), 
ale „Musím s vámi mluvit!" 

Přesvědčivostí své výmluvnosti 
však nejvíce upoutávala kolegyně , 

která sama prožila své dětství v ko
lumbijském sirotčinci , odkud ji přímo 
adoptovali američtí manželé. 

Práce to tedy nebyla vůbec snad
ná. V dešti či vedrech , někdy byli 
lidé mrzutí, naštvaní i nešťastní, ale 
každý měl svůj specifický a zajímavý 
příběh . A tak trávit čas diskusí s lid
mi nejrůznějšího původu, rasy či ná
boženství bylo nesmírně obohacující 
a podnětné. 

Za léto se mi v ulicích Philadel
phie podařilo takto nastartovat lepší 
budoucnost asi 100 dětem z Latin
ské Ameriky, Indie či Filipín, což 
vzhledem k průměrné sponzorské 
době 5 let přinese do charity v pře
počtu cca 2,5 milionu korun. Zdá se 
to být neuvěřitelné, a tak jen děkuj i . 
Pánu, že mě a mé „spolubojovníky" 
po celou dobu ochraňoval. 

Není důležité, s kterou (důvěry

hodnou) organizací se rozhodnete 
pomáhat, ale důležité je vědět, že 
právě VY můžete významně zlepšit 
něčí život. Nechcete si k Vánocům 
také adoptovat malého bratříčka či 
sestřičku? 

Irena KARLOVÁ 

ZROZENÍ 
Byť Kristus v Betlémě 

se tisíckráte zrodil, 
jsi ztracen, dokud se 

i v tobě nenarodil. 

Musím být Marií 
a zrodit Boha, vím, 
by mohl učinit mne 
věčně blaženým 

Když Bůh se bytostně 
chce zrodit v nitru mém, 

pak divem obr jsem 
i dítě zázrakem. 

Jak sladké, jako Bůh 
zde lidské dítě znát, 
jak blahé jeho zrod 

sám v sobě prožívat! 

Bůh z Boha rodí se: 
když máš jím zrozen být, 

pak musíš k tomu dřív 
svou vůli připojit. 
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KDO KOHO OBDAROVAVA? 
Je to již několik let, kdy se v naší 

farnosti podařilo dát dohromady sku
pinku lidí připravených pomáhat 
podle svých sil a možností těm, 

kteří se dostali do obtížné situace, 
například starým a nemocným, pře
devším těm opuštěným . Tato pomoc 
je zásadně bezplatná a nemůže na
hradit klasickou sociální a zdravotní 
pomoc odborných pracovníků Chari-

. ty nebo sociální péče. Je ale schop
na toto opatrovnictví vhodně do
pi ňovat. Při návštěvách v domácím 
prostředí se může jednat o menší 
úklid, obstarání drobnějšího nákupu 
nebo léků, doprovod k lékaři, nebo 
třeba jen na procházku, ale přede
vším projev účasti, projev. lásky. To 
je někdy . to, co člověk nemocný · 
a opuštěný nejvíce potřebuje. Proto. 
se činnost našich dobrovolníků orien
tuje také na návštěvu seniorů v do
movech důchodců, nemocných v ne
mocnici a také těch, kteří jsou 
umístěni v léčebně dlouhodobě ne
mocných (LON). 

Možná se někdo domnívá, že 
v dnešní době je o tyto potřebné 
celkem slušně postaráno. Ale nouze 
člověka, materiální a osobní, asi 
nikdy nebude odstraněna. Krásně 
tuto situaci charakterizuje jeden 
příběh ještě z doby totality. Matku 
Terezu při návštěvě Brna zahrnuli 
na radnici informacemi o tom, jak je 
o všechny potřebné ve státních za
řízeních postaráno a jak tedy vlast
ně není třeba práce jejích sester. 
Matka Tereza na to tehdy reagova
la, že lásky není nikdy dost! 

DÍTĚ 
Když v lůnu Panny skryt 

dlel nekonečný Bůh, 

byl v bodu uzavřen, 

věř nevěř, celý kruh. 

Bůh dal se jedenkrát 
co dítě viděti; 

ach, kéž bych dítě byl 
v tom malém dítěti! 

Když Boha svatého 
chceš jako Otce znát, 

dřív jeho dítětem 
se, bratře, musíš stát! 

V závěru církevního roku slýchá
váme slova evangelia: Cokoliv jste 
učinili jednomu z mých nejmenších 
bratří, mně jste učinili. To je odpo
věď na otázku: Kdy jsme tě , Pane, 
viděli hladového, žíznivého, nahého, 
nemocného nebo ve vězení a nepo
sloužili jsme ti? 

Náš Pán se opravdu ztotožňuje 
s chudými, strádajícími, nemocnými, 
opuštěnými ... Co jim někdo dobrého 
prokázal nebo odmítl, to je měřítkem 
jeho vztahu k Bohu. A jenom to bude 
rozhodovat o tom, na kterou stranu 
se svým životem zařadíme. Je to 
tedy věc nesmírně vážná. 

Je mnoho příležitostí k setkávání 
s Ježíšem ve svých bližních. Jed
nou z nich je právě aktivní práce 
v naší SKUPINĚ PRO POMOC PO
TŘEBNÝM. K přihlášení je možno 
použít schránky v předsíni kostela, 
označené nápisem Pomoc potřeb
ným. Do ní lze vkládat také všech
ny podněty a požadavky na pomoc. 
Pokud se neobrátíte přímo na jáhna 
Františka nebo otce Bedřicha. Sku
pina se schází každý první pátek 
v 15.45 po mši svaté v kapli sv. Vá
clava a čeká další dobrovolníky. 

Je asi vhodné upozornit i na to, 
že při této co nejlépe míněné a mo
tivované práci se někdy můžeme 
setkat i s nepochopením. Musíme 
s ním počítat a nepropadat malo
myslnosti. Výstižně nás povzbuzuje 
sv. Pavel v listu Galaťanům: „Nuže, 
dokud máme ještě čas, prokazujme 
dobro všem, ale zvláště těm , kdo 
vírou patří s námi do stejné rodiny. 
Když prokazujeme dobro, nesmí
me přitom propadnout únavě a roz
mrzelosti. Neboť až přijde čas , bu
deme sklízet." 

V současné době má naše sku
pina pro pomoc potřebným 18 členů. 
Až na malé výjimky se jedná o ženy 
vyššího věku . Do nemocnice, LON 
a do domovů důchodců dochází 
5 žen, odvoz do kostela a z kostela 
obstarává 1 žena, do bytů nemoc
ných a starých dochází 5 žen. Dal·· 
ších 7 přihlášených se v současné 
době na aktivní činnosti z různých 
důvodů nepodílí. Velmi rádi uvítáme 
další ochotné lidi, a to i muže. 

Pracovníci skupiny netouží po 
popularitě, proto jejich jména ne
zveřejňujeme. Často skromně říkají, 
že si vůbec nemyslí, že by někoho 
obdarovávali, ale že se sami cítí být 
obdarováváni. To je zkušenost mno
ha těch, kteří uslyšeli hlas našeho 
Pána a snažili se ho napodobovat 
v lásce. 

Jáhen FRANTIŠEK 

KRÁTCE 
• TŘIKRÁT SVÁTEK NÁS ČEKÁ v ne

děli 9. ledna - svátek Křtu Páně, kte
rý náš chrámový sbor oslaví při mši 
svaté v 10.00 hodin uvedením Missa 
Brevis od W. A. Mozarta, odpoledne 
atraktivní Farní akademie s předním 
egyptologem profesorem PhDr. M. Ver
nerem, DrSc., a na večer je slíbený 
houslový koncert v kaplí Božského 
Srdce Páně našeho nadějného mistra 
Josefa Špačka, který si má na krátko 
odskočit ze své stáže v USA. 

• FARNÍ PLES JE POTVRZEN na pá
tek 4. února 2005. Ostatně je to přes
ně uvedeno na vstupenkách, které se 
prodávají s knihami, kalendáři a po
hlednicemi, abyste je případně mohli 
věnovat jako dárek svým blízkým pod 
stromeček . K tanci i poslechu bude 
hrát desetičlenná kapela Antonína 
Jankovského, předtančen í obstará 
skupina učitele tance Ing. Pavla Koje
tína a vedle několika soutěží bude nej
větším magnetem tradiční tombola. 

• KNIŽNÍ LEPORELO PRAHY s hez
kým vánočním přán ím vypravila za 
naši farnost na adresu Francis Sse
nyonjo, Kauna, Uganda členka pasto
rační rady MUDr. Věnceslava Svobo
dová. Tato vánočn í pozornost udělá 
adoptovanému chlapci lhotecké far
nosti jistě nemalou radost. 

• VOLBY PASTORAČNÍ (FARNÍ) RADY 
na příští funkčn í období proběhnou 
dva týdny po Velikonocích v sobotu 
9. a v neděli 1 O. dubna 2005. Kandi
dátn í listiny budou vyhlášeny na 
Květnou nedě l i 20. března , zatímco 
svoje kandidáty budete moci navrh
nout na připravených listinách j iž od 
neděle 27. února. Bližší informace 
v příštích číslech Věstníku. 

• UZÁVĚRKA PRVNÍHO ČÍSLA VĚST
NÍKU 2005, kterým bude zahájeno 
nové desetiletí snad oblíbeného 
lhoteckého občasn íku , je v pátek 
21. ledna 2005. 
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ADVENT VE STUDANCE 
Komunikace se školkou pokračuje 

Ve Studánce se stalo již tradicí na 
svátek sv. Mikuláše pořádat Mikulášský 
lampiónový průvod. Skupinky svatoján
ských broučků (neboť tak asi jsou děti 
s lampiónky vnímány obyvateli panelo
vých domů z oken jejich příbytků) po
chodují z~ třech stanovišť i od našeho 
kostela, ZS Angelovovy a MS Zárubovy) 
směrem k MŠ Studánce. Tam se všich
ni sejdou, obdrží „poučnou" brožurku 
o sv. Mikuláši a adventu, zapějí nějakou 
tu koledu a za hlučného třeskotu ohňos
troje se akce ukončí. Posláním průvodu 
je zpestřit život sídlištní komunity, vnést 
do něj trochu radosti a světla nadcháze
jících dní. Nenásilnou formou a bez nad
bytečného moralizování připomenout 

dobu začínajícího adventu. 
Tato a další námi pořádané akce 

jsou finančně kryty granty kultury a vol
ného času, které nám poskytly Městská 
část Praha 12 a Hlavní město Praha. 
Organizování volnočasových aktivit pro 

Stáří není nemoc, je to přirozený pro
ces lidského bytí. Je to také dar Boží. 
Ne všem je dáno zestárnout. Jednoho 
dne se probudím a nikam nemusím po
spíchat, protože jsem v důchodu. Něja
kou dobu je to i velmi příjemné, protože 
si potřebuji odpočinout, ale co potom? 

Od svého narození se stále učím. 
Jednou z nejdelších příprav bylo vzdělá
vání na budoucí povolání. Téměř dvacet 
let trvalo, než jsem dostudovala. Pak 
ještě chodím na různá školení, semináře 
a kurzy. Před uzavřením manželství jsem 
se snažila načerpat různé vědomosti. Na 
narození dítěte jsem se také devět mě
síců chystala. Proto si myslím, že i na 
stáří bych se měla připravit. 

Jak budou naplněny moje dny ve 
stáří, o to se musím postarat sama. 
Nikdo to za mne neudělá, ani by se mi 
nelíbilo, aby někdo cizí rozhodoval, co 
mám dělat. Pokud budu mít opravdový 
zájem, určitě objevím spoustu činností, 
které se pořádají pro seniory. V době, 

sídliště školce vynáší oblibu u majitele 
její budovy a příslušného pozemku 
(MČ Prahy 12), ale zároveň je velmi 
časově náročné pro rodiče, kteří se na 
něm podílejí. Jsou to většinou lidé, kteří 
mají doma dvě až pět malých dětí. Nebo 
konkrétně, já mám sice jen dvě děti, ale 
zase dojíždím do zaměstnání a tohle je 
můj vedlejší úvazek k rodině a nároč
nému zaměstnání. Proto se obracím na 
vás, kdo jste třeba už v důchodu a má
te pocit, že byste ještě mohli být něčím 
užiteční, v Občanském sdružení Studán
ka se pro vás určitě něco najde. Každý 
jsme nějaké ty dary od Boha dostali, ze 
kterých budeme jednou skládat účty. 
Ale také se vám tato práce může stát 
radostí, novým naplněním dalšího ob
dobí života. Pokud o tom již začínáte 
uvažovat, neváhejte a zanechte na sebe 
nějaký kontakt na čísle CMŠ Studán
ka: 261 71 O 676, a my se vám ozveme. 
Nedá mi to nevzpomenout zde na paní 

kdy už nám odrůstají děti, bych měla 
hledat a pěstovat nějakého koníčka, ob
novovat setkávání s přáteli, na která 
nebylo ve víru výchovy dětí tolik času. 

V době dospívání jsem se vyrovná
vala se skutečností a problémy, že jsem 
žena. Toto sebepřijetí bylo pro mne vel
mi důležité. Mohla jsem se potom rado
vat a přij ímat vše, co mi život přinesl. 

S'I'ÁŘ.Í 
Uvědomuji si, že ve stáří nebude leh

ké přijmout svoji tělesnou neschopnost 
a nedostatečnost. S tím bych měla ve 
své přípravě na stáří počítat. I s tím, že 
se objeví různé zdravotní potíže, možná 
se neobejdu bez různých kompenzač
ních pomůcek. Měla bych je brát jako 
spojence a zprostředkovatele k návratu 
do života a do činností, které bych bez 
nich nemohla dělat. Je špatné dívat se 
na ně jako na nepřátele, kteří mi uka-

„ ...,._ 
NEMOCNYM DETEM 

Sbírka třetí adventní neděle byla věnována 
nemocným dětem dětské neurologie a interny 
Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) na poříze
ní servírovacích stolků. Ty umožní, aby nemocné 
děti, které nemohou vstávat z postele, se mohly 
pohodlně najíst, případně na nich výtvarně tvořit. 

A jak vlastně vznikla tato spolupráce s FTN? 
V roce 1998 se rodiče v našem mateřském 

centru Klub maminek Balónek (sídlí v naší farnos
ti) rozhodli pomoci spádové nemocnici. Navázali 
jsme úzkou spolupráci s dětskou internou a dět
skou neurologií. Ta se týká čtyř oblastí: 

1. Výzdoba a drobné dovybavení - např. 
šikovné maminky z našeho mateřského centra 
vyzdobily ambulanci dětské interny. 

2. Prožitkové, podpůrné semináře pro zdra
votníky i rodiče - těmito semináři chceme pod
pořit a povzbudit vzájemnou spolupráci. Témata 
seminářů jsou např. stres, syndrom vyhořen í, 

komunikace a asertivita, chronický pacient, hospi
ce a umění doprovázet atd. 

3. Dvě mobilní knihovny - jedna pro FTN, dru
há pro IKEM. Jsou zde knihy odborné, naučné, 
ale i beletrie. Knihy si mohou půjčovat jak zdra
votníci, tak pacienti. Knihovny putují po odděle
ních po dvou měsících. 

4. Informační materiály pro rodiče - jsou zde 
uvedeny konkrétní údaje o odděleních, aby se 
rodiče mohli lépe v nemocnici orientovat. 

Cílem naší spolupráce s FTN je zlepšit situaci 
dětí, ale nejenom dětí, vlastně nás všech, kteří se 
do nemocnice někdy dostaneme. 

Za všechny příspěvky na tuto sbírku vám 
všem moc děkujeme. 

* * * 
Dotazy a náměty můžete psát na e-mail: 

veratauch@centrum.cz 
Za KMB Balónek Ing. Věra TAUCHMANOVÁ 

Ludmilu Švejdovou, která jako člověk 
z farnosti pro školku hodně udělala 
a nyní již odpočívá na věčnosti. 

Poslední věc, o kterou bych se svá
mi chtěla podělit, je starost, kým zaplnit 
půl úvazku po odcházejícím vojákovi 
z náhradní vojenské služby. Školka by 
potřebovala zase muže s pozitivním 
vztahem k dětem, schopného dělat drob
né opravy i pracovat s dětmi v dílně. 
Tato nabídka je, na rozdíl od předchozí, 
placená (dle možností školky). Zamys
lete se, prosím, a pokud znáte vhodného 
uchazeče o toto místo, oslovte jej, rádi 
bychom někoho spolehlivého. Nakonec 
chci poděkovat tomu, kdo nám poslal 
katalog fondů EU. Pro zlepšení komuni
kace farnosti se školkou byla k naší ná
stěnce v zadní části kostela přidána 

schránka. Náměty, připomínky a vzkazy 
můžete vkládat do ní. 

Jitka BARTOŠOVÁ 

zují mojí bezmocnost. Věřím, že na to 
nebudu sama. Pokud to dokáži ode
vzdat Kristu, on mi k tomu dá potřebnou 
sílu, abych to zvládla. Rozmrzelost a ne
přijetí vlastní bezmocnosti vede k nedo
rozuměním a duševním zraněním i ve 
vlastní rodině. 

Věřím, že moje děti mě rády pomo
hou s tím, na co už nebudu stačit, mu
sím si jim o to umět říci, protože ony si 
nebudou uvědomovat, že něco potře
buji. To není nevšímavost a neochota, 
ale ony do mě nebudou vidět a já to na 
čele nemám napsané. Z čerstvé zkuše
nosti jsem si uvědomila, jak je to pro 
starého člověka těžké , přiznat si, že je 
závislý na pomoci svých dětí, a o tuto 
pomoc si říci. K dalšímu zamyšlení a po
vzbuzení doporučuji knížku od Jiřiny 
Šiklové Deník staré paní. 

Snažme se hledat a najděme pocho
pení, porozumění a lásku. Hezké Vá
noce. 

JESLE 
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. 

Ach, kdyby mohlo být 
tvé srdce jeslemi, 
Bůh zjevil by se zas 

co dítě na zemí! 

(MŠ) 



~ ~ ~ ~ 

ANDEL NA ZAPRAZI 
Mám v duši mír; jedině když odpouštím, místo abych soudil. 

Když toho rána Ben donesl 
mléko, nezáři l tak jako obvykle. 
Zjevně mu nebylo do smíchu. 

Byl konec listopadu 1962 a já 
se po příchodu do Lawndale v Ka
lifornii radovala, že tady se pořád 
ještě roznáší mléko do domu. Za 
těch pár týdnů , kdy jsme s manže
lem a dětmi bydleli u bratrance 
a hledali nový dům , jsem se s Be
nem spřátelila . 

Dnes se však tvářil jako nebe 
před bouřkou. Pomalu a opatrně 
jsem z něho dostala, co ho trápí. 
S jistými rozpaky vyprávěl , že 
se mu odstěhovali dva zákazníci 
a nezaplatili dluhy, a on že to teď 
bude muset hradit z vlastní kapsy. 
Jeden dlužil jen deset dolarů , ale 
v druhém případě to bylo celých 
sedmdesát devět dolarů , a on ani 
nevěděl, kam se odstěhovali . 

Rozčilovalo ho, že ten dluh nechal 
tolik narůst. 

„Byla to hezká žena, 11 říkal , „se 
šesti dětmi a další bylo na cestě. 
Vždycky říkala : ,Brzy vám zapla
tím, jen co si manžel najde ved
lejší příjem .' Věřil jsem jí. Já blá
zen! Myslel jsem, že konám 
dobro, ale dostal jsem za vyuče
nou. Dostali mě!" 

Zmohla jsem se jen na: „To je 
mi opravdu líto." Příště byl ještě 
podrážděnější . Zlostně hovoři l 

o „špinavejch děckách, co vypily 

o 

TRUN 
Nad Šalamounův trůn 

znám dřevo drahocenné: 
viz, Boží děťátko 

je na něm položené! 

Chceš věděti, kde Bůh 
má Trůn svůj, bratře mít? 
Přec v tobě: ty se máš 

co syn mu narodit. 

Jen když se osvědčíš, 
pak zjeví Hospodin, 

jak byl bys na Trůnu, 

i ty žes jeho syn. 

Gerald Jampolsky 

všechno jeho mlíko". Hezká rodi
na pro něho najednou byla jen 
bandou zlodějů. Opakovala jsem 
slova lítosti a nechala jsem to být, 
ale když Ben odešel, přemýšlela 
jsem o tom a chtěla jsem pomoci. 
Vadilo mi, že se tak hodný člověk 
musí rozčilovat, a tak jsem přemý
šlela, co dělat. Blížily se Vánoce 
a já si vzpomněla, co říkala má 
babička : „Když ti někdo něco vez
me, dej mu to, tak tě nikdo ne
okrade." 

Příště jsem Benovi řekla , že 
vím, jak by se mu ulevilo. „Tomu 
nevěřím," řekl , „ale řekněte mi to." 

„Dejte jí to mléko. Řekněme , že 
to je vánočn í dárek dětem , které 
to potřebují." 

„Děláte si legraci?" odpověděl. 
„Tak drahý dárek nemůžu dát ani 
vlastní ženě." 

„Bible praví: ,Byl jsem cizincem, 
a tys mě vzal pod svou střechu . ' 

Tak vy jste vzal ji a její děti." 

„Není to náhodou tak, že něco 
vzala ona mně? Víte, v čem je 
potíž? Že to nebyly vaše peníze." 

Nechala jsem ho být, ale dál 
jsem věřila. Pokaždé jsem ho popi
chovala: „Už jste jí dal to mléko?" 

„Ne," odsekl obvykle, „ale jestli 
mi další hezká žena nezačne hrát 
na city, koupím manželce dárek za 
devětasedmdesát dolarů." 

Pokaždé, když jsem se ho ptala, 
se rozjasnil. 

Pak, šest dní před Štědrým 
dnem, se to stalo. Přijel a byl celý 
rozzářený. „Dokázal jsem to! Dal 
jsem jí to mléko k Vánocům. Ne
bylo to snadné, ale stejně nemám 
co ztratit. Tak jako tak jsou ty pe
níze pryč." 

„Ano," radovala jsem se s ním, 
„ale musíte to myslet upřímně." 

„Já vím," řekl. „Však myslím. 
A ulevilo se mi. Proto mám tak rád 
Vánoce. Ty děti měly vždycky dost 
mléka, a to díky mně ." 

Svátky utekly jako voda. Jedno
ho slunečného lednového rána 
Ben skoro přiběhl. „Tohle si mu
síte poslechnout," smál se. 

Vysvětloval , že zaskakoval za 
jiného mlékaře a jel jinou trasu. 
Slyšel, jak ho někdo volá, otočil se 
a uviděl tu ženu. Běžela k němu 
a mávala bankovkami. Hned ji 
poznal - hezká žena se spoustou 
dětí, ta, která nezaplatila dluh. Teď 
nesla nemluvně. 

„Bene, počkejte!" křičela. „Mám 
pro vás ty peníze." Zastavil a vy
stoupil. 

„Moc se omlouvám," řekla. 

„Opravdu jsem vám to chtěla za
platit." Vysvětlovala , že jednou 
večer přišel manžel a oznámil jí, 
že sehnal levnějš í byt a další prá
ci. Šlo to všechno tak rychle, že 
zapomněla nechat novou adresu. 
„Ale šetři la jsem," řekla. „Tady je 
pro začátek dvacet dolarů ." 

„To je v pořádku ," řekl Ben. „Už 
je to zaplacené." „Zaplacené!" 
žasla. „Jak to myslíte? Kdo to za
platil?" 

J , " „ a . 
Podívala se na něho, jako by 

byl archanděl Gabriel , a rozpla
kala se. 

„No, a co dál?" ptala jsem se 
nedočkavě . „Nevědě l jsem, co 
mám dělat , tak jsem ji objal, a než 
jsem si to uvědomi l, brečel jsem 
jak malý děcko. A přitom jsem 
vůbec nevěděl proč. Pak jsem si 
vzpomněl na její děti , a víte co? 
Jsem moc rád, že jste mi to pora
dila." 

„Vy jste si ty peníze nevzal?" 
„No za co mě máte?" čepýřil se. 

„Vždyť jsem jí to dal k Vánocům . 

Nebo ne?" 
Shirley BACHELDEROVÁ 

Přetištěno se souhlasem vyda
vatele z knihy J. Canfield, M. V 
Hansen, M. Rogersonová, M. Rut
te a T. Clauss: Slepičí polévka pro 
pracující duši. 

Vydal Columbus s. r. o. v Praze, 
1999. 

Kontakt na webové stránky 
nakladatelství: Columbus 
(www.knihy-columbus.cz) 

a Metafora (www.metafora.cz). 



Haló, haló, tady Kristián. Hledám 
děti ze lhoteckého kostelíčka. Ach, už je 
vidím. Tak co děti, taky cítíte to krásné 
čekání? Pořád se vám honí hlavou, jest
li Ježíšek přijde a přinese stromeček 
a dárky a celý ten krásný čas? Maminka 
už peče voňavé pracičky a možná letos 
udělá i vosí úly. Na stole leží krásný 
adventní věnec, u něhož se vždy večer 
sejdete a krátce pomodlíte. Mňam, jak 
já tyhle časy miluji. 

Napřed vám ale musím poděkovat 
za ty krásné anděly nebeské a správné 
odpovědi z podzimní soutěže. Kašpárek 

a jeho kamarádi si už leští rolničky 
a těší se na vás. Vylosovaní výherci 
dostanou své kašpárky při mši svaté 
o čtvrté adventní neděli. 

Gratuluji vám všem! 
Teď vás nechám tro- ~· ~~ 

chu v klídku, abyste si 
mohli užít vánoční doby 
a prázdnin a mám jenom 
jeden soutěžní úkol. Namaluj-
te tři krále, ale ne obyčejně, 
to by bylo pro vás moc 
lehké. Ti tři králové ať 
mají okolo sebe 
velbloudy, a hvězda, co ---c:~~~---~--_.::!lra._;r-.---_.... 

Doplňovačka: 

1 - zemědělské 
plodina (obealě), 
z niž semele 
mouka 

je doprovázela, je také 
moc důležitá. Tak jasňačka jeden obrá
zek, ale plný lidí, zvířat, a nezapomeňte 
na tu hvězdu. Já se vám přiznám, děti, 
ona je totiž moje kámoška, jmenuje se 
Hvězda královská, ale jen tak mezi 
námi, já jí říkám prskalina, protože je 

TAJENKA: 

3 - mešnl vino 
sevyrábl 

z plodů ... (čeho?) 

4- ktei'l lidé 
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Ólsla v tajence jsou písmena ze správně vyluštěné dopll\ovačky. 

5-kolik 
hodin 

je tfeba 
pred svatým 

pl'ijímánlm 
držet 
půst? 

~ 

nafoukaná až běda. No, to je toho, že 
vedla tři krále do Betléma. To já svítím 
na každém oltáři a na každém vánoč
ním stromku a taky se nevytahuji, že 
ano? 

Milé děti , přej i vám moc hezké 
vánoční svátky, ať najdete ve svém 
srdíčku narozeného Ježíše a pod vá
nočním stromečkem hezké dárky. Užijte 
si prázdnin a nezapomeňte soutěžit 

s Kristiánem. 
Váš Kristán 

.-
J A JSEM 
CHLÉB ŽIVOTA 

Člověk k životu potřebuje jídlo. 
Základní potravinou je chléb. Ně
kdy říkáme „chléb", a myslíme tím 
všechno důležité. Člověk však 
potřebuje nejen pokrm pro tělo, 
ale i pro duši. Proto Pán Ježíš 
řekl: „Nejen chlebem živ je člověk, 
ale každým slovem, které vychází 
z Božích úst." A sám sebe označil 
za „chléb života". Co nám tento 
„chléb" přinese? To se dozvíš, 
když vyluštíš tajenku. 

F 



NERUŠTE POKOJ 
Kdysi jsem četl v časopise National 

Geographic o domorodcích žijících na 
ostrovech v jižním Pacifiku, kteří prak
tikují zvláštní způsob kácení stromů. 
Když je strom moc velký, aby se dal 
porazit sekerou, místní ho udolají 
křikem. Za úsvitu na něj vylezou a za
čnou na něj ječet, jak jen mohou. Tak
hle to dělají třicet dní. Strom odumře 
a skácí se. Křik prý zabije ducha toho 
stromu. 

Jsou to naivní prosťáčci, křičet na 
stromy. Něco tak primitivního. Tito 
chudáci nemají nic z výhod moder
ních technologií a vědeckého po
kroku. 

A my? Křičíme na své ženy, křičí
me na televizi , noviny a svoje děti. 
Křičíme na oblohu. My moderní vzdě
laní obyvatelé měst křičíme na auta, 
rozhodčí, účty, banky a stroje. Hlavně 
se křičí na stroje a příbuzné. Nevím, 
k čemu je to dobré. Stroje a věci se 
ani nehnou. Kdyby šlo o lidi, tak by 

MARIA 
Bůh tolik ocenil pokoru Mariinu, 

že z ní se narodil 
co dítě ve svém Synu. 

Jen máš-li pokoru 
té čisté Panny, vkrátku 
Bůh změněn v dítě tvé 

tě změní ve svou matku. 

NITERNÉ 
NAROZENÍ 

BOŽÍ 
Bůh stal se člověkem 

a již se narodil. 
Kde? Ve mně: předurčil, 
abych mu matkou byl. 

Jak je to možné? 

mohli mít tito domorodí obyvatelé 
pravdu. Když se křičí na něco živého, 
obvykle to ducha uvnitř zabije. Kame
ny a klacky vám mohou zlámat kosti, 
ale slova vám zlomí srdce. Mám za 
to, že právě ve svatých dnech vánoč
ních bychom měli ještě více vážit 
slova, kterými oslovujeme naše bližní 
- člověka. 

Proto, že to musí být něco obrov
ského být člověkem, jestliže Bůh sám 
chce být člověkem. Věřím, že člově
čenství je to svaté místo, kde se Bůh 
s námi setkává. Věřím, že každý, kdo 
přijímá své vlastní lidství, i lidství dru
hých, vděčně a odpovědně jako dar 
a jako poslání, se už tím samým při
bližuje Bohu - setkává se s ním. Kde 
je člověk, je tam vždycky i Bůh. Tato 
naděje je součástí naší vánoční víry. 
Je to i víra v přeneseném slova smys
lu také těch domorodců. 

Také proto jsme zavázáni hájit veli
kost a důstojnost člověka, jeho práva 
a svobodu. Ve jménu této vánoční víry 
říkáme NE všem pokusům snižovat 
a znevažovat hodnotu člověka. Je to 
velká věc, být člověkem, říká nám 
poselství vánoční noci. 

Jestliže člověk nachází cestu k Bo
hu, byť po malých krůčcích, právě 
veden onou vánoční vůní a atmosfé
rou posvátného, tím, že přijme bez 
pohrdání i tu lidskou stránku Vánoc, 
bere plně na sebe své vlastní lidství 
a má úctu k člověčenství druhých. 

Proto pokoj všem lidem dobré vůle. 

JUDr. Dalibor ČERTOK 

Hleď, duše je Marie 
a srdce jesličky, 

tělo chlév skalní je 
a spravedlnost - viz -

je nová řada plen, 
Josef je pokora, andělé v Boží říši 
jsou síly myšlení, jež pějí o Ježíši; 
a smysly pastýři, jimiž je nalezen. 

* * * 

Verše v tomto čísle jsou ze sbírky 
Cherubský poutník, kterou přebásnil 
Miroslav Matouš. 

Cherubský poutník je jednou 
z vrcholných památek křesťanské 
mystiky. Jeho autor Johannes Schaf
fer (1624-1677), básnickým jménem 
Angelus Silesius, psal své dílo v do
bě třicetileté války, kdy rozpad všech 
vnějších jistot, příval bídy a utrpení 
vedl citlivé a přemýšlivé duše zpět 
k základním otázkám života. · 

VĚSTNÍK, křesťanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele Panny 
Marie Královny míru. Náklady na jeden výtisk činily 16 Kč. Toto číslo vyšlo 
17. prosince 2004. 

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 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 
Do června první 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 KRCI 

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 18.3C 

s výjimkou července a srpna. 
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