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Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, který se letos 17. května dožije 75 let, při křížové cestě v kostele Panny
Marie Královny míru v Praze 4 na Lhotce. S duchovními v popředí arcibiskupův sekretář P. Tomáš Roule.
Snímek P. Kamil Vrzal

LHOTECK¡ KÿÕéOV¡ CESTA
S KARDIN¡LEM M. VLKEM
O třetí neděli postní 11. března odpoledne navštívil náš kostel Panny
Marie Královny míru arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk, aby zde
vedl pobožnost křížové cesty. Před
oltářem se nejprve modlil:
Pane Ježíši Kriste, přítomný v eucharistii před námi, chceme slyšet tvou výzvu Vezmi si svůj kříž a pojï za mnou.
Chceme dnes v tomto krásném nedělním odpoledni, za krásného počasí, při-

nést oběŅ, že nejdeme na procházku, ale
jdeme tvou cestou.
Dále pan kardinál připomněl, že ve
středověku bývaly velké chrámy hojně
zdobené motivy z Bible. Chudí lidé tehdy neuměli číst a hlavně neměli Bibli.
Taková Bible na stěnách se nazývala
Biblia pauperum – Bible chudých. Stručně vyjadřovala jádro zjevení, to nejpodstatnější. Křížová cesta dodnes zůstala
takovým souborem zakotveným v Bibli.

Moderní či postmoderní člověk možná
nebere Bibli do rukou tak často. Ale i tak
se při turistických prohlídkách památek
a chrámů setkává s vrcholy Kristova
života – jeho utrpením, smrtí na kříži za
spásu světa, člověka.
Není to jen dávná minulost. Čas pro
Krista neexistuje, on nad něj vystoupil.
Rány na Kristově těle zůstaly oslavené.
Moje utrpení není temné, ulpělo na jeho
těle, připomínal dále M. Vlk.

VELIKONO»NÕ ZAMYäLENÕ ñ nazvanÈ Co je prav· vÏrnost ñ
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Se svým utrpením nejsem sám. Dostává obrysy Kristovy tváře. Na dně
utrpení se lze setkat s Kristem a s ním
padá do propastné temnoty bolesti
tohoto světa paprsek naděje.
K prvnímu zastavení křížové cesty –
Úzkosti Ježíše v Getsemanech –
M. Vlk řekl:
V srpnu 1945 vybuchly atomové
bomby v Hirošimě a Nagasaki.
Úzkost v Getsemanech je úzkostí
z rozbořených měst, ze zmrzačených
lidských bytostí.
Atomový hřib nad světem, symbol
strachu a úzkosti moderní civilizace jednotlivců i národů je symbolem i tisícerých strachů a úzkostí mých. To i já tam
stojím se svým strachem a úzkostí, ale
nejsem sám. Ježíš v Getsemanech ji už
dávno přijal. Ona ho drtí, pod ní padá na
zem, potí se krví, volá úzkostí Raději ne,
ale božsky vidí mne v mé situaci a říká
Ano. Pro mne, pro člověka. Přináší světlo do mých strachů. Nejsem sám. Je se
mnou všemohoucí ochránce, Pán všech
sil. Vrhám se se svou bezmocí k němu.
Své úzkosti nesu s ním a v něm, připomínal 11. března na Lhotce pražský
arcibiskup.
Druhé zastavení: Kristus je bičován
a trním korunován.
Galéra s otroky, kteří přikováni a poháněni bičem ztratili své životy. Sloužili
prospěchu jiných, popisoval další zastavení křížové cesty otec kardinál.
V životě postupuji určitým způsobem
svá práva právům druhých, kteří pak
rozhodují. Odevzdávám se do rukou
člověka.
Konstatoval však také: Nejsou to vždy
ruce láskyplné. Ohrožuje mě sobectví
mého bratra, jeho touha po moci. Zůstávám v tomto ohrožení sám. Je to těžké,
ale vím, že ty se mnou neseš vše. Řekl
jsi přece Co jste udělali jednomu z mých
bratří nejmenších, nejposlednějších,
udělali jste mně.
Ty se za mě stavíš, Pane. To vědomí
mě sílí. Chci, Pane, jednat jako ty. Jednat s druhými jako s tebou. Nauč mě vidět člověka, jeho cestu setkání s tebou!
Třetí zastavení: Kristus byl odsouzen.
Naše křížová cesta ukazuje, jak před
katedrálou v Rouenu zasedá soud, dokonce v čele s jedním biskupem, který
vynese ortel nad Janou z Arku, dívkou,
jež vedena hlasy chtěla zachránit tehdejší Francii.
Nejen sobectví může zabíjet, konstatoval v této souvislosti M. Vlk. Při lidské
zaslepenosti se zabíjelo, když si člověk
stavěl svou „pravdu“ nad slovo Boží. ZaStrana 2

bíjelo se i ve jménu posvátných idejí, ve
jménu Božím. I tak byla páchána krutá
nespravedlnost.
Pane, ty jsi to viděl kolem sebe a sám
na sobě zakusil, když i tebe, Božího
Syna, odsoudili ve jménu Mojžíše, ve
jménu slova Božího. Proto jsi řekl: Budou
vás odsuzovat a zabíjet a budou si myslet, že tím slouží Bohu.
Pane, i já jsem v nebezpečí tak jednat, když sám chci být měřítkem práva
a spravedlnosti. Pane, dej aŅ přijmu do
svého stylu jednání tvé slovo. Tvé slovo
je pravda.
V římském Koloseu čekají na smrt
první křesŅané, charakterizoval pak pan
kardinál čtvrté zastavení lhotecké
křížové cesty – Přijetí kříže. Jejich
umírání bude s potěšením přihlížet
císař, římský lid.
Následování Krista, kříž, je cestou.
Za Kristem nelze jít po jiných cestách.
Kříž nemusí vždy mít podobu dřeva
popravného, ale vždy vyžaduje smrt.
Zemřít sobě, svým myšlenkám, svým
cestám, své záchraně a spáse vždy
vyžaduje vložit svou záchranu do Boží
ruky. Do tvých rukou, Pane.
Kříž není posledním zastavením. Je
cestou, průchodem ke vzkříšení.
Nad všemi kalváriemi a kolosei světa
vidím, Pane, vycházet světlo nedělního
rána po Velkém pátku. Světlo nového
života, světlo vzkříšení. K němu vzhlížejí
lidé v Koloseu.
Páté zastavení: Kristus potkává svou
Matku.
Vidíme jedno z mnoha studených,
odcizených měst plných mrakodrapů
a zmrzačených dětí. Zmrzačených
obrnou, drogami, alkoholem… Vyhnaných z domova, rodiči odmítnutých. Jde
jim vstříc Matka Boží. V nich potkává
svého Syna.
Mariin život je naplněn duchem
Božím, duchem Ježíšovým. On je
služebník Jahveho, ona je služebnice
Páně.
Toto je postoj osoby Trojice, postoj
pro druhého. Maria pro svět přináší, rodí
Ježíše a pak jde za ním, stojí pod
křížem. Ona, Matka církve, jde za ním
i v církvi, v jejích členech.
Hle, tvůj syn! Maria vidí Ježíše v nás
trpících. Ukazuje nám cestu k němu, ke
štěstí, ke spáse.
Učedník, který stál pod křížem, ji pak
vzal k sobě. Vzít Marii do svého stylu
života a s ní. S jejím postojem jít ke
druhým.
Na šesté zastavení – Pád – reagoval
otec arcibiskup slovy:

Na pozadí hadru, symbolu toho, jak
lidský život bývá někdy málo ceněn, leží
mrtvé děvčátko. Dítě neuneslo vědomí,
že na ně matka zapomněla, a s medvídkem vyskočilo z okna.
Sobectví, neláska způsobují pády
člověka. Zatlačují ho do prachu, do bláta, zabíjejí. Ano, i slovo nabité nenávistí
zabíjí. I lhostejnost může zabíjet.
Často vidíme zbraně a vojenský
arzenál, které zabíjejí. Nevidíme ale
nenávist, která je drží v rukou. Nevidíme, že na našich ulicích, náměstích,
v rodinách, úřadech a parlamentech
otevřené rány pomíjí lhostejnost a nechává za sebou utrpení a bolest. Člověk se nechce zaplést, dělat si těžkosti
s druhými.
I lhostejnost přijde před soud Boží.
Když jsem byl pocestný, neujali jste se
mne.
Sedmé zastavení: Šimon Kyrenský.
Apelplatz v Osvětimi. Řeholník Maxmilián Kolbe na sebe bere dobrovolně
ortel smrti za otce čtyř dětí.
Dávat život za druhé – to je božský
styl, to je charakteristika celého Ježíšova života obsažená v křížové cestě
a kalvárii.
Dal jsem vám příklad. My jsme uvěřili
v lásku, v tento božský styl života. Nikdo
nemá větší lásku než ten, kdo dává život
za druhé.
V tom je celé křesŅanství. Lze je žít
denně. Od úsměvu či pozdravu tomu,
koho potkávám, od poskytnutí daru pro
hladovějící, domu pro uprchlíky až po
obětování života při záchraně druhého.
Od Šimona z Kyrény k Maxmiliánu
Kolbemu. Vtělené křesŅanství, kterému
rozumějí všichni.
Osmé zastavení: Veronika podává
roušku.
Matka Tereza z Kalkaty obrazně přikrývá rouškou hladem nafouklá bříška
černošských dětí. Umožňuje umírajícím
důstojně zemřít.
Sociální instituce každého národa
dělají mnoho pro každého člověka,
zvláště když je v nějaké nouzi a bídě.
Ale struktury samy neobváží všechny
rány světa. Je zapotřebí, aby je přesáhla láska božského stylu, která nezná úřední hodiny a nebere plat, nepotřebuje dotazník a neklade podmínky.
Nouze a bída je pro ni dostatečnou
legitimací.
Nepotřebuje sílu muže, postačí jí síla
ženy, jíž moc lásky umocňuje do světových rozměrů jako Matku Terezu, protože je to síla všemohoucího Boha.
Tak konkrétně miluje Bůh. Tebe i nyní
zve za svého spolupracovníka.

Deváté zastavení: Ježíš oloupen o šat.
V sutinách válkou zničeného města
jsou lidé zbavováni všeho – majetku,
bližních, života.
Tato křížová cesta je defilé utrpení
a bolesti našeho Pána, konstatoval
M. Vlk. Má svou gradaci: zbavení svobody, domova, spoutání, ponížení, nespravedlivý trest, a nyní berou i to nejnutnější, jakoby přípravu na ztrátu toho
nejcennějšího – života. Dovršení vtělení. Ježíšovo sestupování do naší lidské
bídy. Blízký všem vyhnancům a bezdomovcům, nespravedlivě odsouzený.
Pojï a následuj mne.
Pane, ty používáš silných prostředků.
Činy beze slov. Jimi jsi nám sdělil svou
pravdu a zůstáváš vtělen v lidskou bídu,
abys ve své výzvě pokračoval. Pane,
prosím, dej, aŅ slyším, aŅ vidím.
Desáté zastavení: Ukřižování.
Kristovy ruce a nohy byly probodeny
hřeby a jeho tělo vztyčeno na kříž. Ruce
lékaře, který na svém vlastním těle
zkoušel sérum proti malomocenství.
Z lásky k bližnímu obětoval svůj život.
Úžasný paradox kříže a Ježíšova
života. Ruce plné uzdravující zázračné moci, kterou uzdravil tolik nemocných, nechává dobrovolně, pevně přibít
na kříž.
Nepřišel jen zazářit svými zázraky,
ale jasně ve všem zjevit lásku. Jeho
ruce, nohy, celé tělo pevně spojené
s křížem, bídou, utrpením to nepochybně sdělují. Nejen zjevit, ale i sdělit.
Vlít do našich srdcí, abychom i my veškerou svou činnost rozhodně spojili
s bídou a utrpením druhých a silně připevnili na kříž pravé lásky, poněvadž
bez tohoto spojení by naše úsilí ztratilo
zázračnou uzdravující a zachraňující
moc a zvrhlo by se v pouhý, někdy samolibý humanismus.
Při jedenáctém zastavení – Ježíš umírá na kříži –, pod křížem vévodícím lhotecké křížové cestě, pražský arcibiskup
Miloslav kardinál Vlk zauvažoval:
Jak tady vidíme, Kristovo tělo není ke
kříži připoutáno. Tento zlacený kříž je
pojat jako kříž Kristovy slávy.
Dějinná provokace člověka. Všemohoucí Bůh, který je čistá aktivita a věčná tvůrčí činnost a věčný život, ve své
lásce stojící u něj a nade vším najednou
strne, aby tímto nesrovnatelným a vše
chápání převyšujícím způsobem vyslovil
jediné: Platí jen láska. Jen ona je největší aktivitou. Jen ona je život. V ní je
plné štěstí.
Dvanácté zastavení: Matka bolesti.
Na klíně spočívá mrtvé dítě stejně

jako kdysi její syn. Dítě zemřelo na následky popálenin.
Mohlo by se zdát, že tato křížová
cesta je znova a znova se opakující
variací lidského utrpení a bídy. Téma
matka a dítě přichází zde velmi často.
Toto zastavení jako by všechny ty momenty shrnovalo. Moderní pieta. Matka
pod křížem se stala nejen jejich trvalým
vzorem, ale vzorem všech piet, Matkou
sedmibolestnou, Matkou všech bolestí.
Hle, tvá matka!
Matka s mrtvým synem na klíně. Kdo
však oplakává všechny nenarozené děti,
ze zlovůle matek odmítnuté? Ty neleží
na jejich klínech. Jsou bez pohřbu a nemají ani hrob. Ty vidím vtělené v Ježíšovi na Mariině klíně na dnešních golgotách světa.
Třinácté zastavení: Ježíš položen do
hrobu.
Tato krajina byla rozbrázděna kopyty
koní a bojujících vojsk, konstatoval arcibiskup. Kříže žalují přihlížejícímu admirálu Wellingtonovi, že krev pohřbených
vojáků byla prolita zbytečně. Je po boji.
Ježíšův hrob – koncentráky, gulagy
padesát let po válce.
Následky všech těch událostí nás
dodnes šokují, ale – my jsme se nepoučili. V těchto zastaveních o těchto
věcech meditujeme. Zachvacuje nás
bolest, lítost, soucit, ale to všechno je
málo. Je potřeba vidět jejich kořeny
v nás: lhostejnost a nenávist k druhému.
Spíše je třeba vypovědět válku válce.
Vykořenit ze srdce každou nelásku a začít konkrétně a trvale milovat. A to denně, v každém okamžiku, stále znova.
Tak se začne měnit svět a přicházet
radost a pokoj a štěstí.
Čtrnácté zastavení: Slavnost shledání.
Zmrtvýchvstalý Kristus kráčí v ústrety těm, kteří životem šli v jeho stopách:
Janu XXIII., Tomáši Morovi, arcibiskupovi Stojanovi, Martinu Lutheru Kingovi, Charlesu Fucouldovi, Maxmiliánu
Kolbemu, Františku Serafinskému, Karlu Boromejskému, svatému Vojtěchu,
sv. Václavu.
Toto zastavení křížové cesty na Lhotce označil M. Vlk za ze všech zastavení
nejdůležitější. Všem zastavením světa
dává smysl nejen chlácholící útěchu, až
jednou… Přináší potvrzení: Utrpení zde
těsně spojené s Kristem dává hodnotu
cesty rychlého přiblížení se prahu vzkříšení. A více: V Kristu nesou vzkříšení
skrze křest v sobě. A v bolesti svého
života se mohou bezpečně setkat se
vzkříšením.
Mé kříže nejsou něco, ale Někdo.

On, který je na sebe vzal. Setkání a naděje. Už tady. A naplnění na konci času,
zakončil v neděli 11. března své úvahy
nad naší křížovou cestou pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
Křížovou cestu uzavřel modlitbou před
oltářem:
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za pozvání na tvou křížovou cestu. Za pozvání nejen vrátit se dva tisíce let zpět, ale
zahlédnout, jak ty jdeš dnes před námi
i v tomto světě a neseš kříže, kterými je
poset. Naše kříže. Tak, jako jsi se vtělil
a přišel a vzal na sebe lidskou přirozenost a lidské tělo, tak přijímáš celý lidský
život a všechny naše kříže.
Tady před svatostánkem tě prosíme
o světlo, abychom dokázali zahlédnout,
že ve křížích, kterých je kolem nás tolik,
se kterými se setkáváme v médiích –
v televizi, tisku –, všude v životě, že tyto
kříže jsi i ty vzal na sebe.
Dej nám světlo, abychom pochopili,
že i naše kříže, které neseme, a kříže,
s nimiž se setkáváme ve vlastním životě, ulpěly na tvém těle, na tvém kříži a že
je neseš. A že tedy, když dnes kříž,
který přichází, a kříž, který potkáváme,
obejmeme a pojmenujeme, že vlastně
obejmeme tebe, živého Boha, Lásku,
která nese naše kříže s námi.
Když jsi je už předem anticipovaně vzal na sebe a když my se s nimi
setkáme a obejmeme je, setkáme se
s tebou.
Děkujeme ti, Pane, za to, že posledním zastavením na tvé křížové cestě
není hrob, ale vzkříšení.
Děkujeme ti, že se s námi v církvi
setkáváš jako vzkříšený. Kde jsou dva
nebo tři v mém jménu, tam jsem já
uprostřed nich. A že k nám promlouváš
ve tvém slově, které slýcháme každou
neděli.
Cokoliv jste udělali jednomu z mých
nejmenších, nejchudších, nejpotřebnějších bratří a sester, udělali jste mně. Tak
to budeme slyšet jednou při závěrečném
účtování.
Pane dej, aŅ zahlédneme, že také
v tomto svatém chlebu proměněném
v eucharistii je tvoje láska, která dává
život za druhé. Že ty v eucharistii žiješ
pro nás a dáváš nám sám sebe. Eucharistie je znamením vrcholné Lásky, která
se dává a která žije pro druhé.
Děkujeme Ti, Pane, za křížovou cestu i za tvé vzkříšení, za to že nám přinášejí naději, perspektivu, světlo a radost.
Dej nám Pane, sílu a světlo, abychom to
dovedli takto znovu a znovu vidět, zvláště ve chvílích bolestných a slabých.
(Dokončení na str. 4)
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Z ODKAZU P. VLADIMÕRA RUDOLFA
RADOST, éE JSME OPÃT NAäLI BOHA
JE TO SICE KRÁSNÝ, ale poněkud
těžký úkol, když se pokusím otevřít
vaše srdce velikonoční radosti a pohnu vás, abyste se rozezvučeli s velikonočními zvony a zpěvy Aleluja,
které v našich lhostejných a ztvrdlých
srdcích nalézají už tak malou odezvu.
Přímo děsivým způsobem se vzpíráme radosti. V hloubi svých srdcí jsme
vůči ní uzavření, přímo nepřátelští.
Domníváme se, že pokrok posledních
let tkví v tom, že na štěstí se už nevěří
a na radost nečeká. Ze svých chyb
jsme si nadělali ctnosti; stali jsme
se pesimisty a myslíme, že jsme se
stali rozumnými… Pro toho, kdo by
nás chtěl přesvědčit o existenci štěstí,
máme jen pochybovačný úsměv. Ze
skutečnosti, že v Boha nevěříme, že
v něho nedoufáme, učinili jsme si
ctnost! Jako by to bylo to nejcennější
z našich vymožeností, to nejjistější
z našich zkušeností, snažíme se, abychom si již nepřipouštěli něco tak
bolestného, co nám přineslo už tolik
utrpení – abychom si nepřipouštěli
naději.
Ano, pro člověka je už nemožné,
aby byl šŅasten. Při starostech, při
všem tom smutném, co zkusil, po
všech zklamáních, která prožil, je mu
opravdu zatěžko věřit, že je ještě
možné se obnovit, začít život znovu
a najít nové štěstí. A přece to, co člověku je nemožné, je Bohu možné.
NeboŅ Bohu přímo přísluší, aby uskutečňoval nemožné – aby nás učinil
šŅastnými.
Jak se ale Bůh může ve vás projevit, když v sobě necháváte působit jen
to, co chcete provést sami. Dělat nemožné je věcí Boha. Je to jeho nedo-

tknutelný atribut a poznávací znamení
jeho působení. Je vaším velkým hříchem, že od Boha čekáte tak málo.
Protože tím mu přímo berete možnost, aby se ve vás projevil jako
Bůh. Celý ten vnitřní prostor, který jste
v sobě uzavřeli vůči štěstí, uzavřeli
jste také vůči Bohu. Ze všech koutů,
do kterých jste se stáhli a kam už
nepustíte žádnou radost ani světlo,
vyloučili jste i Boha. Museli byste opět
být ochotni otevřít se nemožnému,
aby vás opět mohlo přepadnout štěstí, a odklidit všechny balvany, které
tíží vaše srdce, aby vás potěšilo svěží,
zcela novou a silnou radostí, aby Bůh
mohl být ve vás opět Bohem.
A PRÁVĚ O VELIKONOCÍCH se má
stát to, co se připravovalo během
dlouhých týdnů postní doby. Bylo nám
naznačeno, jak se Bůh o nás staral,
jak by byl chtěl zasáhnout do našeho
života, jak rád by byl přítomen v našem životě, a že láska Boží – kdybychom byli ochotni v ni věřit – by byla
naplnila celý náš život a zcela jej
obnovila. Velikonoce nám zjevují, že
Bůh nás miluje, zjevuje nám lásku,
kterou pro nás má, tu vášeň lásky,
kterou nás chce proměnit a zachránit.
Abyste tomu lépe rozuměli, řeknu
to ještě jinak: Velikonoce nám zjevují
naši strašnou moc nad Bohem. Víte,
co to znamená, máme-li nad nějakým
člověkem moc. Když nás někdo miluje, máme nad ním velkou moc –
moc jej potěšit, ale i moc nechat ho
trpět. Vzpomeňte si jen na doby, kdy
jste ještě byli dětmi. Jakou moc jste
měli nad svými rodiči, jak je dovedlo
dojmout a potěšit každé vaše zcela

LHOTECK¡ KÿÕéOV¡ CESTA
S KARDIN¡LEM M. VLKEM
(Dokončení ze str. 3)

Dej, Pane, aŅ z našich bolestí a utrpení vždycky vyzařuje naděje a perspektiva. AŅ si uvědomujeme, že i do našeho
života je vtisknuta tvá cesta, nejen křížová, ale také tvé vzkříšení. Dej, Pane,
aŅ jdeme za tebou s touto nadějí a s tímto světlem. Amen.
Při neformálním setkání po pobožnosti křížové cestě, s duchovními lhoStrana 4

tecké farnosti od Panny Marie Královny
míru, členy pastorační rady a dalšími aktivisty farnosti v Síni sv. Václava otec
kardinál v souvislosti s životem lhoteckého společenství připomněl obecnou
odpovědnost laiků za život farnosti i celé církve a podpořil záměry farní rady na
zlepšování podmínek pro pastorační
činnost, jež byly loni věřícím prostřednictvím Věstníku předloženy k diskuzi.
(red)

bezvýznamné slůvko, květina, kterou
jste s úsměvem přinesli své matce…
Nevytváří snad radost ze zamilovanosti a ze zasnoubení vlastně ona
skutečnost, že máme takovou moc
nad druhým, že ho stále potěšujeme,
děláme šŅastným a že tuto výměnu
radosti a vděku s ním můžeme prožívat? Je to radost, můžeme-li použít
této moci k tomu, abychom potěšili,
ale bohužel jsme už takoví, že si s ní
často rádi jen hrajeme, abychom působili utrpení, abychom svou moc
dali pocítit a mohli ji vykonávat. Jak
například umějí děti trápit své rodiče!
Vzpomeňte si, jak jsme to dělávali.
Předstírali jsme, že nemáme hlad, a to
jen pro to, že oni právě chtěli, abychom se najedli. Stavěli jsme se, jako
bychom je neměli rádi, protože jsme
věděli, jaký nátlak tím vykonáváme na
jejich srdce.
VELIKONOCE jsou zjevením strašné
moci, kterou máme nad Bohem. On
se nám vydal, máme ho k svým službám, udělali jsme s ním, co jsme
chtěli. Mohli jsme vzít jeho ruku, jeho
svaté a ctihodné ruce tak, jak se berou
ruce milující, v důvěře a plni radosti,
tak jsme mohli vzít jeho ruce. Ale my
jsme je probodli hřeby. Mohli jsme vzít
do rukou jeho hlavu tak, jak bere do
rukou matka hlavu svého dítěte, aby ji
pohladila, aby se s dítětem polaskala,
aby je rozesmála. Místo toho jsme ho
zbili do tváře. Vydal nám své srdce,
a my jsme je probodli. Mohli jsme
s ním udělat vše, co je možno provést
tomu, který miluje, a tím je vydán na
pospas.
A přece, když na to myslíme, jaký
je to zdroj radosti! Nedokazuje to vše,
jakou nad ním máme moc a jak ho
můžeme potěšit?
Protože nás miluje, ukazuje nám,
jak citlivý je na naši lásku. I my jsme
mohli uchopit jeho ruku ve smělé důvěrnosti, abychom ji políbili a uctívali.
I my jsme mohli – jako Veronika – vzít
jeho tvář do rukou, abychom ji osušili
a potěšili. I my jsme mohli potěšit jeho
srdce. Jakou radost, jakou smělost,
jaké šílenství lásky v nás mohl probudit sám příklad jeho katů! Musíme
soupeřit s jejich horlivostí, a když
vidíme, jakou jim Ježíš nad sebou
propůjčil moc, aby ho nechali trpět,
posoudíme veškerou tu moc, kterou

propůjčil nám, abychom mu udělali
radost.

CO JE PRAV¡ VÃRNOST?

AŽ DOSUD byla naše láska k Bohu
nesmělá a potlačená. Láska, která se
neodvažovala ukázat se, která se domnívala, že se nemůže líbit, neměla
odvahu věřit, že by mohla způsobit radost. Přistupovali jsme k němu a ježto
jsme byli jeho mlčením deprimováni,
opět jsme rychle odešli. Nechtělo se
nám zůstat, nechtěli jsme sami mluvit
a sami jednat. Ale nyní nás kříž učí
a vzkříšení o Velikonocích nám ukazuje, že je tu Bůh něžnější, prostší,
Bůh, který je nesmírně vnímavý na
naše znamení lásky, jako byl nesmírně zranitelný. Bůh bez předsudků,
Bůh veselý, který nalézá v našem
srdci svou radost. Jaký je to div: Bůh
je zdaleka lepší, než jsme si ho kdysi
představovali. Bůh roste před námi do
své pravé velikosti, až konečně rozlomí těsnou schránku, do které ho
uzavřely naše předsudky, náš hněv
a naše zklamání. Bůh se před námi
ukazuje jako Bůh. Jen on je pravý
Bůh, který se zjevuje mnohem jasněji,
než jsme si mysleli. Bůh, který nás
může učinit šŅastnými a naplnit nadšením.
Měli jsme pocit, že jsme sirotky.
Sirotek je smutný. Své povinnosti plní
smutně, nemá nikoho, komu by mohl
dělat radost, nemá nikoho, koho by
miloval, koho by jeho láska dojímala.
Sirotci se snadno zkazí, protože nemají nic. Potřebují vše. Nikdy nemají
pocit, že jsou dosti bohatí, dosti krásní, dosti silní, dosti čistí, protože se
vždy cítili příliš sami. Ale jaká změna
se s nimi stane, když se dovědí, že
mají otce, že našli svého Otce! Opět
začnou být sebou samými. Od té
chvíle už nepotřebují všechny ty statky, které dosud hledali. Už jim není
třeba, aby byli bohatí, silní a krásní.
Stačí jim, že jsou syny a dcerami.
Stačí jim, že opět mají Otce. Už nelpějí na dárcích, ale zvedají zrak
a hledí do tváře Dárci a čtou tam
takovou dobrotu a radost, že jim to
navždy stačí.

Evangelista sv. Matouš nám popsal okolnosti Ježíšova zmrtvýchvstání: „Když
uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie,
aby se podívaly ke hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboŅ anděl Páně
sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Strážci byli strachem z něho
bez sebe. A anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl
ukřižován. Není zde. Byl vzkříšen, jak řekl.“ (Matouš 28,1–6)
Ty ženy šly v neděli ráno dokončit pohřební obřady, přerušené sobotním
odpočinkem. Šly pomazat Pánovo tělo.
Nebyla to zvědavost, co je tam vedlo. A zřejmě ani myšlenka na možné
zmrtvýchvstání. Byla to jen oddanost. Věrnost a oddanost učiteli, kterého
měly rády.
Být s Pánem v době, kdy jej všichni oslavují a uctívají, je lehké. Ale zůstat
u něho, když se všichni rozutečou, když ho zrazují i nejbližší, když je pošpiňován, to je pravá věrnost.
Z evangelií víme, že pro tyto ženy od určité doby byl Ježíš vším: přítelem,
učitelem i Pánem. Vůdcové národa však nemohli pro svou žárlivost Ježíše
snést. Vykonstruovali proces s jediným úmyslem, že za každou cenu musí
Krista odstranit. A tak zemřel ten, který učil národ jako nikdo před ním, který
uzdravoval, křísil mrtvé k životu, pomáhal druhým – bez nároku na honorář.
Toho odsoudili na nejpotupnější smrt té doby, na smrt na kříži.
To byla pro ty ženy velká bolest. A v neděli ráno se jako první dovídají u hrobu o vzkříšení. Tak Pán odměnil jejich oddanost a věrnost.
Ježíš Kristus vstal z mrtvých. A ony tuto skutečnost mají oznámit apoštolům.
U Ježíšova hrobu jsou vojáci, kteří jsou „strachem bez sebe“. A jsou tam
ženy, které jsou plné naděje a radosti.
Strach a naděje. Strach těch, kteří Krista ukřižovali, a naděje těch, kteří
v něj uvěřili. Zvítězila naděje.
Pro Kristovo zmrtvýchvstání se neděsíme smrti, nedeprimují nás věci okolo konce našeho pozemského života. Uvěřili jsme v moc a lásku Krista k nám!
„Kdo věří ve mne, bude žít!“ (Jan 11,25).
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

TO JE RADOST VELIKONOC. Radost, že jsme opět našli Boha. Že
jsme poznali, jaký je a jaký vždy byl,
než jsme ho zneuznali.
Velikonoce, to znamená přijít k Bohu, pokleknout, posadit se a z radosti
se smát při pomyšlení, že ho tím potěšíme.
KATOLICKÉ NOVINY číslo 14/1969
(Otištěno jako článek zpracovaný
P. Vladimírem Rudolfem)

VELIKONO»NÕ OBÿADY
Mše svaté na Zelený čtvrtek 5. dubna budou slouženy v 16 a v 18.30 hod.
Velkopáteční obřady začnou 6. dubna v 15 a v 18.30 hod. Večer při nich chrámový sbor znovu po dvou letech provede a cappella Pět postních motet někdejšího
sbormistra Pěveckého sdružení moravských učitelů Antonína Tučapského, který od
té doby, kdy ještě za dřívějšího režimu emigroval, žije v zahraničí.
Vzkříšení oslavíme 7. dubna na Bílou sobotu v 19.30 hod.
Mše o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou 8. dubna slouženy jako obvykle
v neděli, tedy v 8, 10 a v 18.30 hod. Na 10. hodinu chrámový sbor připravuje Missu
quinta V. E. Horáka, pražského autora duchovních skladeb, který působil v 19. století. Na závěr bohoslužby opět zazní slavnostní Händlovo Aleluja z oratoria Mesiáš.
O Velikonočním pondělí 9. dubna se mohou věřící zúčastnit mše svaté v 8 nebo
v 10 hod.
V úterý 3. dubna od 17 do 20 hod. budou na Lhotce kromě našich kněží zpovídat rektor semináře Artur Matuszek a P. Benedikt Hudema.
(red)
MINISTRANTI ze Strašnic,
Lhotky, Roudnice a Kolína
se ve strašnickém kostele
připravují 10. března na mši
svatou slouženou v rámci
tamní Ministrantské soboty. Kluci z Roudnice přijeli
do Prahy se svým panem
farářem Markem Miškovským a ministranti z Kolína
s pastoračním asistentem
Martinem Vlčkem. Dohromady jich všech včetně
Pražáků bylo asi dvacet
a užili si hezký den. V programu nechybělo postní zamyšlení, nácvik liturgie, hry,
dobrý oběd a samozřejmě odpolední fotbálek.
Text a snímek K. V.
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FARNÕ AKADEMIE
STOJÕME O BOHA, »I NIKOLIV?
V rámci březnové Farní akademie roku 2007
měl na téma Postní zamyšlení promluvu
P. ThDr. Jiří Svoboda JC.D., soudní vikář
a metropolitní kanovník pražský. Toto široké
téma, poskytující prostor pro úvahy z různých hledisek, rozdělil do několika na sebe
navazujících oddílů, z nichž uvedeme alespoň
základní myšlenky a teze.
V postě je třeba se něčeho zříci. To by
mělo být jakousi vůdčí ideou pro křesŅana
připravujícího se v průběhu postní doby
na nejvýznamnější svátky církevního roku.
Při hlubším rozboru této teze však docházíme k tomu, že podstatou ani tak není pouhé
zřeknutí se tělesných požitků, televize apod.,
ale především získat čas k zamyšlení se nad
sebou spojené s přiznáním svých vin, s úvahami o mém osobním vztahu k Bohu a ke
Kristu a v uvědomění si toho, že bez víry
a bez Boha není odpovědi na základní otázky
smyslu lidského života.
Pro křesŅana by to ovšem nemělo být
pouze v rovině abstraktních úvah, ale v rovině úvah vyúsŅujících v imperativní „hleï, co
konáš“ ve svém životě; je to v souladu s Božím plánem a s Boží láskou? Proto by si každý měl položit otázku, jak stojím před Pánem
já. Může být Bůh se mnou spokojen? Jsou
moje vztahy nejen k Bohu, ale i k bližnímu
v souladu s učením Krista? Nechávám vstupovat Kristovo světlo do svého života, abych
i v období těžkostí a strastí pochopil lásku
nebeského Otce? Měl bych si uvědomit, že
existuje analogie mezi vztahem člověk – Bůh
a vztahy člověk – člověk, včetně tak vážného
vztahu rodiče – dítě. Lidský život znamená
permanentní ano k tomu, co říká Bůh, co ode
mne žádá Bůh, i když srdce krvácí, což je
ovšem někdy opravdovým těžkým křížem.
Jakými prostředky dojít k Bohu? Zde byl
uveden příklad blah. P. Damiána de Veuster,
kněze – řeholníka – otce vyhoštěných, který
se obětoval při službě malomocným. V době
své řeholní formace si výrazně připomínal
následující prostředky duchovního života,
a sice: mlčení (tedy ztišení vnější), usebranost mysli (tedy ztišení vnitřní se soustředěním na Boha) a modlitba (rozhovor s nebeským Otcem; objev svou vlastní formu!).
V průběhu životní pouti je třeba poznat význam modlitby, její vnitřní radost, funkci vyprahlosti (noci duše) a uvědomit si to, že na
času věnovaném modlitbě nelze šetřit, chci-li
dosáhnout opravdového duchovního pokroku. Uvedené prostředky nás vedou jistě k solidaritě s Kristem, kterému je třeba otevřít
srdce, aby jeho plán záchrany člověka mohl
být realizován. Musíme poznat a uznat, že
Bůh se na nás dívá jako na své děti, které
božsky a dokonale miluje – má ovšem své požadavky. Vzpomeňme na vážnou otázku Ježíšovu zachycenou sv. Janem (Jan 6,67) „I vy
chcete odejít?“ v momentu, kdy se jeho posluchači vzpírají přijmout eucharistický příslib.
Neměla by tato otázka více pálit mou duši?

Strana 6

Pobožnost křížové cesty a pašije jako
celek nám přibližují Ježíšův zápas o duši člověka. Co jiného by mělo probudit moji osobní solidaritu s Kristem? Ježíš v dialogu s nebeským Otcem realizuje svou lásku k nám:
„Otče odpusŅ jim, neboŅ nevědí co činí“
(Lukáš 23,34). Tato slova by měla být výzvou
i pro nás – jak odpouštím já? Ježíš omlouvá
surovost svých mučitelů nedostatkem jejich
poznání. Žasni nad Ježíšovou láskou!
Kristus na kříži trpí tělesně i duševně, přijímá úplnou osamocenost „Bože můj, Bože

můj, proč jsi mne opustil?“ (Matouš 27,46),
abychom spojovali neustále naši lidskou
osamocenost s ním. Ve slovech: „Otče, do
tvých rukou poroučím svého ducha“ (Lukáš
23,46) spojených s výkřikem „Dokonáno
jest“ (Jan 19,30) vyznává svou věrnost Bohu
Otci i svému poslání, kterým otvírá svým věrným bránu našeho věčného domova v nebi.
Od této chvíle vše záleží na nás, zda stojíme
o Boha, či nikoliv. Prosme v modlitbě o milost vytrvalosti až do konce našeho života
a o milost šŅastné hodiny smrti; kéž Ježíšův
výkřik „Otče, do tvých rukou poroučím svého
ducha“ je i naší poslední větou.

KDE PŸSOBÕ »ESK… FRANTIäK¡NKY
Druhá letošní přednáška Farní akademie –
únorová – byla zaměřena na téma Estonsko –
vzdálená země, ve které působí i české
sestry františkánky. Přednášející Ing. Petr
Běhounek ji doprovázel promítáním vlastních
barevných fotografií i krátkými šoty zachycujícími život nejen v komunitě sester, ale také
v Estonsku vůbec.
První část přednášky a obrazové dokumentace byly věnovány informacím o Estonsku samotném: Úřední řečí je estonština, což
je jazyk uralského původu, podobný finštině
a z části i maïarštině. Estonsko (Eesti Vabariik) má 1,3 miliónu obyvatel a zaujímá asi
poloviční plochu České republiky, takže hustota obyvatelstva je poměrně nízká. Hlavním
městem je Tallinn. Obyvatelstvo tvoří asi
z 68 % Estonci, z 25 % Rusové a ze 2 %
Ukrajinci. Dále v Estonsku žijí Bělorusové
a i příslušníci jiných národností. Obyvatelé
jsou z větší části ateisté. Jen 31 % lidí žijících v Estonsku se hlásí k různým církvím
(např. 15 % k estonské luteránské evangelické církvi, 14 % k pravoslaví, 0,5 % tvoří
baptisté a dalšího půl procenta římští katolíci). Hospodářství je založeno především na
průmyslu elektrotechnickém, dřevozpracujícím, chemickém a na rybolovu. Přes estonské přístavy směřuje značná část ruského
obchodu včetně exportu ropy.
Z religiózní struktury obyvatelstva je patrné, že české sestry františkánky, z Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny
Marie III. řádu sv. Františka z Assisi, které do
Estonska, a sice do města Tartu, přišly v roce 1997, to neměly snadné, i když svou činnost soustředily na obor společensky prospěšný – na školství. Musely se potýkat
s řadou problémů, počínaje stavebními úpravami budov nejdříve při budování mateřské
školy, později ovšem i normální základní školy a vlastního domova. Trvalo to přibližně
deset let. Podobně jako u nás, i v Estonsku je
velkým problémem stavební povolení a jen
díky Boží pomoci a vytrvalosti sester nakonec vše dopadlo dobře. Časově i finančně
náročné bylo (a je) také obnovování vstupních víz, neboŅ jejich platnost (jakožto turistických víz) byla omezena na tři měsíce. Pro-

tože v Estonsku nemá naše republika konzulát, musely sestry periodicky zajíždět do finských Helsinek.
Viděli jsme pak fotodokumentaci ze slavnostního posvěcení dokončených budov, kdy
byli přítomni nejen církevní, ale také městští
hodnostáři, což jistě vypovídá o respektu,
který Kongregace sester františkánek postupně získala. Školka a následně škola, byŅ
v provizorních podmínkách, i v průběhu
úprav byly v provozu. Škola poskytuje výuku
i dětem z neúplných rodin a sirotkům, dětem
různě handicapovaným a dalším. V důsledku
nepříznivé finanční situace však musí vybírat
školné, které na jeden školní rok a jedno
dítě činí 6000 Kč. To však u zmíněných
sociálních případů není možné a sestry jsou
vděčné za každou pomoc, kterou ze své vlasti
dostanou.
Přibližně druhá polovina přednášky byla
věnována promítání mnoha barevných fotografií a šotů z cesty po Estonsku. Je to nádherná země, z větší části pokrytá lesy, jezery
a rašeliništi, protkaná turistickými chodníčky,
s krásnou přírodou i s památkami na dávnou
minulost.
Na výše zmíněnou pomoc sestrám františkánkám navazuje projekt spořilovské farnosti, který začal před pěti lety a je do jisté
míry obdobou Adopce na dálku, i když
v menším rozsahu. Spořilovští farníci již pomohli a pomáhají asi dvaceti dětem a přispívají na provoz školy. V současné době se hledají noví dárci školného pro tři děti.
Podrobnosti o projektu a o způsobech, jak se
na něm podílet, zájemce nalezne na vývěsce
našeho kostela pod nadpisem Můžete darovat estonským dětem vzdělání? Zde bychom
chtěli upozornit pouze na to, že organizátorkou je Iva Neumannová, dostupná každý
večer na telefonním čísle 244 910 367. Spořilovská farnost připravuje do Tartu na 3. až
12. srpna t. r. autobusový zájezd přes polskou Čenstochovou a další pobaltské republiky. Informace lze získat rovněž u paní
Neumannové.
KAREL ŠTAMBERG

ÚČASTNÍCI VOLEJBALOVÉHO KLÁNÍ, jež v sobotu 10. března sehráli „junioři“ a „senioři“ z naší farnosti v tělocvičně Thomayerovy
nemocnice. Slova „junioři“ a „senioři“ uvádíme v uvozovkách záměrně, protože za juniory hráli i senioři nebo alespoň lidé, kteří
zase ještě tak moc senioři nejsou, a naopak. Průběh zápasu byl velmi dramatický. Do poslední chvíle nebylo zřejmé, kdo zvítězí.
Nakonec se slávou sedmi vyhraných setů odcházeli senioři. Juniorům zbyla čestná nula. Zápas měl ještě „dohru“ následující
neděli, když při ohláškách po desáté mši svaté otec Kamil Vrzal za všeobecného vzrušení přítomných slavnostně předal Jiřímu
Šárkovi jako zástupci seniorů vítěznou trofej v podobě láhve sektu.
(v)

POUTNÕCI, CESTOVATEL…, DOBRODRUZI
a v˘bec vöichni, kdo s n·mi r·di jezdÌte, pozor chvÌli d·vejteÖ

Opět se přiblížil čas našich putování. Listovali jsme v rozmanitých knížkách, rokovali
jsme o tom, co jsme v nich našli, Vaše přání
v úvahu brali – a na světě je cestovní plán na
letošní rok.
Budeme se toulat krajinami blízkými, na
historické události bohatými, budeme se toulat v krajích, kde vznikala nádherná hudba,
kde člověk stavěl dokonalé barokní chrámy.
Budeme se toulat krásnými parky člověkem
vytvořenými, budeme se toulat přírodními
útvary, které jsou úžasné bez zásahu člověka. Historie se budeme dovídat veselé, bolestné a znovu plné naděje, přesně takové, jako
je lidský život sám.
Ochutnáme dobroty z bohaté nabídky naší
tradiční kuchyně, a kdo bude chtít, i dobrého
vínečka popije. A jak se nám to všechno
podařilo skloubit a jak moc daleko budeme
muset putovat za těmi skrytými poklady? Ani
moc práce to nedalo, všechna plánovaná
místa se nacházejí v naší zemi a jenom čekají, až je navštívíme a do srdce si zapíšeme.
Tady jsou v přesném sledu, jak půjdou za
sebou první tři zájezdy. Pokud budete mít
zájem, přidáme další.
19. května: Mcely, Loučeň, Jabkenice,
Rožïalovice, Dymokury
Odjezd v 6.30 hod. Zájezd velmi zajímavý pro
milovníky Bedřicha Smetany, barokního stavitelství, milovníky dějin šlechtických rodů.

23. května: Dub nad Moravou, Kroměříž
Odjezd v 5.30 hod. Moravské kraje navštěvujeme rádi. Obě místa slibují zážitky přímo
úchvatné a nevšední. Opět barokní chrámy,
setkání s hodnými lidmi, perla Moravy Kroměříž, vínečko… Je třeba něco dodávat?
18. srpna: Strašín, Kašperské Hory,
Antýgl – Vydra
Odjezd v 6 hod. Drsná krása Šumavy, místa,
která člověk změnil a zkrášlil svými stavba-

K R ¡ T C E
l MŠI SVATOU v neděli 18. února v 10 hod.
na Lhotce sloužil P. Benedikt Hudema, kaplan
z Prahy-Chodova. Po mši věřícím udělil novokněžské požehnání.
l DUCHOVNÍ OBNOVU pro manželské páry
vedl na Lhotce v sobotu 10. března pražský
pomocný biskup Karel Herbst.
l NA PÁTEK 23. BŘEZNA byla v našem kostele v 17.45 hod. pobožnost křížové cesty
pod vedením bohoslovců z pražského semináře a na následující neděli 25. 3. byla do
„Krčského lesa“ naplánována křížová cesta
rodin s dětmi.
l KOSTEL SE BUDE UKLÍZET v poslední
březnový den, 31. 3., od 8.30 hod. Je zapotřebí si přinést kbelík a hadr. Vítána bude
zejména pomoc mužů.

mi, místa, kde naopak příroda vytvořila svůj
chrám a my ho musíme jenom obdivovat. To
vše slibuje tento zájezd. Obujte si pohodlné
boty a nebudete litovat.
Před každým zájezdem se od oltáře budete již
tradičně včas dovídat potřebné informace.
Na svůj cestovatelský národ se už nyní
těší
HANA STEHLÍKOVÁ
a P. BEDŘICH VYMĚTALÍK
l VELIKONOČNÍ JARMARK A DÍLNA se
budou konat v neděli 1. dubna od 15 hod. na
zahradě Církevní mateřské školy Studánka
v ulici Ke Kamýku 686. Budou se tam dělat
pomlázky a píšŅalky, zdobit vajíčka, společně vyplétat na plot textilní obrázky, světit
kočičky.
l PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ děti z naší farnosti
jako obvykle přijmou týden po Velikonocích,
v neděli 15. dubna při mši v 10 hodin.
l SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ udělí v kostele
Panny Marie Královny míru biskup Karel
Herbst v neděli 22. dubna rovněž při mši
svaté v 10 hod.
l DUCHOVNÍ KOŘENY ISLÁMU je název přednášky Farní akademie v neděli 6. května v 16.30
hod. V našem kostele ji přednese profesor
arabistiky a afrických jazyků Luboš Kropáček
z Ústavu Blízkého východu Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy. Na duben se tentokrát přednáška Farní akademie neplánuje.
(r)
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DÃTSK› K A RNEVA L
V sobotu 27. ledna se uskutečnil
už osmý dětský karneval naší farnosti. Jeho hlavním tématem bylo
odpuštění.
Děti nejprve tancovaly a říkaly
různá říkadla. Pak se moderování
ujala Eva Podruhová a karneval
oficiálně zahájila tradičním představením skupinek masek i jednotlivců.
Byl tam lev i tygr, zajíček, klokánek,
motýlek i komáři, skupinka indiánů
a kovbojů, víly, princezny, nevěsta,
Červená karkulka, babka kořenářka, černokněžníci, rytíři, námořníci,
četníci, sluníčko atd.
Pestrá směsice postaviček a jejich rodičů si potom sedla na žíněnky a lavičky, aby zhlédla úvodní
příběh. Eva v roli vypravěče představila jednotlivé postavy příběhu
o marnotratném synovi. Příběh byl
zasazen do dnešní doby. Roli marnotratného syna Honzy hrál Jan
Šárka, P. Kamil Vrzal jeho otce
a Václav Burian druhého syna Vaška.
Vašek v rodinné firmě zastával
důležité místo manažera a většinu
času trávil ve své kanceláři vybavené počítačem a spoustou šanonů. Honza, který pracoval s ním, se
rozhodl, že odejde z domova a porozhlédne se po světě. Požádal
otce o vyplacení svého podílu. Sbalil si kufr, od otce dostal peníze
a klíčky od auta a vyrazil. Jel do Las
Vegas a chtěl si svobodu pořádně
užít. S jednotlivými spoluhráči pozvanými z řad dětí začal hrát o peníze karty.

kousek. Nakonec se
Honza rozhodl, že se
vrátí domů a poprosí
otce o odpuštění. Tatínek na něho celou dobu,
co byl pryč, myslel a vyhlížel, jestli se nevrací.
Když ho uviděl, vyběhl
mu naproti. Honzíkovi
odpustil, oblékl ho a vystrojil mu hostinu. Vašek
protestoval a s příchodem bratra, kterého
z firmy vyplatil, se už nechtěl dělit. Eva děti vyzvala, aby příběh dovyprávěly. Děti si přály,
aby se Vašek s bratrem
smířil. Na závěr scénky
otec Kamil pozval děti
ke společnému stolu.
V další části programu
děti plnily za pomoci dobrovolných pomocníků
různé úkoly v sousední
tělocvičně. Splněné úkoly se dětem zaznamenaly na kartičky. Kartička zaplněná razítky byla
Představování masek při dětském karnevalu.
poukázkou na malou
Prohrával a postupně přišel
odměnu.
o všechno: peníze, auto i oblečení.
Před odchodem domů, jak už je
Neměl už vůbec nic, jen roztrhané tradicí, vypouštěly děti balónky
tričko a plátěné kalhoty. Přespával s adresou, aby bylo možné zjistit,
v kontejneru a vybíral popelnice, kam až dolétnou.
aby neměl hlad. Jednou našel kouMoc děkuji všem, kteří pomohli
sek chleba a sýra. Nabídl dětskému při organizaci her i při přípravě
publiku, jestli nechce ochutnat. Děti scénky.
se kolem něj seběhly a každé chtělo
MARIE ŠÁRKOVÁ
Vlevo: Odchod syna z domova.
Vpravo: Marnotratný syn prohrává své peníze (a šaty) v kartách.
Snímky Evžen Šárka
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LetoönÌ farnÌ ples: VYSOK¡ LAçKA

Taneční skupina Tango při předtančení na letošním farním plese.

P. Bedřich Vymětalík přihlíží,
jak se jeho ovečky na Novodvorské baví.

Jako každý rok, i letos jsem se
s manželem a rodinou chystala na
ples naší farnosti, který se konal
tradičně v Kulturním centru Novodvorská a byl stanoven na pátek
2. února. Kdo navštívil ples v loňském roce, musel vědět, že laŅka se
posunula zase o něco výš. Byla
jsem zvědavá, jak bude hrát kapela
Fenix Music, která se minulý rok
předvedla ve výborném světle.
Ples se letos konal v duchu oslav
70. výročí posvěcení kostela. Napovídala tomu výzdoba i uvítací řeč
otce Bedřicha Vymětalíka. Plesem
provázela manželská dvojice Tomáš
a Katka Döllingerovi, která se osvědčila už v minulosti a opět nezklamala.
Začátek byl stanoven na 20. hodinu, ale už půl hodiny před začátkem
bylo vidět, jak se farníci na ples
těšili. Sál byl již zaplněn. Ti, kdo
přišli přesně na čas, měli problém
s místem k sezení. Myslím si ale, že
to nikomu na náladě neubralo.
K farnímu plesu patří tombola.
Ani letos tomu nebylo jinak. Ceny
byly lákavé, lístek byl za lidovou
cenu a pravidla tomboly se nezměnila. Co víc jsme si mohli přát? Už
jen to, abychom vyhráli nějakou
krásnou cenu. Mezi ceny, které byly
vystaveny, patřily například knížky,
cédéčka, obrázky, chladicí box na

Plesem účastníky provázeli manželé
Kateřina a Tomáš Döllingerovi.

víno nebo šampaňské, jednorázový
fotoaparát, něco na zub a spousta
dalších drobných i větších věcí. Na
22. hodinu se chystala hlavní část
tomboly – losování prvních deseti
cen. Mezi hlavní výhry patřily lístky
na muzikál Jekyll & Hyde, pečená
kýta, dárkový koš, poukázka na
večeři nebo dort s logem farnosti
a sedmdesátkou připomínající její
letošní výročí.
Opět jsem si přišla na své. Vše
začalo předtančením, kterého se
ujali tanečníci z taneční skupiny
Tango. Předtančení bylo během
plesu dvakrát a obě vystoupení byla
zdařilá.
Kapela Fenix Music předčila
všechna má očekávání. Hrála jak

klasickou plesovou hudbu, tak si na
své přišli i ti, kdo mají rádi modernější hudbu. Samotná zábava se
na parketu sice „rozjížděla“ pozvolna, ale časem se parket zaplnil
celý. Vše začalo gradovat, když se
při jedné písničce vytvořil dlouhý
„vláček“. To už i kapela poznala, že
večer se „rozjíždí“. Ohlásila, abychom se srovnali do řad a připravili
se, protože zahraje kankán. To už
se bavil celý sál.
Kolem půlnoci došlo na přípitek
doprovázený písní Aby nás Pán
Bůh miloval, kterou na plese zpíváváme každý rok. A ples pokračoval
dál. Poslední písničku jsme slyšeli
v jednu hodinu.
Letošní ples mne nezklamal. Naopak si myslím, že laŅka, o které
jsem se zmínila už na začátku, se
posunula o dobré dva stupínky výš.
Příští rok to budou mít organizátoři plesu těžké, ale věřím, že nám připraví další nezapomenutelný večer.
ANDY
Snímky O. a T. Hroudovi

Nadcházející výročí lhoteckého kostela
ovlivnilo i vzhled dortu do tomboly.
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Tak jsem se vám
takhle odpoledne
loudal po ulici a nakukoval do zahrádek. Stromy byly
takové veliké a ještě bez listí, kytky
taky ještě pořádně nerostou, ale
najednou koukám
jako ježek z díry,
vždyŅ támhle už
jsou žluté kočičky
a támhle zase bledulky a děti si kopají s míčem po chodníku. Propána, copak se to děje? Už
je to jasné, jaro je tady a s ním Velikonoce. A začne být hezky a budeme si
hrát venku na schovku. Ale ještě před tím musíme my kostelní svíce pěkně
svítit v kostelíčku, vždyŅ o Velikonocích budou všechny maminky a tatínkové,
děti, babičky a dědečkové oslavovat velký svátek.
Vy děti určitě víte, co se stalo
o Velikonocích. A protože já vím, že
krásně malujete, mám pro vás malý
úkol. Namalujte mi Velikonoce přesně tak, jak je slavíte u Vás doma.
A namalujte mi beránky, vajíčka,
pomlázky a rozsvícené svíce. Do
konce dubna mi obrázky dávejte
do sakristie k otci Bedřichovi. Každý
z Vás, kdo přinese obrázek, vyhraje
sladkou odměnu. Že už běžíte malovat? To mám radost. A aby vám
to pěkně šlo od ruky, posílám Vám
úplně velikonoční pohádku.
Váš KRISTIÁN

O NEPOSLUäN…M KUÿETI
Chodilo po zahrádce a po dvorku, vylezlo i na ulici a dokonce do obchodu se
šlo podívat. Kdo? No přece jedno malé,
zvědavé a úplně žluté kuřátko. Kabátek
mělo ze žlutých pírek. Byl to veliký neposeda a věčně mamince utíkal podívat
se na ten veliký svět, který je za jejich
kurníkem. A protože se na svět kuřátko
dívalo malinkýma červenýma očkama,
maminka mu říkala Korálek.
Velikonoce byly za dveřmi a maminka paní Kuřátková chystala bochánek
a připravovala vajíčka na barvení; udělá
je tento rok pěkně červená, zelená
a modrá, aby měl Korálek radost a mohl
si s nimi hrát. Ale kdepak se ten neposedný Korálek dneska tak zdržel?
Maminka už o něj začínala mít starosti,
a to nevěděla, co Korálek vyvedl. On se,
děti, šel podívat do té veliké budovy,
které se říká supermarket. Tam vám
bylo ale věcí, Korálek byl z toho celý
udivený. Samé dobroty k snědku a plno
hraček. Korálek bloumal a bloumal a najednou byl už tak unavený, že zalezl pod
jednu polici a úplně tam usnul.
Mezitím se venku setmělo, začala se
blížit tma a hvězdy už se chystaly na
blýskání se, když se Korálek probudil.
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Vylekaně koukal, co se to děje. Všude
tma a v tom velikém nákupním domě už
chodily jenom paní, které poklízely nepořádek na podlaze. Korálek vyplašeně
vyběhl do chodbičky a začal ustrašeně
pípat a plakat. Kde je moje maminka
a kde to jsem? Dopadlo by to asi špatně, ale najednou si Korálka všimla paní,
která chtěla zrovna zametat pod policí.
I pro pána krále, napadlo jí, že je tohle
to neposlušné kuře od naší slepice. Pořád jí utíká, a ta aby starostí nevěděla,
kam jí hlava skočí. Popadla neposlušného Korálka do tašky a už s ním uháněla k posadě na dvorku.
Maminka Kuřátková slyšela pípání
už z dálky. Vyběhla ven a pořádně
vyprášila Korálkovi zadeček. Potom ho
zahnala domů, posadila na kuřecí židličku o třech nožkách, vyndala krásně zdobená vajíčka na velikonoční stůl a už se
vůbec nezlobila.
Tak krásné Velikonoce, paní Kuřátková, krásné Velikonoce, Korálku, krásné Velikonoce všem, kdo dočetli pohádku až do konce.
Rubriku pro děti připravila
HANA STEHLÍKOVÁ

CHALOUPKA

Psal se den 11. února. Ten den byla neděle. Po mši svaté jsme se vypravili
na týdenní zimní pobyt do hor. Konkrétně
do Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších.
Doprovázeli nás naši starší kamarádi:
pater Kamil, Tereza, Jana, Magda, Dominik, Filip a Jarda. Když jsme dojeli na místo, vybalili jsme si věci a šli jsme na procházku, především zjistit, jak vypadají
sjezdovky.
Na začátku chaloupky jsme byli rozděleni do skupinek, které jsme si pojmenovali: Fishbone a zlatokopové, Bílá růže,
Sněžná zvířata a Mimoni. V těchto skupinkách jsme hráli etapovky.
V pondělí jsme si šli poprvé zajezdit na
lyžích. Všem se nám to dařilo.
V úterý jsme šli také lyžovat a potom
jsme si hráli spoustu super her.
Třetí, krizový den, jsme vyrazili na výlet
do nedalekého Harrachova, kde jsme navštívili sklárnu. Viděli jsme při práci skláře,
jak dovedně z roztavené hmoty vyfukují
různé skleničky, pohárky a jiné předměty.
Někteří z nás si nějaký výrobek koupili
domů na památku.
Ve čtvrtek jsme nešli lyžovat, protože
pršelo. Zůstali jsme na faře. Hráli jsme
plno her, etapovku a vyhlíželi lepší počasí.
V noci, k půlnoci jsme byli vzbuzeni a hráli noční hru. Ta spočívala v tom, že každé
z dětí leželo v posteli a mělo na sobě
papírek se svým jménem. Půl hodiny nás
vedoucí obcházeli, a když někdo usnul,
tak mu papírek vzali. Většina z nás vydržela neusnout, a tak získat pro své družstvo cenné body do celochaloupkové hry,
která se hrála podle knížky Jacka Londona Bílý den.
V pátek vysvitlo sluníčko a my jsme
mohli celý den využít k pořádné lyžovačce, až nás z ní večer bolelo celé tělo.
Na horách se nám všem líbilo, protože
tu nikdo nebyl sám a byla zde pěkná
atmosféra.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
vedoucím za organizaci zimní chaloupky
2007.
VERONIKA TAUCHMANOVÁ, 11 let

S BÕL›M DNEM
NA CHALOUPCE

Letos jako každý rok jsme si vyjeli s kamarády a vedoucími na zimní chaloupku. Jeli
jsme na faru do Rokytnice nad Jizerou.
Jídla nám vedoucí vařili dobrá. Na snídaně jsme však museli přispět sami svými
zásobami buchet a bábovek od maminek.
Spali jsme na palandách a v prostorných postelích.
Ráno, pokud nepršelo, jsme vyráželi
na sjezdovku a sjížděli ze Studenova.
Byli jsme rozděleni na skupiny podle zdatnosti, vedeni různými vedoucími včetně
otce Kamila.

Pokud pršelo, zůstali jsme odpoledne
na faře a hráli hry nebo ping-pong.
Po chutném obědě jsme pak obvykle
měli volno a poté hráli etapku. To jsme se
rozdělili na čtyři skupiny. Vedoucí nám
vždy přečetli kousek z knihy Jacka Londona Bílý den. My jsme potom dělali to,
o čem jsme četli. Posílali jsme zprávu bez
mluvení na dálku, luštili jsme šifry a prošlapávali jsme sněžnicemi sníh pro psí
spřežení.
Večer jsme hráli hry, a když jsme měli
jít spát, pomodlili jsme se ještě s otcem
Kamilem večerní modlitbu. Otec Kamil si
pro nás vždy připravil úryvek z evangelia –
krátký příběh z knihy Voda pro duši a k tomu obrázky.
Ve středu jsme se vydali do sklárny
v Harrachově a do muzea skla. Všem se tam
moc líbilo, a to také proto, že za námi přijel
otec Bedřich a objednal nám limonádu.
Chaloupky potom ubíhaly, až přišel den
odjezdu. Sbalili jsme se a šli jsme na malou procházku před odjezdem.
Po příjezdu do Prahy jsme se přivítali
s rodiči a rozloučili s vedoucími a kamarády. Večer jsme měli rodičům co vyprávět.
TOMÁŠ KOREC, 11 let
Na horním obrázku: V plné lyžařské
zbroji připraveni k souboji se svahem
a sněhem. – Vpravo uprostřed: Potvrdilo se, že kdo dvakrát slyší, jen jednou
padá. – Vpravo dole: Očekávání před
vyhlášením umístnění v celochaloupkové hře.
Snímky P. Kamil Vrzal
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SOCI¡LNÕ OK…NKO
BUDU MÕT NA TO PROSTÿEDKY?
Základním nástrojem pro fungování nového modelu sociálních služeb je poskytování příspěvku na péči. Jedná se o nově zavedenou státní sociální dávku, která posiluje finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. Příspěvek
na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní
osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové
denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumějí úkony umožňující účastnit se sociálního života, komunikovat. Nakládat s penězi či předměty osobní potřeby,
obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. Příspěvek náleží člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišŅuje.
Schopnost zvládnout péči o sebe a být soběstačný je u každého člověka
různá. Proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci někoho jiného,
a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. O příspěvek lze požádat na
obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž spádovém území má
žadatel trvalý nebo hlášený pobyt, tedy v našem případě obvykle u Úřadu
městské části (ÚMČ) Praha 4, Táborská 32, nebo ÚMČ Praha 12, odbor
státní sociální podpory, Kamýk, Čechtická 6. Tuto informaci rovněž poskytne
každý poskytovatel sociálních služeb.
Výše příspěvku za kalendářní měsíc činí:
Do 18 let věku
Stupeň I (lehká závislost)
3 000 Kč
Stupeň II (středně těžká závislost)
5 000 Kč
Stupeň III (těžká závislost)
9 000 Kč
Stupeň IV (úplná závislost)
11 000 Kč

Nad 18 let věku
2 000 Kč
4 000 Kč
8 000 Kč
11 000 Kč

Žadatel o příspěvek musí v prvé řadě správně podat žádost a uvést všechny požadované informace, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým
způsobem má být příspěvek vyplácen, a údaje o tom, kdo a jak bude potřebnou péči zajišŅovat.
Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiného člověka,
který zahajuje sociální pracovník. Sociální pracovník provede sociální šetření
v prostředí, kde žadatel žije. Poté se žádostí o příspěvek zabývá posudkový
lékař Úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnosti žadatele a vychází při tom z výsledku sociálního šetření. Lékař bude ve
většině případů pracovat se zdravotní dokumentací žadatele. Žadatel může
být vyzván, aby se podrobil speciálnímu lékařskému vyšetření. Pokud žadatel
neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, ztrácí možnost příspěvek na péči získat.
O přiznání příspěvku nakonec rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Rozhodnutí o příspěvku na péči je doručeno žadateli. V případě,
že je kladné, je žadatel (nyní již příjemce příspěvku) povinen obecnímu úřadu
do 15 dnů písemně ohlásit, jakým způsobem mu bude péče zajištěna, pokud
tak neučinil již při podání žádosti.
Zákon umožňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplácet
příspěvek v hotovosti (tj. poštovní poukázkou) nebo bezhotovostně na účet,
který příjemce určí.
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti. Příspěvek může být
přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo
zahájeno řízení o přiznání příspěvku. První výplata příspěvku bude tedy zahrnovat výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku. Tato doba se obvykle pohybuje v rozmezí dvou až tří měsíců.
Výplata příspěvku v tom případě bude zahrnovat příspěvky za všechny měsíce
od podání žádosti.
Příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišŅuje poskytovatel
sociální služby, a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě,
tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální
služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce
kombinovat podle vlastní potřeby.
(Podle brožury Stručný průvodce zákonem o sociálních službách,
vydané loni Ministerstvem práce a sociálních věcí.)
VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele
Panny Marie Královny míru v Praze 4.
Redakční uzávěrka příštího čísla (májového) bude v úterý 10. dubna po večerní
mši svaté. Příspěvky lze odevzdat napsané nebo na disketě – také v tomto
případě pokud možno rovněž vytištěné – v sakristii nebo poslat na e-mailovou
adresu suva.jiri@seznam.cz s uvedením kontaktu (jméno, telefon nebo adresa).
Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 12 Kč.

KOSTEL PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
ADRESA
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4-Lhotka
Telefon: 241 490 910, 241 490 913
E-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz
Internet: http://lhotecka.farnost.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 74 326 329, kód banky 0800
(Česká spořitelna); ve zprávě pro příjemce prosíme vždy
uvádět účel daru, např. provozní potřeby nebo rekonstrukce
oken apod., jako příjemce stačí uvést Královna míru

DUCHOVNÍ
Farář P. Bedřich Vymětalík, farní vikář P. Kamil Vrzal.
Jáhen František Martinek

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle
8.00
10.00
18.30
Pondělí
8.00
Úterý
18.30
Středa
8.00
Čtvrtek
8.00
Pátek
15.00
18.30
Sobota
16.00
Mše upravená pro děti každou první neděli v měsíci v 10 hod.
Mše svatá s doprovodem beatové kapely poslední neděli
v měsíci v 18.30 hod.
Změny časů bohoslužeb podle ohlášení, zejména v květnu
(májové pobožnosti) a v období hlavních církevních svátků.

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
Každé úterý od 17.00 do 17.30 s výjimkou července a srpna
a první pátek v měsíci při mši svaté v 15 a v 18.30 hod.

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ

Svátost křtu se zpravidla uděluje v sobotu odpoledne
a v neděli dopoledne, na přání kterýkoliv jiný den. Je třeba se
včas přihlásit.
Svátost oltářní při mši svaté dvakrát denně, na požádání i jindy.
Svátost pokání a smíření (zpověï) lze přijmout před každou
mší, na požádání kdykoliv.
Svátost pomazání nemocných spolu s pokáním a přijetím
Těla Páně je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném případě
telefonicky. To platí i o Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči,
Domově důchodců v Sulické ulici a Sociálně ošetřovatelském
centru v Zárubově ulici.
Svátost manželství je třeba domluvit tři měsíce předem.

DALŠÍ AKTIVITY V KOSTELE
Následující akce se konají, pokud není uvedeno jinak, od září
do června.
Vyučování náboženství od října do května ve středu od 15.30
do 17.15 hod., ve čtvrtek od 15.15 do 17 hod. ve skupinách
podle věku dětí.
Setkání -náctiletých v pátek v 19.15 hod.
„Spolčo“ pro mladé v neděli v 19.15 hod.
Setkání maminek s dětmi v úterý v 9 hod. jednou za dva týdny.
Čaj pro seniory a všechny, kdo nechtějí být sami, každé
druhé úterý v měsíci od 15 hod. v Sále sv. Václava.
Možnost setkání se skupinou pro pomoc potřebným
vždy první pátek v měsíci v 15.45 hod. v Sále sv. Václava.
Telefon: 222 963 854.
Chrámový sbor má zkoušku v úterý od 20 do 22 hod.
Farní knihovna v úterý od 17 do 18.30 hod.

FAKULTNÍ THOMAYEROVA
NEMOCNICE V KRČI
Každou středu v 16 hod. mše svatá střídavě s bohoslužbou
slova v nemocniční kapli sv. Václava.

DOMOV DŮCHODCŮ V SULICKÉ ULICI
Ve čtvrtek v lichém kalendářním týdnu mše svatá v 15 hod.

SOCIÁLNĚ OŠETŘOVATELSKÉ
CENTRUM V ZÁRUBOVĚ UL.
Mše svatá první pondělí v měsíci v 9.30 hod.
Aktualizované údaje ve Farním příručníku nebo na internetu.

