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BUDEME SLAVIT...! 

 

 Už vícekrát jsem slyšela, že v dnešní 
době neumíme slavit. Židé například 
slavili své svátky a slavnosti několik 
dní, zatímco my si popřejeme, sníme 
dobré jídlo se skleničkou dobrého vína 
a už se opět díváme, kde je potřeba co 
udělat.  
Myslím 
si, že to 
není až 
tak úpl-
ně prav-
da. 
I když je 
naše 
doba 
značně 
chaotic-
ká 
a zrychle
ná, urči-
tou dobu 
na osla-
vu, ať už  
osobních událostí, či církevních svátků 
si najít umíme. Slavení patří k lidskému 
životu a bez něj by byly všechny dny 
stejně šedivé. Někdy je i potřeba dů-
vod, proč slavit, hledat. To, že při osla-
vách se lidé sbližují, není potřeba roz-
vádět. Schopnost člověka slavit je vel-

ký Boží dar, kterým zároveň oslavuje-
me i svého Tvůrce. Zvířata oslavují 
Boha nevědomě, jak to často zmiňují 
žalmy, my bychom měli oslavovat s pl-
ným vědomím, že konečným důvodem 
naší oslavy je právě Hospodin.  

 Máme 
před se-
bou mě-
síc čer-

ven, který 
je plný 

různých 
slavností. 
V církev-

ním ka-
lendáři 

jsem jich 
napočíta-
la v tomto 

měsíci 
dokonce 

sedm (viz  
kalendář 

na konci Věstníku). To zní jako příleži-
tost, nemyslíte? 

+ Sr. Bernarda 
 

Fota ze Zahradní slavnosti 2018  
zde a na str. 19  

Člověk a víra, Tomáš Ježek 
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ZASE AŽ HLUBOKO DO NOCI 
 Přestože stále probíhá administrativ-
ní příprava plánované stavby, je třeba 
některé další kroky už zahájit. Proto se 
v květnu konala společná schůze eko-
nomické a pastorační rady.  
 Naším hlavním tématem byla otázka 
výběru firmy, která by provedla tendr 
(výběr dodavatelů a stavitele) a poslé-
ze dozorovala stavbu a zajišťovala 
i  dodržování bezpečnostních standar-
dů. K dispozici máme několik nabídek, 
definitivní výběr pak proběhne v sou-
činnosti s arcibiskupstvím. Dále jsme 
řešili aktuální stav hospodaření, proto-
že letos nám daňové přiznání zpraco-
vává daňový poradce (podání do 
30. června), výtah zveřejníme tentokrát 
až v některém z následujících čísel.  
Informoval jsem členy o zahájení kon-
kurzu na našeho bývalého dodavatele 
energií firmu One Energy, a. s. Kontak-
toval nás totiž správce konkurzní pod-
staty s informací o přeplatku elektřiny 
a  naopak nedoplatku plynu z naší 

strany. Paní účetní prověří a podle zjiš-
tění pak budu dál postupovat. Řádově 
se ale pohybujeme v desítkách tisíc ko-
run, nejedná se tedy o situaci, která by 
nějak významněji zasáhla do našeho 
hospodaření. Probírali jsme také orga-
nizační detaily benefičního koncertu 
Panochova kvarteta a přípravu přílohy 
o Centru Lhotka do svatováclavského 
čísla Katolického týdeníku. Nakonec 
pokračovala schůze samotné pasto-
rační rady.  
 Průběh Svatého týdne a začátku Ve-
likonoc včetně udílení křtů, prvního 
svatého přijímání dětí a biřmování byl 
zhodnocen kladně. Víkend pro rodiny, 
ač s deštěm a sněhem, dopadl dobře. 
Veliké díky za jeho organizaci patří 
manželům Koníčkovým. Nakonec jsme 
se zastavili u organizace Noci kostelů, 
Zahradní slavnosti a Chaloupek. Ty, ač 
jsou dvě, se letos rekordně rychle na-
plnily.  

P. Jiří Korda 
 
 

POUTNÍ MŠE NA SVATÉ HOŘE 

  
 

Při poutní mši svaté za nová kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře 5. května 
v 11.00 přijal náš bohoslovec Tomáš Sixta kandidaturu ke kněžství.
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PODPORA STAROSTY MČ PRAHA 12 
 Přestože kostel Panny Marie na Lhotce leží na území městské části 
Praha 4, hranice s Prahou 12 prochází těsně kolem něj, a proto jej na-
vštěvuje velké množství občanů naší městské části. I to je důvodem, 
proč se zajímám o jeho stav i budoucnost a vnímám jeho současné 
problémy. 

 Se zájmem jsem se seznámil s projektem „Centrum Lhotka” (Stavební úpravy 
fary a kostela Panny Marie Královny míru — Praha Lhotka na pozemcích parc. 
č. 1, 2, 1886/1, 1886/2, 1887/3, k. ú. Lhotka). Tento záměr mne velmi zaujal a líbí 
se mi myšlenka propojení původní funkcionalistické stavby kostela s moderním 
farním centrem. 
 Rád bych proto tímto vyjádřil „Centru Lhotka” svoji podporu a svoluji k možnosti 
uvádět tento fakt na propagačních materiálech záměru. 
 S přátelským pozdravem 

Mgr. Jan Adamec, starosta MČ Praha 12 
(Přetištěno z doručeného dopisu.)  

 
 

 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na 
https://centrumlhotka.cz. Na všech účtech bylo v dubnu 2019 
vybráno celkem 228 690 Kč. Všem dárcům děkujeme. Kaž-
dou první neděli v měsíci je mše sv. od 10.00 hod. obětována 
za podporovatele projektu.  

 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● V uplynulém období přijali svátost 
křtu Jiří K., David Josef K., Amelia Ma-
ria I., Erik Richard L.  
● O Vigílii a ve Velikonočním oktávu 
byli pokřtěni, biřmováni a přijali poprvé 
Eucharistii: Edgar F., Michal R., Magda 
H. (křtěná v úterý 23/4). 
● První svaté přijímání přijalo 21 dětí  
● Svátost biřmování přijalo 17 mlá-
dežníků (připravoval P. Jiří) a tři dospě-
lí (připravoval P. Petr). Na farním webu 
je k nahlédnutí v kolonce křest dospě-
lých a biřmování mládeže program pro 
katechumeny a biřmovance, kteří musí 
také např. absolvovat praxi u sester 

Matky Terezy. Biřmovací jména si zvo-
lili: Abrahám, Alžběta, dvakrát Anežka, 
Antonín z Padovy, Bartoloměj, Ciara 
Luce Badano, Dominik, František,  
Ignác, Jan Bosco, Jan Křtitel, Kateřina, 
Marie, Matka Boží, Marie Goretti, Marie 
Magdalská, Martin, Pavel, Prokop, Voj-
těch, Zdislava. 
● Obvykle v červnovém Věstníku uve-
řejňujeme informaci o hospodaření na-
ší farnosti. Letos budeme podávat da-
ňové přiznání až ke 30. 6. 2019, proto 
informace vyjde později.  
● Pastorační rada farnosti se sejde 
5. 6. ve 20.00 v sále sv. Václava. 
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MODLITEBNÍ TRIDUUM NEJEN PRO MAMINKY 
Je už v našem kostele tradicí, že třikrát do roka zveme na modlitební tridu-
um, které pořádá hnutí Modlitby matek. Ráda bych vám toto triduum více 
přiblížila a pozvala k účasti na něm. 
 

 V Modlitbách matek se pravidelně 
maminky scházejí každý týden po do-
mácnostech, aby se v malých skupin-
kách modlily za svoje děti. Triduum je 
iniciativou, která vznikla později a je 
otevřená nejen maminkám a babičkám 
ze skupinek, ale pro celou farnost. Pro-
to se koná v kostele a mohou se k ně-
mu připojit i ti, kteří třeba ani nejsou 
sami rodiči. Tomu odpovídají také 
obecnější témata modliteb, která jsou 
pro jednotlivé dny tridua stále stejná. 
 Modlitební triduum probíhá vždy od 
pátku do neděle a je mimo jiné inspiro-
vané velikonočním triduem. V pátek si 
připomínáme Ježíšovu oběť na kříži, 
vyznáváme svoje hříchy a prosíme 
o odpuštění pro nás samotné. V naší 
farnosti tento den obvykle zařazujeme 
modlitbu křížové cesty. V sobotu jsme 
pozváni, abychom odpouštěli těm, kteří 
ublížili našim dětem. Modlíme se také 
za všechny, kteří jsou pro děti jakýmko-
liv ohrožením. Připomínáme si Pannu 
Marii, která prožívá bolest a smutek Bí-
lé soboty. Věříme, že jako její Syn i ona 
dokázala odpustit všem, kteří jejímu dí-
těti tolik ublížili. Tuto část tridua pova-
žuji za klíčovou. Pokud totiž dokážeme 
odpouštět svým nepřátelům, modlit se 
za ně a přát jim dobro, máme v rukou 

silnou zbraň v boji proti zlému. Posled-
ní den tridua, neděle, je dnem Kristova 
vzkříšení. Je to pozvání k vděčnosti, 
k tomu, abychom Boha chválili a děko-
vali mu, a to nejen za naše děti a rodi-
ny. 
 Je pro nás velkým povzbuzením, že 
ve stejné dny se vždy spolu s námi 
modlí maminky v desítkách zemí celé-
ho světa. Už kvůli tomu termíny tridua 
neposouváme, i když z hlediska pro-
gramu v naší farnosti nejsou vždy ide-
ální (proto se také v našem kostele ne-
koná triduum v březnovém termínu, 
kdy je ve farnosti na programu mnoho 
jiných aktivit). Chtěla bych touto cestou 
poděkovat také našim kněžím, otci Ji-
římu i Petrovi. Nejen že nám konání 
tridua v naší farnosti umožňují, ale jsou 
ochotni výstavem Nejsvětější svátosti 
při sobotní a nedělní adoraci posloužit 
i tehdy, když se nás k modlitbě sejde 
jen skromný počet. 
 Pokud byste chtěli mezi nás na mod-
litební triduum zavítat, nejbližší příleži-
tost bude poslední červnový víkend. 
Další termíny pak pravidelně připadají 
na poslední víkend v září a v lednu. 
Těšíme se na setkání při společné 
modlitbě. 

Jana Kalendová 
 

 

 

VÝZVA REDAKCE VĚSTNÍKU FARNÍKŮM 
Děkujeme přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o rozsahu 
maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo pře-
dávejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi z události. 

(red.) 
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NĚKOLIK SNÍMKŮ Z UPLYNULÝCH SLAVNOSTÍ 

 
 

   
 

O Vigilii Vzkříšení Páně 20. dubna 2019 proběhl také křest dospělých. 
Foto Boženka Šárková 

 

 
 

O druhé neděli velikonoční 28. dubna 2019, neděli Božího milosrdenství,  
přijímaly naše děti první svaté přijímání.         Foto Člověk a víra, Jakub Šerých 



OKÉNKO Z HISTORIE 

6  6/2019 

 
 

Biřmování 12. května 2019 uděloval v našem kostele emeritní pomocný biskup 
pražský Mons. Karel Herbst, SDB.               Foto Člověk a víra, Lucie Horníková 

 
 

A TROCHA HISTORIE 

 
 

Biřmování 3. června 1970 uděloval v našem kostele apoštolský administrátor 
Dr. Fr. Tomášek – viz článek na další straně. V 70. letech za komunistického 
režimu byl jediným, kdo směl provozovat biskupský úřad. Ostatní biskupové 
sloužili tajně nebo jen jako faráři, takže biskupská návštěva ve farnosti byla 
vzácností. Dnes máme v ČR 22 katolických biskupů.  Foto archiv Evy Kocmanové 
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FRANTIŠEK KARDINÁL TOMÁŠEK NA LHOTCE 
V letošním roce si 30. června připomeneme 120. výročí narození Františka 
kardinála Tomáška, a tak bychom na něj v rámci okénka z historie lhotecké 
farnosti chtěli také vzpomenout. Kdykoliv na Lhotku zavítal, byla to za 
„normalizace” velká událost.  
 

 
 

Fr. Tomášek 30. 6. 1899 – 4. 8. 1992  
 

Návštěvy kardinála Tomáška na Lhotce 
byly velmi vzácné a vždy spojené 
s velkou účastí věřících. Byl 34. arci-
biskupem pražským a 22. primasem 
českým (1977–1991). Na kněze byl vy-
svěcen v roce 1922, působil na Olo-
moucku a postupně se stal profesorem 
katechetiky a pedagogiky. Roku 1949 
byl tajně vysvěcen na biskupa a stal se 
součástí podzemní církve. V roce 1951 
byl zatčen a bez soudu vězněn v Želi-
vě, kde pracoval v lomu. Účastnil se 

II. vatikánského koncilu, vystupoval 
proti pronásledování církve. 
 V roce 1965 byl jmenován apoštols-
kým administrátorem pražské arcidi-
ecéze (kardinál Josef Beran byl v nu-
ceném exilu).  
 
 Na sv. Mikuláše v roce 1969 přijel 
na Lhotku a nám dětem rozdával svaté 
obrázky s textem a s požehnáním.  
 Osobně si pamatuji biřmování na 
Lhotce před 49 lety – 3. června 1970, 
protože jsem byla jeho účastnicí. Před-
tím bylo na Lhotce biřmování naposle-
dy 23. 5. 1954 se světícím biskupem 
Antonínem Eltschknerem (viz Věstník 
6/2014). Na společném fotu před kos-
telem je vidět ještě původní sloupová 
nezasklená veranda. Pozná se někdo 
na fotografii? Vpravo nahoře je ing. 
JUDr. Jakub Hradec (člen pastorační 
rady), vpravo vedle otce kardinála Eva 
Kocmanová (roz. Balíková), archivářka 
farnosti, vlevo skupinka chlapců 
z  družinky bývalého chlapeckého 
skautského oddílu, který se scházel 
v  klubovně za kostelem. Možná 
poznáte někoho dalšího a můžete nás 
také obohatit svojí vzpomínkou. 
 Kardinálem byl jmenován papežem 
Pavlem VI. v roce 1976 a arcibiskupem 
pražským v roce 1977. Nezapomenu-
telné bývaly jeho mše ve svátek sv. Vá-
clava v zaplněné katedrále. Po mši se 
ubíral do Arcibiskupského paláce za 
potlesku a skandování věřících: „Ať žije 
kardinál Tomášek!” Všichni jsme pak 
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s napětím očekávali, jestli mu bude do-
voleno vyjít na balkon arcibiskupského 
paláce a požehnat nám. 
 

 
 

Foto (asi) ze svěcení varhan 1982 
 
 
 Při 45. výročí posvěcení kostela 
5. 11. 1982 vysvětil pan kardinál Tomá-
šek nové varhany a P. Vladimíru Ru-
dolfovi udělil osobní titul děkana. V ro-
ce 1987 vysvětil nové zvony. Po slav-
nostech byl vždy hned odvezen, aby se 
nemohl osobně kontaktovat s věřícími, 
jak jsme na to zvyklí v dnešní době.  
 V období Desetiletí duchovní obnovy 
v letech 1987–1997 se v kostelích četly 
jeho pastýřské listy, které velmi posilo-
valy věřící. V roce 1989 v době pádu 

komunismu sloužil v katedrále sv. Víta 
slavnostní bohoslužbu ke svatořečení 
svaté Anežky České. Vydal prohlášení 
„Všemu lidu Československa” – církev 
stojí na straně národa. Svého času 
stigmatizovaný pater Pio z Pietrelciny 
mu předpověděl, že se dožije pádu 
komunismu. A to se také stalo, bylo mu 
90 let. V roce 1992 byl slavnostně po-
hřben v katedrále sv. Víta, Václava 
a  Vojtěcha. V roce 1994 vydalo nakl. 
Zvon knihu Kardinál Tomášek: Svě-
dectví o dobrém katechetovi, bojácném 
biskupovi a statečném kardinálovi. 
V knize je i zmínka o pateru Vladimíru 
Rudolfovi. 

Eva Kocmanová 
Foto cs.wikipedia.org, Martin Davídek 

a  archiv Evy Kocmanové 

 

Ježíš Kristus ti praví: 
„Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ Jdi 
ve svém životě vždy cestou, kterou 
ukazuje On, a nebudeš bloudit. Drž 
se vždy těch pravd, které hlásal On, 
kterým učí jeho Církev, a nebudeš 
zklamán. Žij vždy ve spojení s Kris-
tem milostí posvěcující jako ratolest 
s  kmenem a nikdy se od něho neod-
lučuj těžkým hříchem. – Jen tak bu-
deš opravdu radostně žít, klidně umí-
rat a jen tak se s Kristem po smrti 
šťastně shledáš. Pamatuj proto kaž-
dý den na modlitbu, každou neděli na 
mši svatou, každý měsíc na sv. zpo-
věď a na sv. přijímání. Vždy s čistou 
duší, s radostnou tváří a s dobrým 
srdcem! 
Modlitbou tě provází a žehná ti 

+ Dr. František Tomášek,  
tit. biskup butský a apoštolský  

administrátor pražský 
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ÚSMĚV DĚTÍ Z KONGA 
 Děkuji vám jménem Salesiánské 
asociace Dona Boska za finanční pod-
poru dětí ve městě Lubumbashi v Kon-
gu, kterým je věnován výtěžek vaší le-
tošní postní sbírky. V salesiánském 
centru Bakanja ville působí v tomto 
školním roce dobrovolnice Klára So-
botková, povoláním zubařka. Snaží se 
nejen vracet dětem úsměv do tváře, ale 
především jim vytvá-
řet domov. Stará se 
o chlapce, kteří se 
sem dostali z ulice 
a  v salesiánském 
centru mají možnost 
se umýt, najíst, přes-
pat a můžou také za-
čít chodit do školy. 
Výtěžek postní sbírky 
9 511 korun věnuje-
me na provoz centra 
(školní a hygienické 
pomůcky, jídlo a další 
potřebné věci).  
 Přečtěte si zkušenost Kláry z noční-
ho výjezdu, při kterém se spolu s dal-
šími dobrovolníky snaží vyhledávat děti 
žijící na ulici a pozvat je do Bakanja 
ville: 
 Dvakrát týdně vyráží skupinka sale-
siánských dobrovolníků do terénu a na 
nejrůznějších zapadlých místech hleda-
jí děti žijící na ulici. A tak jsem se i já 
v úterý večer připojila k této skupince 
dobrovolníků a vydali jsme se do čtvrti 
zvané Kenya. Do nosu mě udeřil zá-
pach hnijících odpadků smísený s pa-
chem ryb. Z dálky jsem slyšela ruch 
ulice a k mým uším dolehly hlasy lidí 
procházejících opodál. Obklopovala 
nás všudypřítomná tma, kterou jen ob-
čas protnul záblesk projíždějícího auta 

a malý ohýnek u cesty, který si tu kdosi 
založil, aby se zahřál v chladné noci. 
A v tomto prostředí jsme postupně na-
šli několik skupinek dětí a mladých, 
ukrývajících se ve staré odložené do-
dávce či v polorozpadlém přístřešku 
z plechu, který by před deštěm určitě 
nikoho neochránil, natož aby poskytl 
pocit domova a bezpečí. Ve tmě jsem 

rozeznávala obrysy 
postav dětí různého 
věku. Každý s lahví 
lepidla u nosu. Zfeto-
vaní, špinaví, bez 
domova. Nemyslící 
na to, co bude zítra 
nebo pozítří, ale jen 
se snažící přežít ze 
dne na den. Děti, 
které nemají rodiny 
anebo je naopak ro-
diče vyhnali z domu, 
ať už kvůli čaroděj-
nictví či nemožnosti 

je uživit. Kluci, kteří utekli před válkou 
na východě země nebo před těžkou 
prací v dolech, která jim bere dětství. 
Nebo mladí, kteří přišli do města hledat 
„lepší život”, ale místo práce a obživy 
našli jen život plný beznaděje. S těmito 
dětmi jsme se snažili komunikovat, 
mluvit, dát jim naději. Říct jim, že takhle 
žít nemusejí, že drogy, krádeže a pro-
stituce nejsou jediným řešením. Že 
mohou přijít k nám do Bakanja ville... 
 Rádi byste se dozvěděli více infor-
mací o Klářině zkušenosti z Konga? 
Její dopisy si můžete přečíst na  
www.adopcenablizko.cz v sekci Dopi-
sy. 

Marie Jenišová, SADBA, z. s. 
koordinátorka péče o dárce 
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(NE)DŮVĚRA V EU 
V rámci dubnové farní akademie (28. 4. 2019) jsme vyslechli přednášku doc. 
JUDr. Pavla Svobody, Ph.D., D.E.A., pojednávající o stále aktuální problema-
tice vyjádřené názvem jeho přednášky: (Ne)důvěra v EU.  
 

 Připomeňme, 
že doc. Pavel 

Svoboda je  
vysokoškolský  
učitel a politik 
KDU-ČSL, je-

jímž členem je 
od roku 1990. 

 V roce 2009 byl 
ministrem bez portfeje a předsedou 
Legislativní rady vlády České republiky. 
Od roku 2014 je poslancem Evropské-
ho parlamentu a předsedou jeho práv-
ního výboru. A právě jeho odbornost 
a jeho dlouholeté, aktivní členství v EU 
jej jistě kvalifikuje k poskytnutí spolehli-
vých informací o EU jako takové. 
 V úvodu své přednášky doc. P. Svo-
boda konstatoval, že problém důvěry – 
nedůvěry k EU je v podstatě rozporupl-
né téma, které je především dáno 
stupněm znalostí o Unii jako celku 
a „dezinformační válkou” vůči Unii jak 
ze strany kritiků vnějších, tj. z ostatních 
členských států, tak i vnitřních, tj. na-
šich. Je, bohužel, faktem, že v našich 
zemích je důvěra relativně nízká – po-
zitivně je jí nakloněno asi 60 % obyva-
tel. Konkrétních příčin je celá řada. 
Mezi první patří již zmíněná nedosta-
tečná informovanost o dění v EU (často 
se to nahrazuje sloganem „v Bruselu“). 
To je otázka související mimo jiné 
s počtem zástupců medií – novinářů, 
trvale akreditovaných u EU; v našem 
případě se jedná asi o tři, Německo jich 
má asi 60. Dalšími momenty ovlivňují-
cími důvěru v EU jsou: negativní posto-

je některých našich i zahraničních vr-
cholných politiků (např. bývalý prezi-
dent Klaus a jeho lidé, Tomio Okamura 
aj.), vytváření představy vnějšího nepří-
tele, na „Brusel” se svaluje i to, co od-
tud nepochází (např. balení pečiva, 
oplocení všech letišť aj., ale i tzv. Is-
tanbulská úmluva pocházející z Rady 
Evropy), záměrné dezinformace ze 
strany Ruska a Číny cílené na rozděle-
ní a nejednotu uvnitř EU. Nepřátelé EU 
atakují emoce lidí neznalých pravého 
stavu věcí, což vedlo v poslední době 
např. k tomu, že zfanatizovaný dů-
chodce podřezával stromy a nechal je 
padat na železniční trať, což svaloval 
následně na imigranty. Nelze opomi-
nout, že zde přispívá i to, že neumíme 
podávat a zdůrazňovat dobré zprávy 
o činnosti a příspěvcích EU týkajících 
se naší republiky. 
 K čemu je vlastně EU dobrá? Na pr-
vém místě má existence Unie význam-
ný podíl na tom, že v našem evrop-
ském prostoru posledních 70 let je ob-
dobí míru – roku 2012 EU dostala 
Nobelovu cenu míru! Dalšími pozitivy 
pro nás jsou např. možnost volného 
pohybu osob, studium na zahraničních 
vysokých školách hrazené stipendijními 
programy, příjem nemalých finančních 
dotací na budování infrastruktury, na 
výstavbu čističek vod, opravu památek 
apod.  
 V další části přednášky se doc. Svo-
boda zmínil o historii vzniku EU. Pou-
kázal na významnou úlohu Jeana 
Monneta, francouzského politika, di-
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plomata a ekonoma, zastánce volného 
obchodu, evropské aliance a federali-
zace Evropy. Byl tvůrcem tzv. Monne-
tova plánu z roku 1947 cíleného na po-
válečnou obnovu Francie, který se stal 
podkladem Schumanova plánu z 9. 5. 
1950 pro založení Evropského spole-
čenství uhlí a oceli, na kterém se podí-
lely i Německo (Konrád Adenauer) 
a Itálie (De Gasperi). Později se přidá-
valy i další státy a vzniklo tak Evropské 
hospodářské společenství. Z počáteční 
čistě hospodářsky orientované spolu-
práce se zrodilo společenství, které 
spolupracuje i v celé řadě jiných oblas-
tí, jako je boj proti změně klimatu, 
ochrana životního prostředí, veřejné 
zdraví, vnější vztahy a bezpečnost či 

spravedlnost a migrace. To mělo za 
důsledek i změnu názvu z Evropského 
hospodářského společenství (EHS) na 
Evropskou unii (EU), která se odehrála 
v roce 1993, v současné době je čle-
nem EU 28 států. 
 Po skončení přednášky se rozvinula 
bohatá diskuse, jejímž předmětem vět-
šinou byly problémy týkající se migra-
ce, jejichž účinné řešení se však dopo-
sud hledá. Zazněly také návrhy na 
zlepšení informovanosti o EU prostřed-
nictvím médií, což by mělo přispět 
k pozitivnějšímu nahlížení EU jako cel-
ku. 

Karel Štamberg 
Foto Twitter Pavla Svobody 

 
 

PRVNÍ MÁJ, LÁSKY ČAS… 
…pod rozkvetlou třešní na Petříně, na Strahově … nebo v klášteře v Hájku. 
Rozhodli jsme se První máj prožít na první letošní májové pouti ve františ-
kánském klášteře v Hájku u Hostivic. Nebyli jsme tam sami. Přišlo nejvíce li-
dí za dva roky, kdy tam chodíme.  
 

 Mši svatou sloužil P. Filip Jan Rat-
houský, hudební doprovod zajistil sbor 
Cantabundus z Kbel a přenos do „ce-
lého světa” pracovníci rádia Proglas. 
Řady poutníků podstatně posílila auto-
busová pouť farníků od sv. Alžběty 

v Praze – Kbelích. Provinciál bratr Ja-
kub zmínil, že klášter Hájek má spra-
vené všechny střechy a podařilo se 
opravit první větší prostor, a to refektář. 
Překvapující bylo sdělení, že první vel-
kou akcí v opraveném refektáři byl 

  Pouť v klášteře v Hájku u Hostivic        Obnovený refektář 



OHLASY 

12  6/2019 

koncert pro velvyslance z celého světa. 
 Setkání velvyslanců zorganizoval 
ministr zahraničních věcí Tomáš Petří-
ček se svou manželkou Ivou, která se 
na průběhu akce aktivně podílela spolu 
s bratry františkány. Koncert se konal 
10. dubna letošního roku. Na koncertě 
vystoupila mezzosopranistka Barbora 
Polášková z ostravské opery. 

 Když je klášter Hájek dobrý pro vel-
vyslance, třeba by to bylo dobré místo 
i  pro vás. Hlavní pouť se koná v sobo-
tu 7. září 2019. Plán poutí a fotografie 
z  koncertu pro velvyslance viz 
www.hajek.ofm.cz, fota z pouti Jakuba 
Šerých viz Člověk a víra. 

Text a foto Anděla a Milan Šárkovi 

 

ÚVAHY K EUCHARISTICKÉMU KONGRESU 
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlásil konání arcidiecéz-
ního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 
28. 4. až 20. 6. 2019. O nedělích jsou v rámci ohlášek čteny krátké eucharis-
tické minikatecheze. Budeme je postupně otiskovat také v našem Věstníku. 
 

 Název kongresu byl vybrán tak, aby 
odkazoval na osobnost kardinála Jose-
fa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si le-
tos připomínáme a zároveň je to 70 let 
od počátku jeho internace. 
 Kardinál Beran v předvečer slavnosti 
Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve 
strahovském klášterním kostele prone-
sl veřejně jedno ze svých posledních 
kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší 
jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lás-
ce ke Kristu v těžké době, kterou za-

koušeli. Druhý den se měl konat prů-
vod Božího těla. Katedrálu však obsa-
dili členové Lidových milicí a příslušníci 
StB a arcibiskup se stal vězněm ve 
vlastním domě. 
 „Tímto kongresem chceme vzdát 
Bohu chválu, chceme ale také vyjádřit 
vděčnost a uznání všem kněžím, kteří 
s láskou a neúnavně den za dnem sla-
ví mši svatou a umožňují věřícím pří-
stup k hostině Páně,“ řekl kardinál  
Duka. 

 

1. VZAL CHLÉB (28. 4. 2019) 
PŘINÁŠENÍ DARŮ A DOBRO STVOŘENÉHO SVĚTA 

 V dnešní katechezi k eucharistické-
mu kongresu se zastavíme u toho, že 
podle vzoru Ježíšovy Poslední večeře 
používáme při mši svaté chléb a víno, 
plody země a lidské práce.  
 Kdysi bývalo zvykem, že lidé, kteří 
přicházeli na mši, přinášeli chléb, který 
sami upekli doma, nebo dokonce víno, 
které zezlátlo na jejich zahrádce a vy-
zrálo v jejich sklepě. Odráží to i naše 
legenda o svatém Václavu, když říká, 
že kníže sám „pekl oplatky” a „lisoval 

víno”. Lidé tedy přinášeli na oltář dary, 
v nichž nechali svůj vlastní čas, energii 
a práci, tedy vlastně kus sama sebe. 
Znamená to také, že se ke službě Bo-
hu přinášely obyčejné, každodenní 
prvky, skutečný chléb náš vezdejší. 
Konečně to znamenalo, že materiální 
věci, které člověk bere ze stvoření 
a sám je dotváří, jsou dobré.  
 My dnes ke mši nepřinášíme vlastní 
potraviny, hostie jsou nekvašeným 
chlebem, který nemíváme doma na 
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stole, víno ke mši je vybíráno jen mi-
mořádně kvalitní a přírodní, nebývá 
v každé vinotéce. Ale přesto i nás dnes 
Eucharistie učí stejné věci jako kdysi: 
Hmota není něco špatného, ale dobré-
ho. Bůh materiální svět tvoří, dává, při-
jímá, proniká a zduchovňuje. Bůh také 
zve člověka, aby s ním v materiální ob-
lasti spolupracoval: Bůh svět stvořil 
a člověk je pozván, aby jej dotvářel: 
z obilí pekl chléb a z hroznů dělal víno. 

A to, co člověk dělá, jeho práce a ná-
maha, radosti i starosti, vše může být 
přineseno do bohoslužby a na oltář.  
 Heslo kardinála Josef Berana znělo: 
„Eucharistia et labor”, Eucharistie 
a  práce. Náš každodenní život, naše 
práce a povinnosti se slavením Eucha-
ristie úzce souvisejí. A čím více proží-
váme naši každodennost s Bohem, tím 
lépe budeme také prožívat každou mši 
svatou.  

 

DOPLŇUJÍCÍ TEXTY 
Legenda o sv. Václavu 

 Václav v době žní, vstávaje ještě za 
noci, tajně vycházel do polí, požínal 
pšenici, nosil ji na ramenou do svého 
domu, zde mlátil, v mlýncích smílal 
a  mouku přesíval a (...) pekl oplatky. 
Stejně tak s věrným služebníkem chvá-
tal za nočního ticha na svou vinici, zde 
česali hrozny, hustě je nakladli do put-
ny, skrytě nosili do jeho světničky, tam 
lisovali víno v lisu a nalévali do džbánu. 
A to vše dělal proto, aby tak mohli kně-
ží přinášet Pánu oběť spásy. (Crescen-
te fide) 

Kardinál Josef Beran 
 Eucharistie a práce. Nepatrnou hlás-
kou je „a”. Spojuje však neobsáhlé po-
jmy. Práce – vše veliké, krásné, vzne-
šené a ušlechtilé v řádu přirozena. Eu-
charistie – zdroj vší velikosti, krásy 
a  ušlechtilosti nadpřirozené. A ve spo-
jení obou spočívá základ všeho dobra. 
Co je tělo bez duše, to je přirozeno bez 
nadpřirozena, to je práce bez Eucharis-
tie. (Pastýřský list, 8. prosince 1946) 

Papež Benedikt XVI. 
Jednoduché a pokorné gesto přinášení 
darů má velký význam: v chlebu a vínu 
je celé stvoření Kristem Vykupitelem 
přijato, aby bylo proměněno a přinese-

no Otci. V této perspektivě přinášíme 
na oltář i každé utrpení a bolest světa 
s jistotou, že v Božích očích je všechno 
cenné. (Sacramentum caritatis, 47) 

Papež František 
Centrem mše svaté je oltář. A oltář je 
Kristus. Vždy musíme sledovat oltář, 
který je středem mše svaté. Jako plod 
země a lidské práce přinášíme chléb 
a  víno a v tomto daru přinášíme také 
sami sebe Bohu, Otci všemohoucímu, 
pro dobro celé jeho svaté církve. „Tak-
že život věřících, jejich chvála, utrpení, 
modlitba i práce jsou spojeny s Kristo-
vou chválou a modlitbou, s jeho utrpe-
ním a prací i s jeho bezvýhradnou obě-
tí, a tím získávají novou hodnotu.” 
(KKC 1368) Naše dary jsou samozřej-
mě nepatrné, ale Kristus potřebuje od 
nás toto malé množství. Pán od nás 
žádá málo, ale dává nám mnoho. Žádá 
nás o otevřená srdce; abychom usilo-
vali o to být lepší, abychom přijali toho, 
kdo se nám v Eucharistii nabízí; žádá 
nás o tyto nepatrné dary chleba a vína, 
které se stanou jeho tělem a krví. (Au-
dience, 28. února 2018) 
 

Autorem minikatechezí je 
 PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. 
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HOSPIC DÍTĚ V SRDCI 
 Protože se nám do Věstníku nepo-
dařilo včas umístit informaci o praž-
ských květnových koncertech na pod-
poru perinatálního hospice Dítě v srdci, 
přinášíme alespoň základní informace 
o tomto výjimečném díle. Cílem spolku 
je pomoci co největšímu počtu rodin, 
které  se  dostanou do nelehké situace, 

 
 

Návrh náhrobku od akademického  
sochaře Otmara Olivy 

 

kdy byla během těhotenství zjištěna 
děťátku život limitující vada. Perinatální 
hospic nabízí dostatek informací o dia-
gnóze dítěte, možných prognózách 
a  podporu celé rodině. Pomáhají také 
ženám po potratech a indukovaných 
porodech.  
 Hlavní kontaktní osobou pro celou 
ČR je Bc. Alena Peremská, mob.: 731 
188 116; e-mail: info@ditevsrdci.cz. 
Více na http://www.ditevsrdci.cz/onas. 

(red.) 
 
 Díky iniciativě Mgr. Jany Březinové 
z olomoucké pobočky Hnutí pro život 
vznikl projekt Pietního hrobového místa 
pro děti, které zemřely před porodem, 
při porodu, či krátce po něm. Je mnoho 
rodin, které své miminko nemohly po-
jmenovat a důstojně pochovat. Náhro-
bek na Neředínském hřbitově v Olo-
mouci provedou akademický sochař 
Otmar Oliva a kameník Petr Novák. 

http://www.ditevsrdci.cz 
 
 

VÍTÁNÍ LÉTA 
 Domov pro osoby se zdravotním po-
stižením (DOZP) Sulická poskytuje ce-
loroční pobytovou sociální službu lidem 
s mentálním, případně kombinovaným 
postižením. Nabízejí dva druhy sociál-
ních služeb, a to domov pro osoby se 
zdravotním postižením a chráněné 
bydlení. Naše farnost s nimi má moc 
pěknou spolupráci. Klienti chodí k nám 
na bohoslužby i na speciální programy 
a P. Jiří zase k nim na různá setkání.  

 Srdečně zveme na Vítání léta 
v areálu DOZP Sulická č. 48, které se 
uskuteční 15. června 2019 od 13.00 
hodin. Bohatý kulturní program: The 
new sound orchestra, Cirkus problem, 
Mono 3x, Colectiv, Chave rumungre, 
moderuje Hombre, stánky s občerstve-
ním, dětský koutek se skákacím hra-
dem, malování na obličej a prezentace 
výrobků dílen. Vstup volný.  
 Více informací najdete na webu 

www.domov-sulicka.cz. 
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NÁZEV SE MĚNÍ, STAROSTI ZŮSTÁVAJÍ 
V květnu uplynulo osmnáct let od okamžiku, kdy jsem se stala ředitelkou 
naší Charity. Za tu dobu se naše organizace třikrát přestěhovala a dvakrát 
změnila název. Arcibiskupství pražské od 1. května 2019 změnilo názvy 
všech profesionálních farních charit. Nový oficiální název naší společnosti 
je k výše uvedenému datu Charita Praha – Chodov. 
 

 Asi bych nespočítala, koli-
krát jsem za těch osmnáct 
let vysvětlovala, jakým způ-
sobem jsou naše služby 

placeny. V minulém čísle jsem psala o 
financování naší zdravotní složky. 
Dnes budu psát o složce sociální. 
 Poskytování sociálních služeb defi-
nuje zákon 108/2006 Sb. ve znění no-
velizací a příslušné prováděcí vyhláš-
ky. Naše Charita poskytuje služby te-
rénní – pečovatelskou službu a osobní 
asistenci. Poskytnutí jedné hodiny so-
ciální služby naši Charitu stojí průměr-
ně 483 Kč. Zákon stanoví, že pro oba 
druhy provozova-
ných terénních 
služeb je příspě-
vek ze strany  
klienta povinný. 
Klient za drtivou 
většinu výkonů 
zaplatí 130 Kč za 
hodinu. Jedná se 
o poplatek za čis-
tý čas, který pra-
covníci stráví 
u  klienta. Zaměstnanci ovšem musí ke 
klientům dojet, takže zhruba třetinu 
pracovní doby tráví na cestě mezi  
klienty. K tomu je třeba připočíst ještě 
čas na psaní dokumentace, pracovní 
porady a placené překážky v práci – 
dovolené, neschopnosti, ošetřování 
člena rodiny, návštěvy lékaře. Za tuto 
dobu pracovníci samozřejmě pobírají 
řádnou mzdu nebo její náhradu, ovšem 

klienti ji pochopitelně neplatí. Z výše 
uvedeného je zjevné, že poplatky ze 
strany klientů pokryjí zhruba jednu pě-
tinu potřebných nákladů na provoz 
služby. Tím jsou ovšem příjmy z provo-
zu sociální služby vyčerpané. Potřebný 
zbytek finančních prostředků musí or-
ganizace získat z jiných zdrojů. Největ-
ší část rozpočtu pokrývají dotace ze 
státního rozpočtu, od Magistrátu hlav-
ního města Prahy a městských částí, 
kde jsou služby poskytovány. Všechny 
dotace jsou ovšem limitovány (podrob-
nostmi vás nebudu zatěžovat) a hlavně 
je musíme vyčerpat v kalendářním ro-

ce, kdy byly při-
děleny. V letoš-
ním roce jsme 
první dotace do-
stali 18. dubna. 
Peníze z dotací 
ovšem musíme 
utratit do konce 
kalendářního roku 
– není možné je 
převést do roku 

následujícího. 
 Rezerva, kterou si můžeme pone-
chat, aniž bychom ji zdanili, je opět le-
gislativně omezena a nepostačí na do-
statečné pokrytí nákladů na provoz 
v prvních měsících roku, než přijdou 
nové dotace. 
 
 Přeji vám požehnaný červen.  

Eva Černá 
Ilustrační foto pixabay.com  
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KALENDÁŘ – ČERVEN 2019 
 

SOBOTA    1. 6. TITUL. SLAVNOST PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU  
16.00 Mariánské večeřadlo 

16.55 
Obnovení zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie 

17.00 Mše svatá z poutní slavnosti 
17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
  

NEDĚLE    2. 6. 
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ,  
POKRAČOVÁNÍ POUTNÍCH OSLAV 

  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, celebruje novokněz P. Jaromír Odrobiňák 
11.00–19.00 CMŠ Zahradní slavnost – zahrada CMŠ Studánka 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ    3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
  8.00 Mše svatá 
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
20.00 Společenství mužů a otců 
 

ÚTERÝ     4. 6.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA    5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuky náboženství  
20.00 Pastorační rada farnosti 
  

ČTVRTEK    6. 6. Památka sv. Norberta, biskupa 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Zárubova Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK     7. 6. První pátek v měsíci 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
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SOBOTA    8. 6.  
17.00 Mše svatá – Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého 
  

NEDĚLE    9.6 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
20.00 MÁTA otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ  10. 6. Památka Panny Marie, Matky církve 
  8.00 Mše svatá 
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
18.30 Společenství Alfa Plus 
  

ÚTERÝ   11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá  
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  12. 6.   
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství – poslední setkání 
17.30 Ministrantská schůzka – poslední setkání  
18.45–20.00 Společenství mládeže 
  

ČTVRTEK  13. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
19.00 Biblické setkání 
  

PÁTEK   14. 6.  
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  15. 6. Sv. Víta, mučedníka 
17.00 Mše svatá  
celý den Pěší pouť otců a dětí  
  

NEDĚLE  16. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
celý den Pěší pouť otců a dětí  
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PONDĚLÍ  17.6  
  8.00 Mše svatá 
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   18. 6.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
  

STŘEDA  19. 6. Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa 
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek CMŠ Studánka 
  

ČTVRTEK  20. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
17.00 Hradčany Mše svatá a eucharistický průvod 
19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK   21. 6. Památka sv. Aloise Gonzágy, řeholníka 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
16.00 areál CMŠ Mše svatá na závěr školního roku  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  22. 6. Sv. Jana Fichera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků 
10.00 katedrála Kněžské svěcení (vč. Ondřeje Kapasného z Modřan) 
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE  23. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  
20.00 MÁTA otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ  24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 
  8.00 Mše svatá 
18.30 Mše svatá 
  

ÚTERÝ   25. 6.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Thom. nem.  Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
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STŘEDA  26. 6.  
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

ČTVRTEK  27. 6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 
  8.00 Mše svatá 
  8.45 Úklid kostela 
20.00 Modlitby Taizé 
  

PÁTEK   28. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
16.15 katedrála Modlitby za národ 
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
17.00–18.00 Modlitební Triduum matek 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  29. 6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
17.00 Mše svatá 
18.00–19.00 Modlitební Triduum matek 
  

NEDĚLE  30. 6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
17.00–18.00 Modlitební Triduum matek 
18.30 Mše svatá  

 

Změna programu vyhrazena.  
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Připomínáme, že účastníci akcí 

dávají svou účastí souhlas ke zveřejnění sebe na fotkách z akce. 
V kostele jsou k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší požádat. 

 
 

PROGRAM ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 2019 
 
13.30 vystoupení dětí  
  z CMŠ s jednoduchými  
  dětskými písničkami 
 

14.00 lhotecký chrámový  
  sbor s lidovými písněmi 
 

14.30 divadlo pro děti 
 

15.30–16.30 soutěže pro  
  děti 
 

Srdečně vás zveme. 
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PLÁNUJEME 
Upozornění: od 1. července do 31. srpna je prázdninový provoz. 
 

28. 7.–10. 8. – letní chaloupky – mladší v Českém Dubu na Liberecku,  
starší v Janově nad Nisou 

14. 9.  –  Lhotecký běh 
25. 1. 2020 – farní ples – tentokrát květinový  
26. 1. 2020 – dětský karneval 
 

 

 
 

V SRDCI BOŽÍHO TAJEMSTVÍ 
 
Milý Bože, 
 dík, že ses stavil. Vybral sis přesně tu chvíli, kdy mi bylo nejhůř. Možná jsi byl 
taky trochu uražený kvůli mému včerejšímu dopisu…  
Pochopil jsem, že jsi přišel. Že mi říkáš svoje tajemství: „Dívej se každý den na 
svět, jako bys ho viděl poprvé.“ 
 Tak jsem udělal, co jsi mi poradil, a snažil jsem se. Poprvé. Pozoroval jsem 
světlo, barvy, stromy, ptáky, zvířata. Cítil jsem, jak mi vzduch vniká do nosu a plní 
mi plíce dechem. Slyšel jsem hlasy z chodby jako pod klenbou katedrály. Cítil 
jsem, že žiju. Chvěl jsem se čistou radostí. Radostí, že jsem na světě. Byl jsem 
úplně okouzlený. 
 Dík, Bože, že jsi to pro mě udělal. Měl jsem pocit, že mě vedeš za ruku do srd-
ce tajemství, abychom si je spolu prohlédli. Děkuju. 
 

Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar a růžová paní 
Garamond, 2019. 
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