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Svoboda volby? 
 

 Když jsem dospívala, uvažovala 
jsem jednou, co je to svoboda. Před-
stavovala jsem si, že jsem v malé 
místnosti, která ohraničuje mou svobo-
du. Když by byla 
místnost mnohem 
větší, byla by má 
svoboda větší. Pak 
jsem ale naznala, že 
ani kdybych byla ně-
kde venku v přírodě, 
nebyla bych plně 
svobodná, protože 
jsem závislá na Zemi, 
na vzduchu, který ve 
vesmíru není atd. Je-
dinou možností, jak 
být neomezeně svo-
bodná, je být v Bohu, 
který je nekonečný.  
 Filozofové by se 
asi nad touto mou 
úvahou pousmáli, ale pro mě to bylo 
tenkrát velmi důležité. Bylo to přece 
v době, kdy jsme nemohli cestovat 
a svobodně se rozhodovat v mnoha 
oblastech.  
 Dnes se nacházíme, kupodivu, v po-
dobné situaci. Demokracie se sice tváří 
jako svobodný politický systém, ale 
z posledních let máme nejednu zkuše-
nost, že tomu tak není. Uchovat si 
vlastní a osobní rozhodování, když je 

člověk „masírován“ médii a dalšími  
entitami, je asi těžší, než tomu bylo 
v době totality (kdy jsme víceméně vě-
děli, za koho „kopeme“). Vybrat 

z množství informací 
ty, které se aspoň 
blíží pravdě, je oprav-
du výkon pro olympi-
oniky.  
 Netroufám si na-
psat jednoznačný zá-
věr této své úvahy. 
Nabízí se jistě – ode 
mne snad i očekáva-
ná – možnost, do-
poručení modlitby 
a vzývání Ducha sva-
tého..., avšak: Jaká je 
vaše zkušenost s Bo-
žími odpověďmi? 
Není často náš Bůh 
více Bohem mlčení 

než jednoznačných a jasných odpově-
dí? A nemůže to být třeba tak, že pro 
každého má na stejnou otázku jinou 
odpověď, protože i naše cesty k němu 
jsou různé?  
 Přeji vám i sobě Boží blízkost a víru, 
že toho, kdo hledá opravdu poctivě, 
nenechá bez odpovědi. 

sr. Bernarda 
Ilustrace: Sv. Ludmila, zdroj Apha.cz
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Personální změny 
Od 1. září jsem se stal okrskovým vikářem III. pražského vikariátu. Ten zahr-
nuje 19 farností a zhruba třicítku kněží. Povinnosti okrskového vikáře defi-
nuje Kodex církevního práva v kánonu 555. Dovolím si ho uvést celý, abyste 
měli představu, jak by ideálně měla vypadat jeho služba. 
 

 § 1. Okrskový vikář (děkan) má, 
kromě zmocnění, které mu zákonně 
uděluje partikulární právo, tyto povin-
nosti a práva: 1. podporovat a koordi-
novat společnou pastorační činnost 
v okrskovém vikariátě (děkanátě); 
2. dohlížet, aby duchovní jeho okrsku 
vedli život odpovídající jejich stavu 
a pečlivě plnili své povinnosti; 3. starat 
se, aby bohoslužby byly konány podle 
liturgických předpisů, aby se řádně 
dbalo o výzdobu a čistotu kostelů i je-
jich vybavení, hlavně při eucharistické 
slavnosti, a o uchovávání Nejsvětější 
svátosti; aby se řádně vedly a náležitě 
uchovávaly farní knihy, aby byl řádně 
spravován církevní majetek; konečně 
aby bylo náležitě pečováno o farní 
dům.  
 § 2. Ve svěřeném okrskovém vikariá-
tě (děkanátě) dbá okrskový vikář: 
1. aby se duchovní podle ustanovení 
partikulárního práva zúčastňovali ve 
stanovenou dobu přednášek, teologic-
kých shromáždění nebo konferencí, 
podle ustanovení kán. 279, § 2; 2. aby 
se kněžím jeho okrsku dostávalo du-
chovní pomoci, dále se co nejlépe sta-
rá o ty kněze, kteří se ocitli v nesnázích 
nebo je tíží různé problémy.  
 § 3. Okrskový vikář (děkan) se stará, 
aby se těžce nemocným farářům jeho 
okrsku dostalo duchovní i hmotné po-
moci a aby ti, kteří zemřeli, měli důstoj-
ný pohřeb; dbá, aby se během jejich 
nemoci nebo po jejich smrti nezničily 

knihy, listiny, posvátné nářadí a jiné 
věci, které patří církvi.  
 § 4. Okrskový vikář (děkan) je vázán 
povinností vizitovat farnosti svého 
okrsku, jak mu to bylo určeno diecéz-
ním biskupem. 
 

 
P. Kryštof Skibiński, OFM 

 

 Toto by nebylo možné zvládat za 
mého současného vytížení, proto od 
1. října budeme mít na poloviční úva-
zek dalšího pana kaplana. Bude jím 
otec Krzysztof (možno psát Kryštof) 
Skibiński, OFMConv., tedy člen řádu 
minoritů. Jejich klášter je v centru Pra-
hy u sv. Jakuba. Někteří znáte otce 
Kryštofa díky minoritskému časopisu 
Immaculata a Rytířstvu Neposkvrněné. 
Pater má také mnohaleté zkušenosti 
s hnutím Oáza, tedy s prací s mládeží. 
Více informací o něm přineseme v příš-
tím čísle. Rozdělení úkolů ve farnosti 
řešíme v těchto dnech. Prosím přidejte 
otce Kryštofa do svých modliteb.  

P. Jiří Korda 
Snímek z časopisu Immaculata 
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Náboženství zatím naživo 
 

 Minulý školní rok jsme zvládli výuky 
náboženství a společenství mládeže 
s fyzickou účastní jen několikrát. Jak to 
bude letos, nejde v době uzávěrky 
Věstníku vůbec odhadnout. Osvědčilo 
se nám ale i v jiných oblastech dopředu 
nerezignovat a usilovat v rámci mož-
ností, třebas i velmi omezených, o co 
„nejnormálnější“ provoz.   Proto počí-
táme s tím, že dokud to půjde, děti 
a mládež se budou scházet, a v přípa-
dě uzávěry bychom přešli na distanční 
či on-line výuku a setkávání.  
 Výuky náboženství budou všechny 
opět každou středu od 16.30 s výjim-
kou prázdnin a státních svátků a střed, 
které předcházejí prázdninám a svát-
kům. Začínáme 15. září. Přihlášky na-
jdete v tiskovinách a na webu.  
 Příprava na první svaté přijímání bu-
de probíhat ve stejný čas jako výuky 
náboženství a potrvá celý školní rok, 

přihláška je stejná jako na výuku nábo-
ženství.  
 Předškoláky, tedy děti alespoň čtyř-
leté, schopné vytrvat na celé výuce bez 
přítomnosti rodičů, budou mít na sta-
rosti opět Veronika Koběrská, paní uči-
telka z CMŠ Studánka, a Veronika Pa-
zderková. Prvňáky povede od října 
místo patera Petra pater Kryštof, dru-
hou a třetí třídu sestra Bernarda, čtvr-
tou a pátou paní Jarmila Klingerová. 
Přípravu na svaté přijímání povede Te-
rezie Křížková a Magdaléna Melzero-
vá, speciální část přípravy pak budu 
mít na starosti já nebo pater Kryštof. 
Všechny důležité informace naleznete 
na přihlášce. Prosím odevzdávejte ji 
podepsanou, nestačí zaslání e-mailem. 
Jménem všech vyučujících moc prosím 
o včasné vyzvedávání dětí.   

P. Jiří Korda 

 
 
 

Ze zasedání ekonomické rady farnosti 
 

 Sešli jsme se 3. srpna. Řešili jsme 
otázku propagace projektu a její profe-
sionalizaci z důvodu oslovení širšího 
okruhu dárců. Dále jsme se shodli na 
počtu výtisků brožury o naší křížové 
cestě – tři tisíce.  

 Brožura je upravenou verzí té pů-
vodní z devadesátých let a bude k dis-
pozici během podzimu. Také jsme 
schválili pronájem bytu, který je v ma-
jetku farnosti, od 1. září, a to za 20 ti-
síc Kč plus poplatky. 

P. Jiří Korda 
 
 
 

 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte 
na https://centrumlhotka.cz. V červnu a v červenci 2021 se 
na všech účtech na stavbu vybralo 53 750 Kč a 151 100 
Kč. Všem dárcům děkujeme. Každou první neděli v měsíci 
je mše sv. v 10 h obětována za podporovatele projektu. 

https://centrumlhotka.cz/
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Změny v programech pro starší děti a mládež 
 

 Děti ze šesté a vyšší třídy ZŠ a mlá-
dež mají opět možnost chodit do někte-
rého ze společenství. Od října budeme 
mít ve farnosti díky mým novým povin-
nostem dalšího pana kaplana, viz 
str. 2. Pater Kryštof má bohaté zkuše-
nosti s prací s mládeží, proto bude mo-
derátorem společenství mládeže, ví-
kendových programů a chaloupek. Rád 
bych, aby dvě existující společenství 
mládeže pokračovala sice pod vede-

ním otce Kryštofa, ale se zapojením 
dosavadních vedoucích z řad animáto-
rů. Konkrétní podobu práce s mládeží 
na Lhotce budeme s paterem Kryšto-
fem a dalšími spolupracovníky dolaďo-
vat v době po uzávěrce tohoto čísla 
Věstníku. Rodiče i samotné mládežníky 
prosím o trpělivost. Sledujte aktuální in-
formace na webu i nástěnkách.  

P. Jiří Korda 

 
 

Nedělní mše svaté 
 

 Počítáme zatím i nadále s režimem 
pěti mší svatých s nedělní platností. 
V sobotu od 17.00, v neděli pak od 
8.00, 10.00, 17.00 a 18.30.  
 V případě nových vládních omezení 
v souvislosti s koronavirem vás bude-

me opět flexibilně informovat na našich 
webových stránkách, na nástěnkách 
a při nedělních ohláškách.  

P. Jiří Korda 

 
 

K R Á T C E 
 

 

● V uplynulém období byli pokřtěni 
Kristýna Marie Terezie K., Amálie 
Mária D., Rafael Jakub O., Eva Jiřina 
V., Anna Marie Josefina Terezie H. 
a  Anna Terezie Kateřina F. 
● V uplynulém období jsme se rozlou-
čili s Libuší Schwarzovou, Brigitou 
Kurtzovou, Janou Šabatovou, Janem 
Vlasákem (dlouholetým členem našeho 
chrámového sboru). 
● Řady bohoslovců z naší farnosti 
se opět rozrostly, v tuto chvíli se za na-
ši farnost na kněžskou službu připravu-
jí: Petr Burian, Tomáš Sixta, Vojtěch 
Poppr, Ondřej Kříž, Prokop Šilhavý 
a od září přibude Tomáš Kovanda. 

● POZOR! Termín Lhoteckého běhu 
je změněný na 11. 9. kvůli kolizi s osla-
vou sv. Ludmily na Tetíně. Lhotecký 
běh se tedy koná 11. 9. od 13.00 na 
hřišti Tempo Lhotka. 
● Národní svatoludmilská pouť na 
Tetín proběhne 18. 9. 2021 – připo-
mínka 1100 let od mučednické smrti 
sv. Ludmily. Slavnostní bohoslužba ce-
lebrovaná papežským legátem začne 
v 11.00. Od 13.00 bude probíhat boha-
tý program pro celé rodiny a od 20.00 
jsou na programu večerní koncerty. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
8. září ve 20.00 v sále sv. Václava. 
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Křest, svaté přijímání, svatba v jakémkoliv věku 
 

 Nenechali vás rodiče pokřtít a přál(a) 
byste si to? Byli jste u zpovědi, tedy 
svátosti smíření, naposledy před mno-
ha lety nebo dokonce ještě nikdy v ži-
votě? Nestihli jste doposud přípravu na 
svaté přijímání? Nebrali jste se v koste-
le nebo dokonce vůbec? Nebo jsou va-
še manželské záležitosti komplikova-
nější a nevíte, zda by bylo možné to 

„nějak spravit“? Rádi vám budeme vě-
novat svůj čas. Stačí se osobně do-
hodnout po některé mši svaté, zavolat 
nebo napsat e-mail. Totéž platí i v pří-
padě, že si chcete třeba jen nezávazně 
s námi pohovořit.  
 Na viděnou se těší otcové  

Jiří, Petr, Kryštof a sestra Bernarda 

 
 

Dopis od Post Bellum – Paměť národa 
 

Vážený pane faráři, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Zastupuji nezis-
kovou organizaci Post Bellum, která od roku 2001 vyhledává a nahrává 
vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. 
 

 Paměť národa je sbírka vzpomínek 
konkrétních pamětníků, fotografií, de-
níků a dalších archiválií, které jsou ne-
dílnou součástí československé mo-
derní historie. V dnešních dnech čítá 
naše databáze skoro šest a půl tisíce 
zpracovaných pamětnických medailonů 
a jako internetový archiv je přístupná 
široké veřejnosti na adrese 
www.pametnaroda.cz.  
 Dosud jsme zaznamenali především 
vzpomínky veteránů z druhé světové 
války, přeživších holocaustu, odbojářů, 
vyprávění politických vězňů, představi-
telů disentu, příběhy novodobých vo-
jenských veteránů, či představitelů ná-
rodnostních menšin.  
 Nejstarší generace pamětníků vá-
lečných a poválečných událostí však již 
téměř zmizela a žijí mezi námi poslední 
z nich. Pomozte nám zaznamenat je-
jich příběhy pro budoucí generace. 
S odeznívající pandemií jsme si ještě 

více uvědomili, nakolik jsou jejich životy 
a tedy i svědectví, která vyprávějí, 
ohroženy. Zeptejte se proto svých far-
níků, zda by nebyli ochotní vyprávět 
vzpomínky dokumentaristovi Paměti 
národa, který k nim dorazí až domů. 
 Naše organizace disponuje rovněž 
sítí natáčecích studií. Do nejbližšího 
z nich můžeme dopravit pamětníka, 
který k tomu svolí. Studia máme na 
těchto místech: Praha, Plzeň, České 
Budějovice, Pardubice, Zlín, Olomouc, 
Ostrava, Brno a Liberec. Naši doku-
mentaristé však mohou dojet v případě 
nutnosti kamkoliv.  
 Pokud máte mezi svými farníky pa-
mětníka, jehož svědectví bychom dle 
Vašeho názoru měli zaznamenat, kon-
taktujte nás na údajích uvedených 
v mé vizitce. Předem velice děkujeme 
za pomoc při budování sbírky orálního 
svědectví Paměti národa. 

Martin Netočný 
vedoucí dokumentačního oddělení  

organizace Post Bellum 

http://www.pametnaroda.cz/
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Co víme o sv. Ludmile 
Dějiny českého státu se začaly psát za života kněžny Ludmily a jejího vnuka 
sv. Václava. Prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D., který působí na KTF UK, 
představil pro Radio Proglas kněžnu Ludmilu na základě informací, které lze 
považovat za věrohodné. 
 

 Ludmila byla manželkou knížete Bo-
řivoje, prvního historicky doloženého 
a jménem známého Přemyslovce, 
a pocházela pravděpodobně z Pšova 
(Mělnicko) nebo z Lužického Srbska 
z knížecí rodiny. 
 Během svého manželství se stala 
křesťankou, ale nemáme spolehlivé 
zprávy, kdy a kde přijala křest. 
 V manželství s Bořivojem se narodilo 
několik dětí, jejichž počet není znám. 
Doložitelné je narození synů a pozděj-
ších knížat Spytihněva I. a Vratislava I. 
 Kněžna Ludmila ovdověla, ale neo-
dešla po smrti svého manžela do 
ústraní, jak bylo zvykem. Přežila i své 
dva syny: Spytihněv zemřel roku 915, 
Vratislav roku 921, v době, kdy byl jeho 
nejstarší syn Václav nedospělý a bylo 
mu pravděpodobně 13 let (dospělosti 
syn nabýval až v 15 letech). 
 Způsob, jakým se Ludmila podílela 
na výchově svého vnuka Václava, ne-
lze doložit, zmiňuje se o tom až Kristiá-
nova legenda (z konce 10. nebo z po-
loviny 12. stol.), jejím účelem bylo zdů-
raznit blízký vztah obou světců. První 
staroslověnská legenda zmiňuje, že 
Ludmila Václava dala učit slovanským 
knihám. 
 Ludmila se po smrti obou synů podí-
lela na vládě spolu se snachou Dra-
homírou. Legendy líčí zápas o moc 
mezi oběma kněžnami, a to pravděpo-
dobně ze zahraničně politických důvo-
dů. Tento zápas vyvrcholil odchodem 
Ludmily do ústraní na hrad Tetín a ná-

slednou vraždou zorganizovanou 
kněžnou Drahomírou. 
 Způsob Ludmiliny vraždy uškrcením 
byl rituální podle pohanského zvyku 
odesílání vdovy za manželem. 
 

 „I když je Ludmilin život spolu se 
všemi známými detaily závislý výlučně 
na vyprávění legend, není nutno po-
chybovat o její historické existenci, pro-
tože nějaká babička sv. Václava jed-
noduše žít musela,“ píše historik profe-
sor Petr Kubín ve své knize Sedm 
přemyslovských kultů. „Dokonce mů-
žeme považovat za jisté, že byla za-
vražděna na příkaz své snachy Dra-
homíry na Tetíně v sobotu 15. září ve-
čer. Kdyby totiž o těchto podrob-
nostech neexistovala žádná tradice, 
stěží by si je legendisté vymysleli.“ 
 

Více viz Kněžna Ludmila. Příručka 
pro pedagogy základních a střed-
ních škol. V prvních kapitolách před-
stavuje život kněžny Ludmily a zasazu-
je ho do dobového kontextu. Obsahem 
dalších kapitol je „druhý život“ kněžny, 
tedy projevy úcty ke světici, zvláště 
v podobě uměleckých děl a také míst, 
se kterými je spojena. Závěrečná kapi-
tola obsahuje stručný popis didaktic-
kých materiálů pro žáky základních 
i středních škol. Příručku je možné zís-
kat v e-shopu Pastoračního střediska 
za 45 Kč, nebo zdarma při osobním 
odběru po předchozí domluvě v Peda-
gogickém centru v Jindřišské 30 – kon-
takt pgcentrum@apha.cz. 

mailto:pgcentrum@apha.cz
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Žehnejte těm, kdo vás pronásledují,  
žehnejte a neproklínejte 

Na výslovné přání P. Jiřího Kordy otiskujeme zamyšlení, které bylo původně 
sepsáno pro členy pastorační a ekonomické rady farnosti. 
 

 Milí spolufarníci, možná jste zaregis-
trovali, že se nenávistná kampaň ze 
strany Pankrácké společnosti proti na-
šemu projektu Centrum Lhotka v po-
sledních měsících výrazně zintenzivni-
la. Souvisí to s postupem ve stavebním 
řízení i s ostudnou strategií výše uve-
deného spolku podobné veřejně pro-
spěšné záměry zdržovat za každou 
cenu (např. linka metra D apod.). S ně-
kterými z vás jsem o tom i osobně ho-
vořil. 
 Nechci tu ale rozebírat věcnou ar-
gumentaci či detaily stavebního řízení. 
Chci se zamyslet nad tím, co taková 
věc znamená pro náš křesťanský život. 
Jsme přece křesťané – katolíci. Jenže 
jsme také lidé z masa a kostí se vším, 
co k tomu patří. Třeba s emocemi. 
A takový nemístný přístup našich sou-
sedů a dalších lidí, kteří lhotecký kostel 
možná ani nikdy neviděli, nás pochopi-
telně rozčiluje. Někdy možná k nepří-
četnosti a k myšlenkám na odplatu. 
Protože řeším tyto záležitosti „v první 
linii“, musím se i já s podobnými pocity 
potýkat. 
 Po posledních útocích mi nějaký den 
trvalo, než jsem se s tím vnitřně srov-
nal a oprostil se od pomstychtivých 
myšlenek. Ale chtěl bych říct jednu 
podstatnou věc. Nejsme AntiPankrácká 
společnost. Děláme si svoji věc, Boží 
věc. Jistě je důležité, abychom náš pro-
jekt propagovali. Neméně důležité je, 
abychom se snažili získat prostředky 
na jeho realizaci. Ale čím dál tím víc 
vnímám to, že ještě důležitější je nene-

chat se strhnout jen touto „světskou 
propagací“, ale dělat především „pro-
pagaci Boží“. 
 Ne že by bylo to světské zakázané 
a nedůležité, ale jsme především křes-
ťané. A k tomu nějaké ty překážky pat-
ří, i sám Ježíš nás na to upozorňoval. 
Jsem ten poslední, kdo by si myslel, že 
se máme „jen“ modlit. Vždycky říkám, 
že nám Hospodin dal ruce a mozek 
k tomu, abychom pracovali v tomto 
světě i rozumem a fyzicky. Ale jde o to, 
abychom u toho neskončili. 
 Poslední aktivity odpůrců jako by by-
ly pokušením právě k takové duchovní 
letargii. Domnívám se, že tyto aktuální 
problémy jsou pro každého z nás, pro 
celou farnost možností a výzvou k to-
mu, abychom se naučili žehnat všem 
bez rozdílu. Abychom milovali své ne-
přátele, abychom byli opravdu Kristo-
vými i v tomto. Hospodin totiž požehná, 
má-li to být jeho dílo. 
 Protože se jistě setkáváte s odpůrci 
a jejich aktivitami také, chci vás všech-
ny ujistit, že vnímám jako důležité, 
abychom se rozumnými prostředky 
snažili stavbu prosadit, abychom ve 
správních řízeních vystupovali jasně, 
odborně a také tvrdě a nekompromis-
ně, abychom se jasně uměli vymezit 
vůči útokům a abychom měli dobrou 
prezentační stránku (už kvůli fundrai-
singu). Ale také, abychom v tom všem 
uměli ukázat, že jsme nositelé a šiřitelé 
evangelia. S přáním všeho dobrého 

Prokop Jirsa,  
člen PRF, architekt projektu 
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Zápis ještě pokračuje 
 

Máme ještě šest vol-
ných míst pro školní 
rok 2021/22. Přijímáme 
děti od 2 do 6 let. 
O  přihlášku je možné 
požádat e-mailem ne-
bo osobně v MŠ. Při 
zápisu k vyplněné při-

hlášce je třeba kopie rodného listu dítě-
te a OP jednoho z rodičů. Přihlášku vy-
plňte a nechte potvrdit dětským léka-
řem.  
 Zápis je průběžný po celou dobu 
měsíce září. V případě jakýchkoli dota-
zů, prosíme, kontaktujte vedení MŠ 
mailem: cms.studanka@seznam.cz, 
http://www.cms-studanka.cz 

 Prosíme, abyste přihlášku doručili 
osobně vhozením do poštovní schrán-
ky školky nebo zaslali poštou. Je nut-
né, abyste uvedli čitelně e-mailové 
spojení, protože vám pak e-mailem 
budeme sdělovat veškeré další infor-
mace k přijetí do MŠ. 
 Přihláška doručená poštou nebo 
vhozením do schránky školky: 
1. přihláška – vyplněná, podepsaná 
oběma rodiči, potvrzená od lékaře 
2. kopie rodného listu dítěte (po kontro-
le bude skartováno) 
3. kopie občanského průkazu jednoho 
z rodičů (po kontrole bude skartováno) 

Magda Vlčková 

 

 

Pozvánka na zahájení školního roku 
 

 
 Milí rodiče, děti a přátelé CMŠ 
Studánky. Zveme vás tímto na slav-
nostní zahajovací mši svatou pro školní 
rok 2021/2022, která se uskuteční 

v úterý 31. srpna v kostele na 
Lhotce od 9 h. Jako již tradičně 
začneme i tento školní rok mší 
svatou na Lhotce v kostele 
P. Marie Královny Míru. Mše sv. 
začíná v 9 h, jsou na ni zvány 
děti i rodiče. Tento den nebude 
v MŠ běžný provoz, po mši 
svaté je možné jít s dětmi na 
zahradu MŠ, kde je možné 
s dětmi posvačit, děti si mohou 
na zahradě pohrát a rodiče se 
mohou neformálně mezi sebou 
seznámit.  
 Pro nové rodiče a děti bude 
tento den v MŠ cca od 10 h 

třídní schůzka.  
 Srdečně vás na ni zveme. 
 Zahájení běžného provozu MŠ 
v novém školním roce je ve středu 
1. září od 7 do 17 h. 

mailto:cms.studanka@seznam.cz
http://www.cms-studanka.cz/
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Sportovní odpoledne ve Studánce 
 

 Spolek rodičů Studánka a CMŠ 
Studánka si dovolují pozvat nejmenší 
sportovce (asi od tří do deseti let) a je-
jich rodiče na tradiční Sportovní odpo-
ledne, které se uskuteční v sobotu 
2. 10. 2021 od 14 hodin na zahradě 
CMŠ Studánka (Ke Kamýku 686, Pra-
ha 4), za každého počasí. Na progra-
mu je sportovní zápolení v podobě ná-
paditých úkolů připravené tatínky dětí 
ze školky. Přijďte všichni, malí i velcí. 
Malí závodí, velcí fandí. Přijďte včas, 
pozdní příchozí po uzávěrce hlavního 
závodu nebudou moci být vyhodnoceni 
a oceněni. Cenu získává každý!  
 Odpoledne bývá zakončeno poseze-
ním u táboráku. Akce je otevřená pro 
veřejnost a vstup je volný, akce je po-
řádána s finančním přispěním MČ Pra-
ha 12. 
 Za organizátory        Libor Švec 

 

 
Snímky z loňského roku: disciplína skok do dálky a společné foto. 
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O našem kostele věděli i papežové 
Kronika naší farnosti je stále využívaná a doplňovaná novými zajímavostmi, 
které se týkají našeho kostela. Jedním z přírůstků je separát článku 
PhDr. ThLic. Michala Sklenáře, PhD, vědeckého pracovníka z Ústavu pro 
studium totalitních režimů. 
 

 V září 2018 dr. Sklenář požádal 
o možnost nahlédnout do farní kroniky. 
Chystal článek o kostelech budovaných 
kolem Prahy, který prezentoval na 
37. mezinárodní vědecké konferenci 
v Praze v říjnu 2018. Jeho příspěvek 
byl zveřejněn ve sborníku „Praha v ob-
noveném státě. Zemská metropole 
Hlavním městem nové republiky“. Do-
cumenta Pragensia, XXXIX. svazek. 
Vše bylo vydáno v Praze roku 2020.  
 Vydání trvalo delší dobu a právě 
v létě jsme dostali separát článku pro 
naši farní kroniku. Článek nese název 
Osm z dvanácti hvězd. Výstavba no-
vých římskokatolických kostelů pro 
Velkou Prahu v letech 1930–1938. 
Uvádíme abstrakt: 
 Po zničení mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí vyslovil 

pražský pomocný biskup Antonín 
Podlaha (1865–1932) úvahu o mož-
ném odčinění nastalé situace výstav-
bou nových kaplí a kostelů v Praze. 
Myšlenky dvanácti realizací podle 
dvanácti hvězd koruny Panny Marie se 
ujal také politik a terciář Řádu menších 
bratří František Nosek (1886–1935). 
V letech 1935–1938 vzniklo na území 
Velké Prahy osm nových kaplí a kos-
telů římskokatolické církve. Příspěvek 
představil ideu vzniku nových sakrál-
ních staveb v Praze v době první 
československé republiky v širším 
kontextu oživení katolického milieu po 
roce 1929. Detailněji se zaměřil na 
místa spojená s prokazatelnou nebo 
pravděpodobnou přímou intervencí 
Františka Noska a působením fran-
tiškánů: kostel svaté Alžběty ve Kbelích 

Vzpomínka na P. Vladimíra Rudolfa, který by se 19. září dožil 97 let: 
kardinál F. Tomášek a P. Rudolf před kostelem na počátku 80. let 20. stol.  
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(původní stavba z roku 1932, novo-
stavba z roku 2004), kostel svaté 
Anežky České na Spořilově (1935) 
a kostel Panny Marie Královny Míru na 
Lhotce (1937). 
 
 V článku o Lhotce se na str. 137 
píše: „Podle přání Spolku pro postavení 
kostela ve Lhotce se arcibiskup 
Kašpar, který právě pobýval v Římě, 
dozvěděl, že stavba bude zahájena 
31. 5. 1937 u příležitosti 80. narozenin 
papeže Pia XI.“  
 To, že stavba našeho kostela byla 
zahájena 31. 5. 1937 u příležitosti na-
rozenin papeže Pia XI., byla i pro mě, 

jako archivářku, opět nová informace. 
Pius XI. zemřel v roce 1939 a po něm 
nastoupil Pius XII. 
 
 V archivu máme taky článek z Kato-
lické ženy z 15. 12. 1940 „Papežské 
vyznamenání za záslužnou činnost“, 
kde čteme: „…Zasloužilý jednatel Kos-
telního spolku v Praze – Lhotce Ivan 
Tůma, úředník Živnobanky, byl v ne-
dávných dnech vyznamenán sv. Otcem 
Piem XII. papežským řádem sv. Sil-
vestra...“ A tak je zřejmé, že o stavbě 
našeho kostela věděli i papežové. 

Eva Kocmanová 

 
 

Benedikt XVI.: Mariánské myšlenky 
Doporučujeme z farní knihovny, která je v sále sv. Václava a je přístupná, 
kdykoliv je otevřený kostel nebo podle dohody se sr. Bernardou.  
 

Benedikt XVI., původním občanským 
jménem Joseph Ratzinger, narozený 
16. 4.1927 v Bavorsku, je emeritním 
papežem („ve výslužbě“). Jeho pontifi-
kát trval v letech 2005–2013. Byl v po-
řadí 265. papežem. Dne 28. února 
2013 ze zdravotních důvodů rezignoval 
na papežský úřad. 
 Benedikt XVI. byl činným autorem, 
napsal mnoho odborných teologických 
děl a též pojednání, zabývající se poli-
tikou a kulturou v Evropě. Kromě jeho 
vlastních psaných děl vycházejí v kniž-
ní podobě pod různými názvy i sbírky 
a výběry z jeho homilií, přednášek či 
pravidelných středečních katechezí. 
Malá knížečka Mariánské myšlenky 
patří mezi ně. Pokud čtenář nemá 
v nynějších dnech právě ukončených 
prázdnin a starostí kolem začátku škol-
ního roku čas a chuť číst dlouhé statě, 

těžké texty, nad kterými je nutno dlou-
ho přemýšlet, jistě mu přijde vhod ten-
ká knížečka, která nám dává možnost 
být stále s krásnými odkazy na Marii, 
jejíž víra je od prvního andělova oslo-
vení spojena s pokorou, službou a ra-
dostí. Když tedy zaslechneme Mariino 
jméno a slyšíme o její radostné a po-
korné službě, jako by v nás byl posilo-
ván a povzbuzován sám život.  
 
Pojďme ve chvilce ticha porozjímat 
o mariánských myšlenkách: 
 Když nahlížíme do Mariiny tváře, 
můžeme nejlépe spatřit Boží krásu, je-
ho dobrotu, jeho milosrdenství. V této 
tváři můžeme vnímat Boží světlo. 
Plná milosti – gratia plena – je nejkrás-
nější jméno, které Maria dostala od 
samotného Boha. 
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 Maria je a zůstává služebnicí Páně, 
nikdy nestrhává pozornost na sebe, ale 
vede nás k Bohu, učí nás životnímu 
stylu, v němž střed veškeré skutečnosti 
i našeho osobního života patří Bohu. 
 …Maria přijímá tuto Boží vůli, zcela ji 
bere za svou, celou svou existenci 
souhlasným „ano“ vkládá do Boží vů-
le… Maria nás zve, abychom i my vy-
slovili „ano“, jež se nám leckdy může 
zdát tolik obtížné. Zatímco jsme v po-
kušení klonit se jen ke své vlastní vůli, 
Maria říká: „Odvahu!“ I ty řekni: „Buď 
vůle Tvá“, protože tato vůle je dobrá. 
 Maria přijala Ježíše a s vírou a s lás-
kou ho darovala světu. To je i naše po-

volání a poslání, povolání a poslání 
církve: přijmout Krista do svého života 
a darovat ho světu, „aby byl skrze něho 
spasen.“ 
 Maria byla ve svém bytí i cítění hlu-
boce spojena s Bohem, proto se její 
srdce nesmírně rozšířilo. Boží dobrota 
se v ní k člověku přiblížila, a stává se 
tak velmi blízkou i nám. 
 Opravdová mariánská úcta nikdy ne-
zamlžuje nebo neumenšuje víru a lás-
ku v Ježíše Krista, našeho Spasitele, 
jenž je jediným prostředníkem mezi 
Bohem a lidmi. 

Eva Marie Úředníčková

 
 

Putování otců na Sázavu 
Jako již tradičně na předposlední červnový víkend sbalili jsme my, neohro-
žení otcové z naší farnosti, své četné ratolesti a vydali se s nimi na pouť. 
Tentokrát byl naším cílem klášter Sázava, který se otvíral po rekonstrukci. 
 

 
 

 Vzhledem k tomu, že loni na pouti 
hustě pršelo, letos si pro nás svatý Petr 
připravil přesný opak a předpověď už 
dopředu hlásila úmorná vedra. Některé 
by to možná odradilo, ale ne tak nás 
25 statečných poutníků. Díky důklad-
nému plánování měla naše cesta, která 
první den měřila devatenáct kilometrů, 
vést převážně lesem, jenže díky kůrov-
ci a polomům jsme si nakonec užili slu-

níčka více než dost. Naštěstí nás na-
konec cesta dovedla i k řece, kde jsme 
se důkladně osvěžili a na faru v Úžicích 
jsme dorazili všichni ve zdraví a dobré 
náladě. Zde se k nám připojil i otec Jiří 
a Petr Svoboda, který nám farním tran-
zitem dovezl zavazadla. Společně jsme 
si užili večer u ohně a přespali na farní 
zahradě. 
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 Na druhý den nám již tolik kilometrů 
nezbývalo, a tak jsme se mohli opět 
smočit v Sázavě. Do kláštera jsme do-
razili právě ve chvíli, kdy komplex 
opouštěl otec kardinál, který nám pout-
níkům udělil požehnání. Pouť jsme 
samozřejmě zakončili mší svatou 
v kostele svatého Prokopa.  
 Při cestě zpátky jsme už vymýšleli, 
kam příští rok. Co, maminky, pustíte 
nás pěšky do Jeruzaléma? 

Stanislav Běhal 
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Jak jsme si zharmonizovali manželství 
 

 Kurzu harmonizace manželství, který 
každoročně organizují schönstattští 
matadoři manželé Danielovi, jsme 
dlouhá léta unikali. Konal se totiž v po-
dobném termínu jako naše milovaná 
Katolická charismatická konference. 
Když se ale letos již podruhé kvůli ko-
ronavirové situaci zrušila, padli jsme 
Jarce a Josefovi konečně do spárů… 
 

 
Zharmonizovaná rodinka 

 
 Jako nováček jsem si samozřejmě 
předem zjistila zkušenosti známých ro-
din, které kurz již několikrát absolvova-
ly. Z této sondáže jsem si odnesla dvě 
výstražné informace: Nevaří tam dobře 
a vybavení pokojů je původní, nebo 
zcela chybějící. Ale je to tam skvělé 
a kurz prý vřele doporučují. Odjížděla 
jsem tedy s obavami, co nás čeká, ale 
také se zvědavostí, který vjem převáží. 
 Odpověď na sebe nenechala dlouho 
čekat. Přátelská, otevřená atmosféra, 
moudré a vtipné přednášky manželů 
Múčkových, prostor pro rozhovor 
s manželem i diskusi ve skupince 
a v neposlední řadě společná modlitba 
a slavení mše svaté… To vše pohodo-
vě poskládané do denního programu 

a proložené odpoledním volnem na ro-
dinné výlety po Orlických horách. Velmi 
brzy jsme se tady začali cítit skvěle, my 
s manželem i všechny naše děti od ba-
tolecího do prepubertálního věku. 
 Navíc ani výše jmenovaná negativa 
nepředstavovala zásadní problém – 
zjistila jsem, že když přede mě jako 
matku pěti dětí někdo 3x denně postaví 
hotové jídlo, vděčně zhltnu cokoliv 
a ještě si pochutnám. No a polámaný 
a svažující se postelový rošt a chybějí-
cí závěsy v oknech a s tím spojené ri-
ziko špatného spánku a brzkého ranní-
ho probouzení vyřešila skutečnost, že 
kurzu se zúčastnil vinař z jižní Moravy, 
kterému jsme do pozdních nočních ho-
din statečně pomáhali spotřebovávat 
jeho tekuté zásoby. Spali jsme jako 
miminka. (Díky, Mirku!) 
 

 
Mše sv. v poutním kostele v Rokoli 

 
 Děkujeme ještě jednou všem: man-
želům Danielovým za čas a síly vlože-
né do organizace, manželům Múčko-
vým za jejich životní příklad a lásku 
k Pánu Bohu, P. Jendovi za každoden-
ní slavení Eucharistie, hlídačkám a hlí-
dačům, kteří se během programu sta-
rali o naše děti tak, že by si je děti nej-
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raději odvezly s sebou domů… A všem 
zúčastněným manželům za jejich po-
hledy, názory, podněty, zkušenosti, 
otázky, pochyby… Také za jejich přá-
telství… a obzvlášť za jejich každo-

denní úsilí o svatost uprostřed rodiny, 
práce a všedních povinností. Pro naši 
rodinu to byla velká posila na naší spo-
lečné cestě za Pánem. 

Za Jirsovy máma Jana 
 

 
 

Včera, dnes i zítra, aneb Jak bylo na duchovní 
obnově pro rodiny s dětmi 

 

 Je léto a naše rodina již po šesté mí-
ří na duchovní obnovu na Horalku, kte-
rou pořádá Schönstattské hnutí. Bez 
této dovolené si už ani dovolenou ne-
dokážeme představit, jak potvrdily 
i mnohé další rodiny. Úsměvné je, že 
i děti se už po Vánocích ptají, jestli 
v červenci zase pojedeme do Orlických 
hor. Berou to prostě už za své a nás to 
těší.   
 Přednášejí pár, nepřekonatelní man-
žele Múčkovi, letos zvolili téma „Včera, 
dnes i zítra“. Osobně jsem si z toho 
odnesla, že je potřeba se s minulostí 

smířit, abychom mohli žít přítomností 
a konat rozhodnutí pro budoucnost. 
Přestože věci z minulosti člověk už ne-
dokáže změnit, může se z nich poučit 
a  s nadějí v Boží pomoc může kráčet 
životem dál. Mnohdy se totiž zabýváme 
problémy, které nevyřešíme, a ty nám 
ubírají sílu a my zapomínáme žít pří-
tomností tady a teď. Měli bychom se 
ptát: „Bože, co mám nyní udělat, vždyť 
ty jsi mi dal tolik darů, hřiven, kam mám 
jít dál z místa, kde jsem nyní, jak po-
kračovat, když se něco nepovedlo, a co 
mám tedy učinit pro další generace? 
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 Harmonogram dne byl stejný jako 
vždy, pravidelný dopolední program 
pro manžele se zajištěným hlídáním 
dětí až do oběda, volné odpoledne, 
aby si rodina mohla společně zajet na 
výlet.  Společná večerní modlitba pro 
děti po večeři, uspání dětí a poté ve-
černí společná diskuse ve skupinkách 
k danému tématu, o němž se mluvilo 
v manželském rozhovoru.  Pro nespav-
ce z řad dětí bylo zajištěno hlídání. 
Přeci jen se objevila změna, a to, že 
pater Jiří Korda z naší lhotecké farnosti 
zavedl každý den na místo jedné mše 
svaté dokonce dvě, ráno v 7 hodin 
a  v  17 hodin. Navíc byla každodenní 

dobrovolná adorace v nočních hodi-
nách, jindy bývá jen jediná. Ke svátosti 
smíření bylo možné přistoupit každý 
den 
 Na závěr patří poděkování Múčkům, 
organizační rodině Wajsarových, hlí-
dačkám a v neposlední řadě i našemu 
duchovnímu doprovodu, který před-
nášky doplňoval optikou kněze, lékaře 
a zkušeného člověka, který umí praco-
vat s lidmi. 
 Doporučuji i další rodinám. Pán Bůh 
zaplať a za rok se těšíme opět na další 
setkání.  

Jana a Ondřej Šárkovi 

 

 
 
 
 

VÝZVA REDAKCE VĚSTNÍKU FARNÍKŮM 
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o roz-
sahu maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo 
předávejte osobně v sakristii.                      (red.) 
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Ohlas na článek Jak se oblékat do kostela 
Líbil se mi článek o vhodném oblékání do kostela. Že někdo sebral odvahu 
se k tomu vyjádřit. Kolikrát mě také napadá, že se lidé někdy oblékají ne-
vhodně. 
 

 V dřívějších dobách bylo zvykem jít 
do kostela v „parádním“ oblečení, pro-
tože jdu přece vzdát úctu Bohu 
a P. Marii. Každý (i chudý) měl doma 
něco „svátečnějšího“. Z dětství si pa-
matuji, když jsem třeba v létě byla 
u babičky na vesnici, tak muži šli do 
kostela v černém obleku, bílé košili 
a v klobouku (ten pochopitelně v koste-
le sundali). Měli vesty a v kapsičce tře-
ba řetízek a hodinky. I když bylo teplo, 
šli v obleku nebo aspoň v černé vestě. 
Totéž jsem viděla na vesnickém po-
hřbu. Zažila jsem 
i pohřby, kdy rakev 
vezl ozdobený ko-
čár s koňmi a jel 
pomalu na hřbitov, 
hrála „živá hudba“. 
Moje babička tam 
bývala jako zpě-
vačka ještě s dalšími. Někdy mě bráva-
la s sebou. Takto to vypadá, že jsem 
stoletá pamětnice, ale bylo to v 60. 
a 70. letech minulého století. Já byla 
desetiletá školačka. Zrovna tak ženy 
byly ustrojeny v sukních se spodnič-
kami, s krásnými šátky na hlavě, oby-
čejnější šátky nosily běžně přes den. 
Nebo měly na sobě sváteční šaty. Když 
jsem byla v neděli v kostele s rodiči 
a s babičkou na mši, tatínek hrál na 
varhany, babička zpívala, měla krásný 
soprán. Dívala jsem se z kruchty dolů 
a viděla jsem tam svátečně oblečené 
lidi, ženy v šátcích. V duchu jsem si ří-
kala, který šátek se mi moc líbí. Mše 
byly tehdy latinské. Nerozuměla jsem 

tomu, ale věděla jsem, že se děje něco 
mimořádného a vůbec mě nenapadlo 
vyrušovat. Po koncilu byly v kostele 
malé brožurky latinsko české, aby 
mohli všichni mši svatou sledovat.  
 Když pak v dnešní době vidím ženy 
v šortkách, s hlubokými výstřihy v mini-
sukénkách, říkám si, že P. Maria by se 
takto jistě neoblékala. Bůh i ona si za-
slouží úctu. Pamatuji se na paní profe-
sorku Jírovcovou, bydlela v Hodkovič-
kách a zpívala ve lhoteckém sboru. Její 
manžel byl akademik Otto Jírovec na 

Přírodovědecké 
fakultě. Ta chodila 
na Velký pátek do 
kostela v černém 
oblečení. Vždy ří-
kala, že je to 
z  úcty k Bohu 
a  už to tak dělala 

její maminka. A v dnešní době jsem si 
všimla, že i mnoho lidí, kteří jdou ně-
komu na pohřeb, na to nejsou vhodně 
oblečení. Pamatuji se, jak P. Rudolf ří-
kával – „zachovej řád a řád zachová 
tebe“... 
 Nechci dělat mravokárce, ale stojí to 
za zamyšlení. Stojí za to rozlišovat kdy 
a kam v jakém oblečení jít. Pak se sta-
ne, že zahanbeně se cítí ten, kdo je 
vhodně oblečen a tomu nevhodnému 
to mnohdy ani „nedojde“. Omlouvám 
se, že jsem se tak rozepsala. Vím, že 
se doba a styl života od mého dětství 
hodně změnily, ale stále platí, že bez 
znalosti minulosti nepochopíme pří-
tomnost.        Eva Kocmanová 
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Místa spojená se životem kněžny Ludmily 
Ve středních Čechách najdeme celkem čtyři místa, kde kněžna Ludmila žila 
nebo alespoň krátce přebývala. 
 

Mělník – původně hradiště Pšov – je 
místem možného původu kněžny Lud-
mily; 
Levý Hradec byl centrálním přemys-
lovským hradištěm, kde žila Ludmila s 
manželem Bořivojem 
Pražský hrad se stal sídlem českých 
panovníků za vlády knížete Spytihně-
va, syna kněžny Ludmily. V jeho areálu 
se nachází bazilika sv. Jiří, kde byla 
Ludmila pohřbena po přenesení jejích 
ostatků z Tetína.; 
Tetín – místo dřívějšího opevněného 
hradiště, kde pobývala na konci života 
sv. Ludmila a kde byla roku 921 za-
vražděna. 
 

Co najdeme na Tetíně? 
● Zbytky valů z pravěkého osídlení. 
● Původní dřevěný knížecí dvorec 
z 10. stol., který byl vdovským sídlem 
kněžny Ludmily a kde byla zavražděna. 

● Za Václava II, zde vznikl kolem roku 
1288 nový zděný hrad zničený roku 
1422 – na skalnatém výběžku nedale-
ko od kostela sv, Jana Nepomuckého 
jsou zachovány pozůstatky hradu. 
● Kostel sv. Kateřiny. Byl vystavěn na 
románských základech z 11. stol., za-
ložen kolem roku 1200 obnoven roku 
1858. Původně byl zřejmě zasvěcen 
sv. Ludmile, sv. Kateřině až po stavbě 
barokního kostela. 
● Kostel sv. Ludmily. Je nejmladším 
kostelem, byl postaven na gotických 
základech, 
● Kostel sv. Jana Nepomuckého. Jed-
ná se o historicky nejdůležitější kostel, 
mělo to být místo původního pohřbu sv. 
Ludmily. Nacházel se zde hrob první 
křesťanské kněžny Ludmily. 
● Hřbitov kolem kostela sv. Jana Ne-
pomuckého. 
 Zdroj: Kněžna Ludmila. Příručka pro 
pedagogy základních a středních škol. 

 
 

Báseň Ludmilina šála od Jaroslava Seiferta 
Tuto báseň napsal Jaroslav Seifert v létě roku 1940 pod názvem „Domek v psím 
víně“. Jaroslav Seifert pobýval s rodinou na Berounsku a výsledek mnichovské 
zrady a pohled na betonové pevnosti obtáčející Prahu v něm vyvolávaly úzkost 
a obavy o osud české země. 
 

Berounka plyne skalami 
na břehu je plno květin, 
v hladině její vzhlíží se, 

z vysoka pochmurný Tetín. 
 

Snad by ta píseň povýskla 
jásavě do blankytu, 

snad – kdyby tu všude nebylo 
těch rozvalených krytů. 

Proto snad k nebi, k oblakům 
Tetín své věžičky vzpíná, 

lidu kol hrdel obtáčí 
ta šála Ludmilina. 

 
V domečku, který byl na svahu 

dokola obrostlý vínem, 
díval se do kraje 

daleko za Tetínem.
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Murphyho zákony fungují i v létě 
Jedna z našich zdravotních sestřiček si uprostřed léta zlomila ruku.  
Murphyho zákony fungují. Zraněná sestra si už vybrala téměř všechnu dovo-
lenou, zatímco my ostatní jsme ji měli teprve před sebou. 
 

 Naše zdravotnické stře-
disko je maličké. Výpadek 
jednoho úvazku v době do-
volených závažně narušilo 

provoz. Neměla jsem na výběr. Po 
dlouhé době jsem vyndala ze skříně 
svoji zdravotnickou brašnu a rozjela se 
po klientech.  
 Mou první klientkou byla paní Miluš-
ka, která už několik let válčí s nádoro-
vým onemocněním. Sestřičky mě varo-
valy, že s klientkou to není jednoduché. 
Ráda si uzpůsobuje 
léčbu podle vlastních 
představ a na lékař-
ské rady příliš ne-
dbá. Byla jsem zvě-
davá, s čím na mě 
paní Miluška přijde. 
 Otevřela mi drob-
ná, usměvavá dáma, 
oblečená v domácích 
šatech. Na levé noze měla velmi origi-
nální bandáž. Hned ve dveřích mi sdě-
lila, že jí vůbec není dobře. Má závrať, 
vlastně neví, jestli bude zvracet nebo 
mít průjem. Přesvědčila jsem jí, že 
v tom případě by bylo dobré zkontrolo-
vat fyziologické funkce. Nakonec mě 
pustila do bytu. Změřila jsem tlak, puls 
i teplotu, hodnoty byly v pořádku. Po-
dala jsem klientce ranní léky a dohléd-
la, aby se napila. Pocity na zvracení 
a průjem byly naštěstí „jen pocity“. Za-
čala jsem se věnovat kůži a pooperač-
ním jizvám. Abych mohla nohy zkontro-
lovat, musela jsem rozvázat tu parodii 
na bandáž. Tady jsme na sebe s paní 

Miluškou narazily. O sundání obvazu 
nechtěla slyšet. Vysvětlovala jsem jí, 
že bandáž nemůže začínat nad kotní-
kem. Ukazovala jsem jí, jak má pod 
obinadlem nateklý kotník. Dohadovaly 
jsme se asi deset minut, ale nakonec 
šel obvaz dolů. Mohla jsem zkontrolo-
vat kůži, ošetřit jizvy a nohu opět zavá-
zat. Tentokrát správně, přesně od prstů 
na noze, přes kotník a koleno, nahoru 
ke tříslu. Klientka lamentovala, že vy-
soké bandáže nesnáší. Znovu jsem jí 

zopakovala, jaký ma-
jí vysoké bandáže 
význam. Proč není 
možné vynechat 
kotník nebo koleno. 
Pokud by obvaz ne-
šel přes klouby, do-
šlo by k zaškrcení 
částí končetin  a  
bandáž by neměla 

potřebný efekt. Naopak by mohla 
uškodit. Nohy jsem zavázala, s klient-
kou se rozloučila a s pocitem dobře vy-
konané práce sbíhala po schodech. 
Když jsem vyšla před dům, z balkónu 
se vyklonila paní Miluška: „Jen jsem 
vám chtěla říct sestřičko, že si ty ban-
dáže hned sundám. Jen abyste věděla, 
že si příště můžete ušetřit práci.“ S 
úsměvem jsem jí zamávala. Dobře vím, 
že tu uličnici přijde večer zkontrolovat 
jedno z dětí. Kdyby bandáže sundala, 
tak jí vyhubují. 
 Přeji vám klidný vstup do nového 
školního roku. 

Eva Černá 
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PLÁNUJEME 
 Z důvodu nejisté epidemiologické situace zatím plán akcí neuvádíme. 

 
 
 
 

Když končí mše svatá, začíná snaha o vydávání svědectví 
 

 Křesťané nechodí na mši, aby si splnili svou týdenní povinnost a pak zapomně-
li. Křesťané jdou na mši, aby se účastnili umučení a vzkříšení Páně a potom ještě 
více žili jako křesťané – začíná tak snaha o vydávání křesťanského svědectví.  
 Vycházíme z kostela „v pokoji“, abychom nesli Boží požehnání do svých všed-
ních činnosti a domovů, na pracoviště i do starostí o pozemskou obec a „oslavo-
vali Pána svým životem.“ Jestliže však vycházíme z kostela, koukáme na toho či 
onoho a pomlouváme, pak nepronikla mše do mého srdce. Proč? Protože nejsem 
schopen křesťansky žít a svědčit. Vždy, když odcházím ze mše, mám být lepší, 
než jsem tam přišel, mám v sobě mít více života i síly a být ochotnější vydávat 
křesťanské svědectví. 
 Eucharistií Pán Ježíš vstupuje do nás, do našeho srdce a našeho těla, aby jeho 
milost pronikla celý náš život. Nesmíme zapomenout, že slavíme eucharistii, aby-
chom se stali eucharistickými muži a ženami. Co to znamená? Znamená to 
umožnit Kristu, aby jednal v našem jednání a jeho myšlenky byly našimi myšlen-
kami, jeho city našimi city a jeho rozhodnutí našimi rozhodnutími… 

Papež František: Eucharistie – srdce církve. Promluvy o mši svaté. 
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