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ČTVEŘICE EVANGELISTŮ
Tak jako barvy, i čísla mají symboli- představivost. Dědictvím je „tetramorf“,
ku, nejen fantaskní, plod lidské imagi- obraz okřídlených bytostí podobných
nace, ale i přirozenou, neboť jsou popi- člověku, lvu, býku a orlu, použitý
sem struktury našeho světa.
v Ezechielovi (1,5–14) i v knize Zjevení
Trojice mluví o tajemné blízkosti Bo- (4,7–8). Tyto symboly jsou přiřazeny
ha, společenství osobní lásky, darova- čtyřem evangelistům, Matoušovi člověk
né nám v Kristu. Čtveřice je ukotvená či anděl, Markovi lev, Lukáši býk
v přirozeném světě, jenž nás obklopu- a Janovi orel. Dobrou zprávou je Krisje.
tus a symboly podAčkoli je Země
trhují jeho slávu.
kulatá, obýváme její
Připomínají,
že
povrch, jenž je ploevangelisté líčí udáchý. Tělo je uzpůsolosti z různých pobeno životu v dvouhledů, které se dorozměrném světě,
plňují.
který se otevírá do
Proč je pan kapčtyř stran. I zorné
lan čtverák a proč
pole lidského oka se
někdy trojčí, není
podobá záběru kaznámo. Jazykovědci
mery, která zachynevědí, odkud se
cuje třírozměrnou
slova
„čtverák“
skutečnost pomocí
a „trojčit“ vzala.
dvourozměrného
I ona obsahují čísobrazu. Jako dům
lovky, z nichž jedna
nebo pokoj, stůl či
připomíná Boží talůžko, má i list papíjemství a druhá
ru, stránka knihy
mnohotvárnost nanebo
obrazovka
šeho světa.
čtveřici rohů.
+ P. Petr Šleich,
Tetramorf, symboly čtyř evangeČtvernost prostokaplan
listů člověk, lev, býk a orel kolem
ru odedávna zaIlustrace:
velkého latinského kříže. Autor
městnávala lidskou
cz.pinterest.com
neznámý, konec 8. století.

ZPRÁVY Z FARNOSTI

DO ŠKOLY I NA „NÁBOŽKO“
S NEFALŠOVANOU RADOSTÍ!
Letos se mnohé děti po tolika měsících doma skutečně těší do školy.
A věřím, že i na výuku náboženství. Ta
bude opět každou středu od 16.30
s výjimkou prázdnin a státních svátků
a střed, které předcházejí prázdninám
a svátkům. Začínáme 23. září. Přihlášky najdete v tiskovinách a na webu.
Příprava na první svaté přijímání bude probíhat ve stejný čas jako
výuky náboženství a potrvá celý školní rok, přihláška je stejná jako na
výuku náboženství.
Předškoláky, tedy děti
alespoň čtyřleté, schopné vytrvat na celé výuce
bez přítomnosti rodičů, bude mít opět
paní učitelka z CMŠ Studánka Veronika Koběrská a pomáhat jí bude Veronika Pazderková. Prvňáky pan kaplan,
druhou a třetí třídu sestra Bernarda,
čtvrtou a pátou paní Jarmila Klingero-

vá. Přípravu na svaté přijímání povede
Terezie Křížková a Magdaléna Melzerová, speciální část přípravy pak budu
mít na starosti já. Všechny důležité informace naleznete na přihlášce. Prosím odevzdávejte ji podepsanou, nestačí zaslání mailem. Jménem všech
vyučujících moc prosím o včasné vyzvedávání dětí.
Děti ze šesté a vyšší
třídy ZŠ a mládež mají
opět možnost chodit do
některého ze společenství. Ta se obvykle konají
jednou za čtrnáct dní.
Stačí, když se oni nebo
jejich rodiče obrátí na
mne nebo na koordinátora mládeže Prokopa Jirsu. Kdo již nějaké společenství navštěvuje, ať kontaktuje svého vedoucího nebo si hlídá
termín první schůzky po prázdninách.
P. Jiří Korda

KŘEST, SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ NEBO ODDAVKY
V JAKÉMKOLIV VĚKU
Nenechali vás rodiče pokřtít a přál(a)
byste si to? Byli jste u zpovědi, tedy
svátosti smíření, naposledy před mnoha lety, nebo dokonce ještě nikdy v životě? Nestihli jste doposud přípravu na
svaté přijímání? Nebrali jste se v kostele nebo dokonce vůbec? Nebo jsou vaše manželské záležitosti komplikovanější a nevíte, zda by bylo možné to
2

„nějak spravit“? Rádi vám budeme věnovat svůj čas. Stačí se osobně dohodnout po některé mši svaté, zavolat
nebo napsat mail. Totéž platí i v případě, že si chcete třeba jen nezávazně
s námi pohovořit.
Na viděnou se těší
otcové Jiří a Petr a sestra Bernarda
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NEJSI BIŘMOVÁN? CHYBA!
Svátost biřmování, tedy dar „pečeti
Ducha svatého“, by měl přijmout každý
katolík. Tento školní rok zvu k přípravě
mládež 13+. Zájemci ať se hlásí přímo
mně mailem nebo osobně. Příprava
bude jednou týdně, datum i první se-

tkání se dohodne tak, jak bude moct
většina. Kdo již není mládežník, ať se
hlásí k přípravě otci Petrovi. Biřmování
je předběžně dohodnuto s biskupem
Václavem Malým na 16. května 2021.
P. Jiří Korda

NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ OD 17 HODIN
Na přání otce Petra byla z epidemiologických důvodů v minulých měsících
přidána další nedělní mše svatá, a to
od 17 hodin. Vzhledem k aktuální situ-

aci ponecháváme tuto mši svatou i během září. Zda bude i nadále a jak
dlouho, rozhodne pastorační rada
2. září.
P. Jiří Korda

KRÁTCE
● Svátost křtu přijali v uplynulém období Amálie Anežka M., Róbert František R.
● Rozloučili jsme se s Milanem
Belloněm, Máriou Křivdovou, Pavlou
Zajícovou, Táňou Kubýovou, Stanislavem Bršlicou, Marií Ptáčkovou, Libuší
Deylovou.
● Zveme na mši svatou k zahájení
školního roku v CMŠ STUDÁNKA dne
31. 8. v 9.00 ve lhoteckém kostele.
● Srdečně zveme na FARNÍ KAFE
6. září po mši svaté v 10.00, která bude upravená pro děti a bude spojená
s žehnáním aktovek.

● Připomínáme, že 12. září od 13.00
se koná již tradiční LHOTECKÝ BĚH.
Všichni jste zváni. Sledujte plakátky na
nástěnce
a
internetové
stránky
www.lhoteckybeh.cz.
● Zveme na FARNÍ AKADEMII 20. 9.
od 15.00, přednášet bude doc. Ing.
Evžen Šárka, CSc. přednášku s názvem Paraguay, minulost a současnost
neznámé země.
● Zasedání Pastorační rady farnosti
(PRF) bude 2. 9. 2020 ve 20.00 v sále
sv. Václava.

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na
https://centrumlhotka.cz. Od 1. 6. do 31. 7. se na všech účtech
na stavbu vybralo 705 183 Kč. Všem dárcům děkujeme. Každou první neděli v měsíci je mše sv. v 10 h obětována za podporovatele projektu.
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PŘÍBĚH, KTERÝ MÁ VELKOU HLOUBKU
Hostem Noci kostelů 12. 6. 2020 v kostele P. Marie Královny míru byl akademický sochař Petr Váňa. Narodil se v roce 1965 a do sochařského ateliéru
vstoupil už ve třinácti letech. V roce 1984 byl přijat na AVU v Praze a v roce
1990 diplomoval. Dnes se řadí mezi přední české sochaře.
Zajímalo by mě,
jak se přihodí,
že se člověk stane sochařem?
Někdo mi kdysi
řekl, že sochařem
se člověk stává
až po 40 letech,
že do té doby to
nechápe. Já jsem
zažil něco podobného.
Když
jsem byl malý, nechtěl jsem se moc
učit, pořád jsem si jen kreslil. Maminka
s tatínkem mě vzali k sochaři Jindřichovi Severovi, aby se podíval, co je to
za nemoc. On tehdy řekl: „Víte co, ať
chodí každý den do ateliéru a nechte
ho kreslit. Jsem šťastný, že si mě vzal
pod svá křídla, že jsem mohl už od třinácti let pracovat v profesionálním prostředí. Později, když jsem se snažil dělat sochy, byl vedle další sochař Jiří
Seifert, který mě nechal pracovat
s kameny. Pak jsem šel na střední školu a na akademii. A když jsem vyšel
z akademie, našel si mě další sochař
Karel Stádník a pozval mě: „Petře, já
pořád něco modeluji a potřeboval bych,
kdybys mi pomohl sekat do kamene.“
Minimálně šest let jsem pak s ním pracoval na jeho realizacích. Takže člověk
se stane sochařem asi tak, že ho k tomu někdo pozve.
Vstoupit ve třinácti letech do sochařského ateliéru je dost brzo, ne4

měl jste někdy chuť s tím seknout
a dělat něco jiného?
Ani ne. Je to životní příběh, kdy vás
do toho postaví okolnosti a lidé. Můj táta dělal v lomu střelmistra, takže s kamenem jsem od malička žil a nikdy mi
nepřipadalo, že by to bylo něco nenormálního. Spíš si potom člověk musí
celý život uzpůsobit, aby to mohl dělat.
Studoval jste za totality, kdy bylo
umění zatížené tendenčně komunistickým režimem. Jak jste to vnímal?
Studoval jsem od roku 80 do roku 84
na hořické škole jako reprodukční sochař. Škola má velký kredit. Kdysi tam
byl profesorem Štursa. Učili jsme se
kreslit i modelovat. Předháněli jsme se,
kdo se bude škole víc věnovat. Co bylo
zakázané, to jsme si dělali sami ve
chvílích, kdy to nebylo na známky. Jinak nás profesoři nechali dělat svoje
vlastní vize. Zvykli jsme si modelovat
portréty. Já jsem například jako diplomovou práci modeloval svou manželku
a pak jsem ji sekal do kamene. Na
akademii to bylo trošku něco jiného.
V roce 1985 jsme přišli do ateliéru, kde
jsme museli dělat jenom řemeslo.
V prvním ročníku jsme modelovali zátiší z vojenského kabátu a harmoniky ve
velikosti jedna ku jedné. To bylo utrpení. Strašné (smích). Ale doma jsem si
potajmu modeloval to své. Tenkrát
jsem dělal portrét pana kardinála Tomáška, mám ho dodnes. I když jsme
na akademii byli nuceni dělat „umění“,
které se má, vyvlíkli jsme se z toho
9/2020
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a dělali jsme figury, portréty. Já jsem
dělal portrét Hanse Christiana Andersena, Josefa Lady. Pak přišel rok 1989,
byli jsme ročník, který dělal revoluci,
a já jsem si studia natáhl ještě o jeden
rok, abych zažil akademii i po revoluci.
Byla to velká změna, zase se dělalo jenom umění a řemeslo bylo spíš na obtíž. Podle mě umění je vize, kterou má
člověk v hlavě. ale důležité je i řemeslné zpracování, které je potřeba se naučit.
Většinou vidíme až finální produkt,
málokdo si dokáže představit, jak
socha vzniká…
Nejlepší je, když můžete prožít celý
proces, když si můžete jet sám vybrat
kámen, sám si ho v lomu vylomit, sám
ho dopravit, pak do něj začít sekat,
udělat tu sochu vlastníma rukama
a pak ji ještě osadit. V dnešní době je
ale nejprve potřeba absolvovat administrativu, vyřizovat papíry, psát rozpočty, vysvětlovat, co vlastně chcete
udělat, a často musíte shánět i finanční
zázemí. A když se vám tohle všechno
povede, tak pak teprve můžete sekat
do kamene, to je za odměnu.
Vím, že vám pomáhá váš bratr. Jak
vám to spolu funguje?
Jako sochař mohu dělat volné věci,
ale pracuji i jako restaurátor na kopiích
soch, například na sousoší Vzkříšení
Krista pro pražskou Loretu se dělalo
sedm let. To sám člověk neudělá. Pracujeme tři: já, bratr Tomáš a kameník
Hynek Schejbal. Zajímavé je, že když
Hynek předsekává sochu, tak se do toho dokáže tak vžít, že když pak já na
tom začnu dělat po něm, tak to je, jako
když člověk stejnýma rukama pokračuje. Tohle když se povede, tak to je vý9/2020

borné. Musím poděkovat, že se nám ta
huť daří a že se nám v ní dobře žije.
Kde hledáte inspiraci? Jsou pro vás
duchovní náměty to nejsilnější?
Duchovní rozměr je podle mého
stejný, jako máte vy všichni, to je prožívání toho, co člověk dělá. Jestliže děláte sochu, tak tam jenom je občas větší příležitost to prožít. Když jsem sekal
kopii sochy Panny Marie, tak jsem zažil
jednu chvilku, kdy jsem věděl, že to
nezávisí na mně a že se zúčastňuji příběhu, který má velkou hloubku. Takže
jsem se mohl do toho položit a důvěřovat Pánu Bohu, že mě do toho postavil,
že ví proč a že já na tom pracuji. Byla
to nádherná chvilka, koukal jsem na
svoje ruce, jak pracují, a ony pracovaly
a bylo to krásné. To podle mého zažíváme všichni, jen já to dělám do kamene, kde je to víc vidět. Jestli ta věc má
mít duchovní rozměr, tak ten je nám
dáván. To si člověk sám nedá.
Při tvorbě vás provází mariánská
tématika. Kdy vás oslovila?
Já jsem byl do tohoto tématu postaven a žiju v něm. Když jsem byl malý,
oslovily mě nejvíc lavice v kostele
u nás v Řevnicích. Mají na čelech
krásné vyřezávané reliéfy. Bývalo tam
plno a já jako malý jsem vždycky stál
vedle těch lavic, díval jsem se na reliéfy, a protože byly zaprášené, prstem
jsem je čistil od prachu a tím jsem si je
zapamatoval. Později jsem pochopil, že
když chcete začít tvořit, tak si nejdříve
musíte do hlavy nasát knihovnu tvarů.
Až po dlouhé době se vám ty tvary
v hlavě spojí a vy je můžete dávat na
papír nebo do kamene. Já jsem měl to
štěstí, že tvary, které se mi do hlavy
dostávaly, byly z tohoto prostředí.
Vnitřní kompoziční schéma jsem do5
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stal, až když jsem pracoval na kopii sochy Panny Marie pro mariánský sloup.
Příběh začíná vlevo u hlavy draka, Maria stojí nohou na té hlavě a drží zlo
u země. Všechny tvary pláště pak směřují do rukou. Je to takový prohnutý luk
až do hlavy a dál pokračuje v jejím pohledu. Díky práci na této soše jsem si
uvědomil schéma, které přinesl Jiří
Bendl od barokních sochařů z Itálie.
Najednou jsem začal vidět kompoziční
vzorce a mohl jsem je protáhnout až do
dnešní doby. Takže třeba socha Naší
paní nad Vltavou pro klášter sester trapistek v Poličanech už má v sobě toto
kompoziční schéma.
Který moment z příběhu mariánského sloupu byl pro vás nejsilnější?
Celý ten příběh je neskutečně emotivní. My jsme jen lidi, co měli šanci to
udělat. Ale bez lidí, kteří po obnovení
toužili a celou dobu se za něj modlili,
bychom to nikdy neudělali. Neberu to
jako svoji zásluhu. Jsem šťastný, že
jsem se toho mohl účastnit až do té fáze, kdy byl sloup postaven. Velmi silným momentem bylo tu sochu vzít
a dát ji na sloup. Vzpomněl jsem si na
legendu – když Petr Parléř dokončil
sochu, která byla jeho srdeční záležitostí, tak když ji v katedrále stěhovali
nahoru, přivázal se k ní a nechal se
s ní vyzdvihnout. A protože pro mě je
to taky můj srdeční příběh, přivázal
jsem se na sochu a nechal jsem se s ní
zvednout. Zajímavé bylo, že když jsme
byli ve výšce patnácti metrů – Tomáš
a Hynek na plošině a já přivázaný
k soše – tak tam bylo zvláštní ticho
a nikdo z nás nepociťovat strach.
Jak jste se dokázal přenést přes polemiky řady odpůrců?
6

Mám je nejen v úctě, ale mám je
i rád. Když si představíte, že by před
25 lety, kdy jsme na obnově začali pracovat, přišel nějaký bohatý člověk, položil by na stůl pět milionů a řekl, tak to
teďka kluci udělejte, tady máte smlouvu, a když to nebude do pěti let, tak
máte penále. V tu chvilku by to byla
obyčejná zakázka zhotovení sochy.
Mohl by si tam pak dát třeba reklamu,
protože to „zaplatil“. Bylo by to ponížení celého příběhu. Ale to se nestalo díky lidem, kteří ten příběh nechápou
nebo jsou přímo jeho odpůrci. Právě
oni drželi příběh v jeho hloubce a čistotě. Jsem za to vděčný. Mnohokrát jsem
se s nimi setkal – třeba s protestantským pastorem Janem Dusem, který
byl na každém zasedání magistrátu,
kde se o mariánském sloupu jednalo.
Jeho známí a naši známí uspořádali
večeři a oba nás pozvali. Krásně jsme
si pohovořili a leccos si vyjasnili. Snažil
jsem se mu vyprávět, jak to děláme.
Pro něj bylo zraňující, že se Panna Maria dívá na místo, kde byli popraveni
čeští pánové. Vysvětloval jsem mu, že
socha se dívá do nebe, protože je to
madona. Mně tenkrát zrovna umírala
maminka a kreslil jsem křížovou cestu,
přinesl jsem mu kresby ukázat. A na
závěr jsme se spolu pomodlili Zdrávas
Maria za moji maminku.
Jak se vám sloup stavěl, když jste
měli prázdné náměstí? S tím jste asi
nepočítali?
Stavělo se krásně, byl úplný klid.
Když jsme začali, tak přišel koronavirus. V jednu chvilku jsme tam byli jenom my tři a dva holubi. Zajímavé je,
že se jedná o sochu Panny Marie
Immaculaty, to je téma, kdy ona jako
čistá stojí na zlu a přimlouvá se za nás
9/2020
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v době války, v době hladu, v době
nemoci. Já jsem pociťoval, že stavíme
sochu v době nemoci a myslel jsem na
lidi, kteří jsou nemocní. Když jsem se
dozvěděl, že pan biskup Herbst dostal
koronavirus, myslel jsem na něj. A teď
mám hroznou radost, že se uzdravil.
Někdo začal říkat, že to je koronavirový
sloup. A to je vlastně pravda.
Dokončení mariánského sloupu se
blíží, nebude vám jeho příběh chybět?
Samozřejmě, bude mi chybět. Ale
zase dělám další témata, která z něj
vycházejí. Takže si myslím, že daleko
neodejdeme, že v tom příběhu jdeme
pořád dál.
Jste také autorem sochy Jana Nepomuckého, kterou většina z nás
nemá šanci vidět, protože je na dně
Slapské přehrady. Jak jste se k takovému nápadu dostal?
Socha pod vodou tomu říkají. Kdysi
stála na skále na začátku peřejí, kudy
projížděli voraři. Když ji viděli, věděli,
že jde do tuhého a modlili se, aby projeli. Pak se v padesátých letech postavila přehrada a to místo je dnes 43 m
pod vodou. Sochu odstěhovali. Potápěči našli to místo a přišli za mnou, že
by tam chtěli sochu obnovit. Říkal jsem
si, že je to úplná blbost dělat sochu,
kterou nikdo neuvidí. Ale pak jsem si
uvědomil, že Jan z Nepomuku byl shozen z Karlova mostu do vody, kde se
naplnil jeho příběh. A tak jsem se rozhodl, že udělám tu chvilku, kdy odcházel z tohoto světa. Takže jsem ho zpodobnil pod vodou, jak se dotýká kříže
a nad ním je tvář anděla s podobou
ženy, protože její zpovědní tajemství
dokázal udržet. Udělal jsem si skici
v bazénu, drapérie jsem si fotil pod vo9/2020

dou. Sochu jsme potom se svým kolegou Hynkem vysekali do pískovce. Je
koncipovaná jenom pod vodu. Na suchu by praskla, voda ji nadnáší. Potápěči ji umístili na dno a dneska je tam
celkem nával. Říkají, že je to úžasný
zážitek – ve 40 metrech je nejenom
tma, ale nejsou tam ani barvy, ale když
v tom místě rozsvítíte lampu, jsou tam
barvy, je tam socha s andělem.
Protože jsem přece jen svoji sochu
ještě chtěl vidět, odlil jsem ji v bronzu.
Jeden odlitek je v Římě v Nepomucenu
jako kašna a dvě sochy mají sběratelé
tady v Čechách.
Sochu sv. Jana Nepomuckého pod
vodou si můžete prohlédnout na
www.youtube.com, kde zadejte „Socha
1047 dní pod vodou“ (pozn. red.)
Další příběh, který se začíná psát, je
příběh našeho kostela. Představte
nám návrh mozaiky, která bude na
čelní stěně našeho farního centra.
Přinesl jsem vám ukázat, na čem
pracuji. Mozaika bude mít dva a půl
krát tři metry. Chtěl jsem ji udělat tak,
aby Panna Maria měla v srdci Krista.
To srdce tvoří ona, takže je zopakované ještě jednou srdce velké, které vytváří svýma rukama, a za tím je plášť
jako pozadí. Je to skica a bude sestavená z barevných kamínků. Moc se na
to těším.
Děkuji za krásné setkání. Věřím, že
budete mít možnost v příběhu Panny
Marie pokračovat.
Já také děkuji a přeji vaší farnosti,
aby projekt Centra Lhotka vyšel v reálném čase, abyste ho uviděli dokončený. Věřím, že Pán nás drží a že ten
příběh tak má být.
Rozhovor vedl Prokop Jirsa
7
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MARIÁNSKÝ SLOUP OSLOVUJE I DĚTI
V letošním roce jsme měli možnost zažít historický okamžik. Po 102 letech
byl opět obnoven Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Na podnět
babičky a dědečka jsme se 2. června vypravili s dětmi do města podívat se,
jak pan sochař Váňa se svými spolupracovníky pracuje na jeho dokončení.
Bylo úžasné stát v historickém centru města
krásně v tichu, obklopena svými blízkými a několika nadšenými tuzemskými turisty. Děti zvědavě očima hltaly dění
na staveništi a prohlížely
si naučné plakáty. Po
cestě jsme jim vysvětlovali osud této památky.
K mému překvapení
po příjezdu domů náš
osmiletý syn vyhotovil
Mariánský sloup z kostek
Dupla. Měl z něho
opravdovou
radost.
Mladší šestiletý syn měl
obavy, aby nebyl skutečný sloup opět svržen.
Snažila jsem se mu vysvětlit události kolem
vzniku 1. republiky a roli
anarchisty Sauera v této
věci. Pustila jsem jim
i jeden díl Skautské pošty, který byl tomuto tématu věnován. Sama jsem
žasla nad tím, jak byly
děti fascinovány a zajímaly se o detaily. Do-

konce
jsme
připojili
i přímluvné modlitby, aby
zabránily zlým úmyslům
nových protivníků.
Náš příběh pokračoval
dále, 4. června kluci sledovali přes internet dokončovací práce, ohromil
je jeřáb a další stroje.
O pár dní později postavil
Vendelín sloup z kostiček
Lega a dokonce ho ozdobil voskovou sochou
Panny Marie. Moc se
chtěl setkat s panem Váňou na Noci kostelů.
Z časových důvodů to
nevyšlo, tak mu alespoň
napsal dopis a pan Váňa
na něj okamžitě zareagoval. Poděkoval Vendelínovi a vzkázal mu, ať
skládá stavby z Lega dál,
že i jeho samotného baví
totéž s jeho vnoučaty.
Nenapadlo by mě, že
jedna procházka do města bude tak podnětná
a obohacující.
Jana Šárková

VÝZVA REDAKCE VĚSTNÍKU FARNÍKŮM
Děkujeme všem 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
předávejte osobně v sakristii.
(red.)
8

9/2020

OHLASY

POUŤ OTCŮ S DĚTMI KE SVATÉ LUDMILE
Na konci června (20.–21. 6.) vyrazila početná skupina odvážných otců (a nic
netušících dětí) z naší farnosti pod vedením Martina Koníčka na tradiční
Pouť otců. Za cíl tentokrát Martin zvolil kostel svaté Ludmily na Tetíně.

Čekání v dešti
V sobotu brzy ráno jsme se vlakem
z Hlavního nádraží vydali do Praskoles.
Murphy správně píše, že příděl špatného počasí musí být zcela vyčerpán,
a my jsme se za vytrvalého deště vypravili směrem pod hrad Točník.
V místní hospůdce jsme se naštěstí
nejenom částečně usušili, ale také občerstvili. Zpět ven do deště se nám věru nechtělo. Ale vidina zdolání hradu
byla nakonec silnější, a navíc, odměnou za statečný výstup měl být hradní
výběh s medvědy. Některé děti zlákal
nakonec natolik, že se pak zapomněly

přidat k tatínkům a pokračovat v pouti.
Vše ale naštěstí dobře dopadlo, a tak
jsme do našeho sobotního cíle (na faru
ve Zdicích) dorazili v plném počtu.
Do Zdic za námi přijel také otec Jiří
a přivezl s sebou i lepší počasí.
Díky tomu, že déšť ustal, jsme si
mohli vychutnat buřty u táboráku, a to
i s pěveckým a hudebním doprovodem.
Předpověď počasí byla ovšem i nadále
nestálá. Po namáhavém celodenním
putování se proto mezi námi nenašel

Kopřivový boj dětí proti panu faráři

nikdo, kdo by využil možnosti spát venku ve stanu nebo
dokonce pod širým
nebem.
V neděli brzy ráno
otec Jiří již tradičně
budil děti svými neopakovatelnými,
hygienickopastoračními metodami. Po snídani
a společném focení
jsme vyrazili – kupodivu již bez deště
Zastavení u Božích muk

9/2020
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– malebnou krajinou Českého krasu ke
kostelu sv. Ludmily. Cestou oplácely
děti panu faráři jeho ranní budíček
bitvou s kopřivami. I přes obrovskou
početní převahu dětí bitva nakonec
skončila spravedlivou remízou…
V Tetíně jsme se u kostela seznámili
s životopisem sv. Ludmily a dozvěděli
se historické souvislosti vzniku kostela.
Potom jsme na tomto slavném místě
prožili poutní mši. Po jejím skončení
jsme se vydali do Berouna na nádraží.
Příjemně unavení jsme v neděli večer dorazili do Prahy.
Veliké uznání patří především Martinu Koníčkovi, organizátorovi celé akce.

Nejen, že vytipoval skvělou trasu, ale
také za to, že vzdor předpovědi mimořádně špatného počasí prokázal vytrvalost a celou deštivou výpravu skvěle
vedl. Veliký dík patří také otci Jiřímu za
duchovní doprovod. Dík i Prokopu
Jirsovi, který zařídil ubytování, a Daliborovi, který všechny postradatelné
věci vozil farním tranzitem, takže jsme
mohli na zádech nést pouze to, co bylo
nezbytné.
Jak děti, tak otcové letos prokázali,
že je opravdu nic nezaskočí. Dalším
testem bude za rok Pouť otců 2021.
Michal Kudla
Foto Tomáš Hrouda, Martin Koníček

POUŤ OČIMA DĚTÍ
Zúčastnili jsme se třetího ročníku poutě otců s dětmi. První den pochodu byl
poměrně deštivý, vyrazili jsme z nádraží Praskolesy přes hrad Točník.
Tam jsme mohli obdivovat dva medvědí brášky bydlící v podhradí. Občas
jsme se sobě po cestě ztratili, ale vždy
jsme se pak opět šťastně našli. Putování prvního dne jsme zakončili táborákem na faře ve Zdicích. Tam na nás
již čekal otec Jiří, aby s námi mohl po10

kračovat další den. Na pochodu druhým dnem nám již svítilo sluníčko.
Cestou jsme museli zdolat strmý
a po deštích velmi kluzký kopec. Vynaložená námaha se nám ale odvděčila
nádhernými výhledy do krajiny. Cestou
jsme pochodovali okolo lomu v koně9/2020
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pruské oblasti. Jak bývá
pomalu tradice, opět se
strhla kopřivová válka,
kde na jedné
straně stál
otec Jiří a na
druhé armáda
provokujících
dětí. Pouť
jsme zakončili
Na táborák se už všichni těšili
mší svatou na
Tetíně, místě
zavraždění svaté Ludmily. Odtud pak Pouť byla jako každý rok náročná, ale
už jen do Berouna a vlakem do Prahy. zvládli ji i ti nejmenší z dětí.
Tomáš a Pája Kornienkovi

KYTICE PRO PANNU MARII
Je jaro 2020 a my jsme kvůli koronaviru přešli téměř do bunkrového režimu.
První tři týdny se s manželem a dětmi společně večer modlíme Zdrávas
u rozsvícené svíčky za svět zasažený koronavirem. Posléze jsme tak zavaleni školou, že se k večerním modlitbám už nedostáváme tak pravidelně. Nestíhám už téměř nic, ale přeci jen občas prolistuju předplacený Respekt
a Katolický týdeník.
Odtud ke mně uprostřed všeho tohoto zmatku proudí pramínek zpráv o mariánském sloupu. O tom, že zastupitelstvo odsouhlasilo stavbu, o tom, že se
na opuštěném náměstí začíná stavět.
Vracím se do zaměstnání, začíná červen a na Staroměstském náměstí je
vztyčen mariánský sloup. V práci poslouchám negativní komentáře kolegů
a pokouším se argumentovat. Vztah
k vrácení sloupu na Staroměstské náměstí není, jak stále víc chápu, věcí
vzdělání, informací nebo racionální
diskuse. Je to věc vztahová, emoční.
9/2020

Nejméně jednou za týden cestou od
Národní knihovny do Celetné vidím, jak
se vedle mariánského sloupu vznáší na
průčelí Týna navrácený kalich s eucharistií. Cestou od Celetné k Národní knihovně naopak přecházím okolo sloupu
k chodníku s kříži na paměť 27 českých pánů. Prohlížím si květiny na zábradlí okolo mariánského sloupu, a cítím, že mi něco brání je tam také přinést. Přemýšlím, jestli se ze vztyčení
sloupu Panna Maria raduje.
Blíží se 21. červen, výročí popravy
a já čirou náhodou objevuji na face11
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booku aktivitu Tomáše Hradila, mně žíme na mši k Týnu a potom na místo
doposud neznámého Moraváka. Je
popravy. Sloup se toho rána pokusil
katolík
někdo poda zamířil
pálit, na
do Prahy
místě jsou
s úmyslem
policisté.
modlit se na
Pokládáme
Staroměstkvětiny pod
ském nádesku se
městí za
jmény posmír a odpravených,
puštění, popodepisuložit na jejeme dopis
den
Tomáše
Replika mariánského sloupu a zlatého kalicha na
z bílých
Hradila,
průčelí Týnského chrámu
křížů květia modlíme
ny a dopis
se za naši
s omluvou protestantům.
neklidnou zemi. Je to emoční gesto.
Cítím, že s tímhle konečně opravdu Jediné, kterým dokážu odpovědět
souzním. Nacházím další přátele ze svým kolegům z práce. A tahle kytice je
společenství, kteří se také chtějí přidat. moje kytice pro Pannu Marii.
Kupujeme květiny, a 21. června vyráKlára Kudlová

Symbolická omluva za popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí
12
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NEBOJTE SE EXERCICIÍ
Vzpomínám si, jak jsme před pěti lety poprvé jeli na duchovní obnovu pro
rodiny s dětmi. Důvodem byla vyhlídka příjemných chvil pouze s manželem
při dopoledním i večerním programu, zatímco nám hlídačky pohlídají děti.
Postupně se nám stalo tradicí, že na
exercicie jezdíme pravidelně, vždy se
těšíme na sdílení zkušeností a zážitků
s ostatními páry rozdílných věkových
kategorií z různých míst republiky. Přiznávám, že jako bonus nám bylo přidáno Boží požehnání a větší vnímavost k Božímu působení v našich srdcích. S touto vizí jsme před pár lety ani
nepočítali.
A kromě duchovního zážitku přidávám pár praktických poznámek. Šestidenní pobyt proběhl na chatě Horalka
ve Sněžném v Orlických horách poblíž
poutního místa Rokole. Vyvrcholil obnovou manželského slibu při závěrečné
mši svaté. V průběhu duchovní obnovy
jsme mohli absolvovat svátost smíření
a mši svatou.
Každý den byl dopolední program
pro manžele se zajištěným hlídáním

9/2020

dětí až do oběda. Odpoledne bylo volno, rodina mohla společně zajet na výlet. V blízkosti je Polsko, které jsme letos navštívili.
Po večeři následovala společná
modlitba pro děti. Večer byla společná
diskuse ve skupinkách k danému tématu. Děti, které ještě nespaly, byly opět
pohlídány.
Všem se nám na Horalce líbilo, velký
dík patří přednášejícímu páru manželům Múčkovým, organizační rodině
manželům Wajsarovým, duchovnímu
doprovodu otci Davidu Ambrožovi a také panu kuchaři, který uvařil našemu
synovi bezlepkově.
Za rok se těšíme, dá-li Bůh, na viděnou na Horalce.
Jana a Ondřej Šárkovi
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POUŤ KE SV. JERONÝMU
Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s Benediktinským opatstvím v Emauzích pořádá v úterý 29. září od 16 do 20 hod. pouť
pro rodiče a děti ke sv. Jeronýmovi do Emauzského kláštera při příležitosti
zakončení Roku Bible 2020 a 1600. výročí od smrti sv. Jeronýma.
Program pro děti zejména školního
věku je zaměřen na poznávání Bible
a Emauzského kláštera a propojení
mezi Písmem svatým a liturgií. Program pro rodiče a další zájemce se týká uvádění dětí do tajemství víry skrze
Bibli a liturgii. Srdečně zveme všechny
zájemce, rodiče s dětmi, katechety se

skupinou dětí či jiné doprovázející dětí
a mladých lidí.
Podrobné informace včetně předběžného přihlašovacího formuláře jsou
uvedeny a průběžně doplňovány na
http://www.apha.cz/rok-bible-2020-vprazske-arcidiecezi.
Marie Zimmermanová

DEVATERO PRO RODIČE
Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? Co si počít, když
dítě nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat úkoly či domácí práce?
Pastorační středisko - Centrum pro
rodinu nabízí zážitkově vzdělávací kurz
pro rodiče o výchově dětí předškolního
věku, který začne 7. října a poběží do
2. prosince 2020. Jedná se o devět
lekcí vždy ve středu od 18.00 do 20.30

v prostorách Křesťanské psychologické
poradny (Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice). Přihlášky prostřednictvím formuláře na www.apha.cz/cpr-devatero-prorodice-kurz.
(red.)

ZAČAL JUBILEJNÍ ROK SVATÉ LUDMILY
Na letošní velehradské pouti naši biskupové vyhlásili zahájení Roku svaté
Ludmily u příležitosti 1100 jubilea od její mučednické smrti v roce 921. Oslavy svaté Ludmily by měly vyvrcholit v září příštího roku na Tetíně.
Osobnost svaté Ludmily přesahuje
z českých poměrů za naše hranice.
Uctívá ji také církev ortodoxní. Stojí
u základů české státnosti. Pro nás je to
výzva, abychom tento rok oslavili, prožili a naplnili obsahem především duchovním. Svatá kněžna Ludmila, mučednice, nežila svůj křest a víru z hlediska výhod a upevňování moci
vládnoucích rodů, ale její víra znamenala osobní vztah ke Kristu. Důkazem
je její schopnost předat křesťanskou ví14

ru následujícím generacím, konkrétně
vnuku Václavovi. To se samozřejmě
nemohlo obejít bez jejího osobního
svědectví. Také to znamenalo nutnost
o Pánu Ježíši svému vnukovi vyprávět.
Vedle jednotlivých akcí v rámci oslav
svaté Ludmily bychom na úrovni farností neměli zapomenout na tento nezastupitelný velmi osobní a spontánní
rozměr předávání víry.
Mons. Michael Slavík, Th.D.,
bisk. vikář pro pastoraci (kráceno)
9/2020
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MARATON S OBĚDY
Polovina léta, čtvrtina zaměstnanců na dovolené, do kanceláře vchází pečovatelka Dáša, která má na starosti rozvoz obědů. S omluvným výrazem mi
podává I. díl formuláře ošetřování člena rodiny. Syn je nemocný a ona s ním
musí být čtrnáct dní doma. Malér je na světě!
Na následující dny mají dech a jedeme dál. U dalšího klienta
naplánovanou
dovolenou není kde zaparkovat. Dle pokynu Dáši
oba pracovníci, kteří Dášu najíždím na obrubník, peugeotek sténá
v případě potřeby zastupují. a já mám strach, že mu utrhnu podvoOstatní řidiči už mají jiné úkoly. Roz- zek. Zvoním na stříbrný čudlík jako na
hodnutí je prosté, obědy rozvezu já.
lesy, pán v županu otevírá se lžící v ruVypisuji si seznam jmen a adres, be- ce. Další oběd podávám našemu peru klíče a zpovídám Dášu, kde je jaká čovateli, který čeká na chodníku, z okzvláštnost a na co si mám dát pozor. na auta, on ho klientce naservíruje.
Vyjíždím do jídelny v Komořanech pro A jedeme na Chodov. Opět sportovní
baštu. Za půl hodiny už mi v autě voní výkon, třetí patro s mezipatry bez výtaknedlík, zelí a uzené
hu. Následující klia my s peugeotkem
entce se oběd nese
svištíme na Lhotku.
do suterénu k asisPrvní štace, schody
tenční
službě.
do prvního patra,
V dalším bytě se
moc milí manželé,
zouvám a odnáším
dva obědy udané.
oběd až do kuchyně
Jedeme na Libuš.
na stůl. Na Hájích
Paní ve čtvrtém patna mě klientka čeře, instrukce bušit.
ká před domem.
Vezeme vám jídlo!
Buším tedy, zvoním.
U Hostivařské přeV domě začali štěkat snad všichni psi, hrady dva klienti v šestém patře, výtah
ale paní neslyší. Zato já slyším televizi jede. Na poslední štaci opět problém
až na chodbu. Nakonec otevírá sou- s parkováním. Nechávám auto na blisedka, bere ode mně oběd s tím, že ho kačkách na žluté čáře. Výtahem do jepředá, až skončí ten hlasitý seriál. Hurá denáctého patra, klientka se usmívá
do Kunratic, instrukce troubit. Plním a ptá se po Dáše. Hotovo, můžeme do
pokyn a paní si pro oběd přijde k bran- garáže.
ce. Frčíme do Krče, tři paneláky, jeden
Za tři hodiny, šedesát tři kilometrů
domek, všude se dozvoním bez pro- v kolech, dvanáct a půl kilometrů v noblémů, klienti milí, usměvaví, chválí jíd- hách, udaných dvacet dva obědů.
lo a ptají se po Dáše. Svištíme na Spo- Usedám zpět za svůj počítač a uvažuji
řilov, první dva obědy udávám během o změně pracovního zařazení. Za pár
minuty. Dole na náměstí paní v sed- měsíců bych třeba byla stejně štíhlá jamém patře a nejede výtah! Schody ko Dáša.
zdolány, oběd předán. Dole popadám
Přeji vám krásné září.
Eva Černá
9/2020
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KALENDÁŘ – ZÁŘÍ 2020
ÚTERÝ
1. 9.
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru, požehnání do nové sezóny

STŘEDA
2. 9.
8.00
8.30–9.10
20.00

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Zasedání pastorační rady farnosti

ČTVRTEK 3. 9.
8.00
8.45
19.00

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání

PÁTEK
4. 9.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

První pátek v měsíci
Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA
16.00
17.00
17.40

Sv. Terezy z Kalkaty. První sobota v měsíci
Mariánské večeřadlo
Mše svatá
Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti

5. 9.

NEDĚLE 6. 9.
8.00
10.00
po mši svaté
17.00
18.30
20.00
PONDĚLÍ
8.00
20.00

7. 9.

ÚTERÝ
8. 9.
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00
16

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá upravená pro děti s žehnáním aktovek a školních potřeb
Pozvání na farní kávu
Mše svatá
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+
Mše svatá
Společenství mužů a otců
Svátek Narození Panny Marie
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru
9/2020

STŘEDA
9. 9.
8.00
8.30 – 9.10

Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

ČTVRTEK 10. 9.
8.00
8.45
15.00 Sulická

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.

PÁTEK
11. 9.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 12. 9.
13.00–17.00
17.00

Jména Panny Marie
Lhotecký běh – viz plakátky a www.lhoteckybeh.cz
Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00
17.00
18.30

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

13. 9.

PONDĚLÍ 14. 9.
8.00
18.30

Svátek Povýšení svatého Kříže
Mše svatá
Společenství Alfa plus

ÚTERÝ
15. 9.
9.15–11.00
9.15
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

Památka Panny Marie Bolestné
Setkání maminek s dětmi – první setkání po prázdninách
Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 16. 9.
8.00
8.30–9.10
9.10
18.45–20.00

Památka sv. Ludmily, mučednice
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Modlitby maminek z CMŠ Studánka
Společenství mládeže – které, bude upřesněno

ČTVRTEK 17. 9.
8.00
8.45
19.00

Mše svatá
Úklid kostela
Biblické setkání
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PÁTEK
18. 9.
15.00
15.45
17.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 19. 9.
17.00

Mše svatá

NEDĚLE
8.00
10.00

17.00
18.30
20.00

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Farní akademie: doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.: Paraguay:
minulost a současnost neznámé země
Mše svatá
Mše svatá
MÁTA – otevřené společenství pro ženy 40+

PONDĚLÍ 21. 9.
8.00
20.00

Svátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Mše svatá
Společenství mužů a otců

ÚTERÝ
22. 9.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

20. 9.

15.00

STŘEDA 23. 9.
8.00
8.30–9.10

17.30
17.30
18.45–20.00

Sv. Pia z Pitrelciny
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství a příprava na 1. sv. přijímání, první setkání po prázdninách
Ministrantská schůzka, první setkání po prázdninách
Zpívání s dětmi
Společenství mládeže – které, bude upřesněno

ČTVRTEK 24. 9.
8.00
8.45
15.00 Sulická
19.00
20.00

Mše svatá
Úklid kostela
Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul.
Společenství Zacheus
Modlitby podle komunity v Taizé

16.30–17.15

18
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PÁTEK
25. 9.
15.00
15.45
17.00
17.00–18.00
18.30
19.15–21.00

Mše svatá
Modlitby proseb
Společenství sv. Jana z Boha
Modlitební triduum matek
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

SOBOTA 26. 9.
17.00
18.00–19.00

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Mše svatá
Modlitební triduum matek

NEDĚLE 27. 9.
8.00
10.00
15.45–16.45
17.00
18.30

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá
Mše svatá
Modlitební triduum matek
Mše svatá
Mše svatá

8.00
18.30

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Mše svatá
Mše svatá

ÚTERÝ
29. 9.
9.15–11.00
15.00 Thom. nem.
18.30
20.00–22.00

Památka sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Setkání maminek s dětmi
Mše svatá v Thomayerově nemocnici
Mše svatá
Zkouška chrámového sboru

STŘEDA 30. 9.
8.00
8.30–9.10
16.30–17.15
18.45–20.00

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Mše svatá
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výuky náboženství a příprava na 1. sv. přijímání
Společenství mládeže – které, bude upřesněno

PONDĚLÍ 28. 9.

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.
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PLÁNUJEME
18. 10.

–

8. 11.

–

23. 1. 2021 –
24. 1. 2021 –

farní akademie, JUDr. Jiří Gorčík: „Pracovní právo nejen
pro maminky aneb na co si dát pozor a čeho se nebát
jako zaměstnanec;
posvícení našeho kostela, host Charles Daniel Balvo,
současný apoštolský nuncius v České republice;
farní ples – tentokrát v barvě žluté;
dětský karneval.

JEŽÍŠ JE PODANÁ RUKA OTCE
Když pocítíme silnou pochybnost a strach a v těžkých životních chvílích se nám
zdá, že utoneme, netřeba se stydět křičet jako Petr: „Pane, zachraň mě!“ Klepat
na Boží srdce, Ježíšovo srdce: „Pane, zachraň mě!“ (Mt 14,30)
Je to krásná modlitba! Můžeme ji opakovat často. A Ježíšovo gesto vztažené
ruky, která zachycuje tu přítelovu, je třeba dlouze kontemplovat. Ježíš je podaná
ruka Otce, který nás nikdy neopouští; mocná a věrná ruka Otce, který chce
vždycky a pouze naše dobro.
Mít víru uprostřed bouře znamená mít srdce obrácené k Bohu, jeho lásce,
k Otcově laskavosti.
Papež František
Z promluvy před modlitbou Anděl Páně 9. srpna 2020, nám. sv. Petra
více www.radiovaticana.cz

Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru.
Adresa: Ve Lhotce 330/36, 142 00 Praha 4 – Lhotka; telefon: 725 797 561.
E–mail: lhotecka.farnost@seznam.cz; jmkorda@seznam.cz.
Internet: http://lhoteckafarnost.cz. Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu
farnivestnik@gmail.com, nebo je můžete nechat v sakristii. Redakce si vyhrazuje právo texty krátit a jazykově upravovat.
Bankovní spojení pro finanční dary:
1. běžný provoz farnosti č. účtu 74 32 63 29 / 0800; Specifický symbol 500
2. rozšíření kostela a výstavba farního centra č. účtu 53 23 72 03 39 / 0800;
Specifický symbol 100 – při platbě ze zahraničí kód IBAN: CZ08 0800 0000
0053 2372 0339 a kód BIC: GIBACZPX
Redakce Věstníku: P. Jiří Korda, sr. Bernarda Lacinová, Jana Šilhavá.
Sazba: Jan Šilhavý. Tisk: Jan Macek, Jablonec n. Nisou, www.tiskem.cz.
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Číslo vychází 28. 8. 2020.
Uzávěrka příštího čísla je 5. září 2020. Náklady na jeden výtisk cca 10 Kč.
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