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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE
»Ìslo 6 ñ Listopad 2007

„NECHTE DĚTI PŘICHÁZET KE MNĚ, nebraňte jim, neboŅ takovým patří Boží království,“ řekl Kristus (Mk 10,14). Děti jsou
budoucností rodiny, národa i církve. Proto jsme rádi, že jich do kostela na Lhotku chodí čím dál víc a že se u Panny Marie
Královny míru cítí jako doma, jak o tom svědčí nejen tento titulní obrázek, ale uvnitř tohoto čísla Věstníku na straně 19 rovněž
fotoreportáž z prvního dne školního roku 2007–2008 Církevní mateřské školy Studánka.
Snímek Michael Ort

JUBILEJNÕ POSVÕCENÕ VELIK¡
RODINA
Sedmdesáté výročí posvěcení našeho
kostela Panny Marie Královny míru
oslavíme v nedělí 11. listopadu slavnou
mší svatou v 10 hodin dopoledne.
Chrámový sbor a orchestr při ní pod
taktovkou Ladislava Pospíšila provedou
Missu solemnis Jana Nepomuka Škroupa
a moteto Bohuslava Matěje Černohorského Laudetur Jesus Christus.
Slavnostní odpoledne ve 14.30 hod.
s přednáškou Jana Sokola o tom, proč
chodit do kostela, obohatí svým vystoupením houslový virtuos Josef Suk. Pak budou
účastníci jubilejní akademie pozváni na
pohoštění.

Mše svaté v 8 hodin ráno a v 18.30 hod.
večer budou 11. listopadu beze změny.
V kapli Božského Srdce Páně je k výročí kostela P. M. Královny míru instalována výstava Lhotecký kostel 1937–2007,
o níž píše Marie Kulijevyčová v tomto
Věstníku na stranách 5 a 6. Výstava
potrvá do svátku Krista Krále, tedy do neděle 25. listopadu.
V sobotu 10. 11. bude po mši v 16 hod.
v našem kostele znovu přednesena báseň
Václava Renče Pražská legenda, inspirovaná svržením Mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí.
(red)

Co je vlastně posvícení? Když se zeptáme běžného člověka na ulici, uslyšíme různé odpovědi: hody, sejdou se
příbuzní, přijedou kolotoče, na vesnicích
se koná taneční zábava, posvícení je
i pečená husa, koláče apod.
To se pod pojmem posvícení vybaví
většině lidí. Ale proč se vlastně začalo
péct, tancovat, proč se začali sjíždět příbuzní? Jen málokdo ví, že se připomíná
posvěcení místního kostela.
(Dokončení na str. 2)

ABY NAD¡LE KR¡LOVSTVÕ BOéÕ
BYLO MEZI V¡MI VäEMI éIV…
Pozdrav kardin·la F. Tom·öka z doby p¯ed 25 lety
Praha-Hradčany 5. listopadu 1982
Milý spolubratře,
milovaní bratři a sestry
farnosti Praha 4-Lhotka
Čtyřicet pět let v dějinách není žádnou velkou etapou. Rozhodně tomu
tak nebylo nikdy v minulosti. Současnost naše však, kráčející mílovými kroky vpřed, nutí nás hodnotit
i tento malý časový úsek právě pro
ohromné probíhající proměny.
Kostel na Lhotce, zasvěcený
Královně míru, jak časový je to titul,
při svém vzniku byl obklopen vilkami, polnostmi, kde velkoměstský
ruch a shon vůbec nezasahoval.
Jak prozřetelnostně bylo pamatováno mezi tušenými a plánovanými
domy lidskými také na dům Boží!
Jak se zvětšovala početně farnost,

jaký vzhled má dnes – a to nás dělí
pouhých 45 let!
Nejen prostředí kostela doznalo
velkých změn, nýbrž i kostel sám.
To dobře ví celé Vaše farní společenství. VždyŅ se na všem živě podílelo, obětavě přispívalo, se svým
kostelem skutečně žilo. Byly to velké oběti, velké starosti, velká láska,
která byla s to všechno to podnikat.
Nebylo to marné. Dnešní plody to
jasně dosvědčují.
Za všechno to s Boží pomocí vykonané, s velkým lidským přičiněním uskutečněné je třeba vzdát díky
Bohu. Je třeba ocenění a také vděčně děkovat celému Vašemu společenství v čele s duchovním správcem farnosti.
Povyšuji dosavadní duchovní
správu na děkanství s přáním
a prosbou:

Aby nadále bylo království Boží
mezi Vámi všemi živé, duch pokoje
a dobra aby mezi Vámi vládnul; aby
Královna míru střežila Vaše rodiny
v radostném soužití, aby pod její mocnou a milostivou ochranou zde vyrůstaly nové a nové generace mladé
přejímající od starších úctu k Bohu
a lásku k bližnímu s celou bohatou náplní těchto dvou největších přikázání.
Milovaní, od konání dobrých skutků nenechte se odradit únavou.
Pán, dárce pokoje, aŅ Vám uděluje
pokoj vždycky a každým způsobem
a jeho milost aŅ je s Vámi se všemi!
(2Thes 3,13)
S mým arcipastýřským požehnáním
v srdečnosti
FRANTIŠEK kardinál TOMÁŠEK,
arcibiskup metropolita pražský,
primas český

VELIK¡ RODINA PASTORA»NÕ RADA
(Dokončení ze str. 1)

Kostel je vlastně dům, který si křesŅané začali
stavět pro svá bohoslužebná shromáždění. Tak
i tady na Lhotce se z iniciativy věřících lidí, kteří se
scházeli k bohoslužbám jen v rodinném domě, postavil v roce 1937 kostel. Letos na 7. listopadu připadá 70. výročí jeho posvěcení. Dnes po sedmdesáti letech vidíme, jak z malého semínka vzešlo
velké dílo. A nemyslím na ten kostel jen jako na
stavbu. Současně s jeho postavením a otevřením
začalo také ještě něco jiného – život kolem tohoto kostela.
Z písemného i z ústního svědectví víme, že už
za působení prvního faráře P. Jana Janků se lidé
scházeli v tomto kostele nejen ke slavení mše svaté a k pobožnostem. Konaly se tu dětské besídky,
hrálo loutkové divadlo, scházel se tady skautský
oddíl, byl založen chrámový pěvecký sbor, ženy
zde měly své společenství. A tak to pokračovalo a
rozvíjelo se i dále.
Lidé tady cítili, že nejsou sami, že spolu všichni
tvoří jednu VELKOU RODINU. A tak to Pán Ježíš,
po něm apoštolové a církevní otcové vždy chtěli:
aby farnost byla jednou velkou rodinou, kde každý
pokřtěný má své místo, kde každý se v ní bude cítit přijímán, milován, kde může mít druhé rád, může být pro ně nějakým způsobem užitečný, může s
touto rodinou pomáhat i dalším lidem na celém
světě. A tak to přeji a vyprošuji této lhotecké farnosti i do dalších let. Aby se tady vždy našli lidé,
kteří nebudou říkat nemám čas, mám svou práci,
své starosti, ale kteří budou ochotni se obětovat a
vytvářet tuto velkou rodinu.
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK
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Na svém 84. zasedání se Pastorační rada
farnosti (PRF) Panny Marie Královny míru
v Praze 4-Lhotce vzhledem k blížícímu se
70. výročí posvěcení kostela sešla po
prázdninách hned v pondělí 3. září. Datum
zahájení jubilejní výstavy změnila na 1. říjen.
Projednala přípravu plakátu na výstavu a jeho
distribuci.
Setkání PRF s farníky stanovila na neděli 14. října na 16.30 hod., volby nové pastorační rady předběžně na duben 2008.
Účelové sbírky by podle názoru PRF
měly proběhnout v září ve prospěch obětí
požárů v Řecku a v říjnu při mši upravené
pro děti pro Církevní mateřskou školu
Studánka.
Jako finančně nákladnější akce rada
očekává instalování nového bezpečnostního
zařízení s napojením na pult centralizované
ochrany a tisk brožury k 70. výročí kostela.
Pokud jde o rekonstrukce, vzala na vědomí, že rekonstrukce vitráží v presbytáři by
měla být dokončena v prvním zářijovém týdnu 2007. Instalace ventilátorů v přední části
kostela proběhla před instalací vitráží presbytáře. Otázka případného přisávání vzduchu do zadní části kostela bude řešena až
podle zkušeností s provozem předních ventilátorů v létě 2008.

Při dalším svém zasedání 24. září pastorační rada kontrolovala stav příprav akcí
k 70. výročí kostela, nejprve výstavy a pak
dokončování brožury. Knížka bude dána
k dispozici veřejným i školním knihovnám
z oblasti lhotecké farnosti.

Potom PRF konkretizovala program a přípravu slavnosti posvícení v neděli 11. listopadu (viz článek na straně 1). S politováním přijali členové PRF zprávu, že plzeňský
biskup František Radkovský, o jehož účast
měli zájem vzhledem k partnerství lhotecké
farnosti se západočeskou kralovickou, se
slavnosti na Lhotce nezúčastní.
Mimo jiné bude nutno zajistit úklid kostela před posvícením a další úklid po nedělní
odpolední kulturně společenské akci tak,
aby se od 18.30 hod. mohla bez problémů
slavit večerní mše sv.
Program setkání Pastorační rady farnosti s farníky na neděli 14. října od 16.30
do 18 hod. byl stanoven takto: informace
k rekonstrukci vitráží a ventilátorů (2006,
2007); informace o záměru rekonstrukce
střechy kostela (2008); informace k rekonstrukci farní budovy; průzkum ochoty farníků pravidelně financovat potřeby farnosti;
spolupráce s kralovickou farností – co se
daří, co se nedaří; akce Každý máme svého
chudého (rovněž co se daří a co se nedaří);
všeobecná diskuse s dotazy a podněty
farníků; volby PRF 2008. Moderováním setkání byl pověřen Jakub Hradec.
Farní ples se napřesrok uskuteční už
v pátek 11. ledna a o jeho uspořádání se
jako obvykle postará Tomáš Hrouda.
Další jednání PRF byla stanovena na
15. říjen 2007, 19. listopad 2007 a 7. leden
2008.
(h+r)

PRVNÕ FAR¡ÿ

VYTVOŘENÍ SOCHY Panny Marie pro lhotecký kostel bylo sochaři
Břetislavu Bendovi zadáno 26. ledna 1936. Prvním zveřejněným
dílem tohoto umělce byl totiž reliéf Panny Marie na kapliččce v jeho
rodné Líšnici u Sepekova na Táborsku. Návrh pro Lhotku měl Benda zhotovit podle trosek zachovaných v pražském lapidáriu a fotografií z Archívu hlavního města Prahy. Jak bylo uznáno znalci i pamětníky, úkolu se zhostil velice úspěšně. Dne 24. června 1936
konzistoř model vysoký 73 cm jako návrh sochy pro hlavní oltář
schválila. Kopii sochy Panny Marie z Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí požehnal na staveništi lhoteckého kostela za velké účasti věřících z celé Velké Prahy známý vyšehradský kanovník
Mons. Bohumil Stašek. Pak byla dána do prozatímní kaple v domě
stavitele Františka Bernáta v ulici Ve Lhotce 63. Posléze byl tento
model sochy Panny Marie v třetinové velikosti dodán řezbáři Bohuslavu Bekovi do Kutné Hory, který měl Odborný závod sochařskořezbářský pro umělecké práce kostelní. Práce tam začala první
říjnový den 1937 a za čtyři týdny byla socha zvětšená na výšku 219
cm včetně deseticentimetrového podstavce hotová. Socha je dřevěná, pozlacená. Byla osazena na výdustek hlavice sloupu, který
provedla firma Kamenické závody, dříve ing. Jiří Víšek v Praze. Barevné vitráže v oknech za sochou tvoří pohledovou kulisu Týnského
chrámu na Starém Městě pražském. V krajních oknech jsou postavy
sv. Václava a sv. Anežky. (Na snímku je lhotecký kostel P. M. Královny míru před úpravou interiéru.)
B. Benda, autor kopie sochy Panny Marie, která dodnes – i po
úpravě chrámového interiéru kostelu vévodí –, se narodil před 110 lety.
Umělecky vycházel z Myslbekova statuárního principu a Štursova
lyrismu. Není to nikterak zvláštní, protože Benda byl žákem obou
těchto vynikajících českých sochařů. Jako mnoho jeho vrstevníků
umělecky reagoval na nástup fašismu (Lidé bez domova, Z osudu
rukou). Za druhé světové války vytvořil mimo jiné díla Odboj nebo
Naše země, v období totality nejen díla motivem poplatná době jako
Svářeč, Horník a hutník, Kovák, ale významnou součástí jeho tvorby
i z této doby jsou Mateřskou láskou, portréty dětí, žen a jeho přátel.
Břetislav Benda zemřel roku 1983 v Praze a je pohřben na vyšehradském Slavíně.
(k+red)

Na začátku druhé světové války v září L. P. 1939
přijel na Lhotku k Panně Marii Královně míru z Vranova u Brna první salvatorián P. Jan Janků.
Náboženství vyučoval v MěšŅanské škole v Modřanech a o obecných školách v Hodkovičkách a na Tempu.
Krátce kaplanoval u sv. Vojtěcha v Praze a od 1. dubna
1940 byl kaplanem v Modřanech. Lhoteckým farářem
se stal k 15. dubnu téhož roku.
Pokud můžeme soudit podle dochovaných zpráv,
byla farnost u Panny Marie Královny míru už před ustanovením vlastního faráře dosti živá. V roce 1939 zde
vznikla Mariánská družina. V lednu 1940 se konala
před lhoteckým betlémem za účasti 200 dětí jesličková
slavnost. Dne 12. května téhož roku byl na Lhotce
vysvěcen salvatoriánský klášter, nynější farní budova, o sedm dní později přijal členky zdejší Mariánské družiny generální vikář Arcidiecéze pražské Mons.
Dr. B. Opatrný. Nato 26. května vysílal Český rozhlas
ze Lhotky májovou pobožnost – Hold dětí Královně
máje – za účasti 500 dětí. Dne 5. října 1941 posvětil
arcibiskupský vikář J. Strnad z Dobřichovic prapor
lhotecké Mariánské družiny. Téhož roku 13. října byla
zasazena první tři barevná okna. V březnu 1942 se
světila křížová cesta, kterou namaloval akademický
malíř Miller z Turnova, v dubnu byla doplněna dvě
barevná okna. Farnost se tak zřejmě připravovala na
páté výročí posvěcení kostela.
Události druhé světové války s nacistickou okupací
postihly i lhotecké společenství. V roce 1943 Ministerstvo školství působení P. J. Janků na Lhotce neschválilo, protože byl řeholní kněz, a vyhrožovala mu i německá tajná policie gestapo. Vrátil se tedy do vranovského
kláštera. Jeho spolubratry ze Lhotky gestapo odvezlo
do tzv. Pečkárny, svého pražského sídla, kde všeobecně docházelo k týrání vězňů. P. Alois Prokop musel
do 48 hodin opustit Čechy a fráter Antonín byl odvezen
na práci do Ostravy. Klášter úřady zrušily a kostel přišel
i o zvony.
Po skončení druhé světové války se J. Janků v srpnu 1945 k Panně Marii Královně míru nakrátko vrátil.
V roce 1946 byli zapotřebí čeští kněží v pohraničí, které
v mnoha případech opustili duchovní němečtí. P. Janků
se stal od 1. srpna 1946 administrátorem v Aši. Později
působil v Mníšku pod Brdy. Tam bydlel na faře, kde svého času jako farní hospodyně žila i Marie Wagnerová,
která se jako spisovatelka píšící pod pseudonymem
Felix Háj proslavila příhodami Káji Maříka.
Do Vranova se vrátil k 1. červenci 1969. Pak tam
působil ještě deset let. Zemřel 5. června 1979 ve věku
nedožitých 72 let. Na pomníku jeho prostého hrobu
v tichém přírodním zákoutí je napsané krédo, jež vyjadřuje pokoru Božího služebníka: „Pane, ne o milost,
kterou Pavel dostal, prosím, / ne o milost, kterou jsi
Petrovi odpustil, / jen o tu, kterou jsi lotrovi na kříži dal
– jen o tu prosím.“
V roce 2003 naše farnost toto místo posledního odpočinku P. J. Janků navštívila při poutním zájezdu.
(ek)
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HLAVA PANNY MARIE
Jeden z odlitků hlavy ze sochy
Panny Marie ze zničeného Mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí, který je u nás
u P. M. Královny míru v kapli Božského Srdce Páně součástí nynější jubilejní výstavy Lhotecký
kostel 1937–2007, inspiroval velkého českého básníka Jaroslava
Seiferta, nositele Nobelovy ceny,
k napsání níže uvedené básně
Hlava Panny Marie. Báseň byla
pak zařazena do sbírky Deštník
z Piccadilly. Jak si jistě informovaní čtenáři ze Lhotky uvědomí,
básník ještě vycházel z mylného
přesvědčení, že Mariánský sloup
byl postaven na oslavu porážky
českých stavů na Bílé hoře.

Bydlí U Lužického semináře
Téměř nad řekou.
Slunce zašlo před chvilkou
za domy,
řeka potichu šustila
a míchala své mokré karty
k večerní hře.
Sotva jsem vešel,
Holan zavřel prudce knihu
a zeptal se mě jaksi pohněvaně,
zda také věřím v posmrtný život
nebo v něco ještě horšího.
Já však jeho slova přeslechl.
Na nízké skříňce u dveří
zahlédl jsem odlitek ženské hlavy.
Proboha, tu znám!
Ležela tam, spočívajíc na tváři
jako pod gilotinou.

Bývá to v roce jedinečná chvíle.
Otevřel jsem okno, zaskřípěly
závěsy
a byl tu podzim.
Ještě hedvábný, s kapičkami krve
a lehkými doteky smutku.
Je to čas, kdy lidské rány
začínají víc bolet.
Navštívil jsem Vladimíra Holana.
Byl nemocen.

Byla to hlava Panny Marie
ze Staroměstského rynku.
Shodili ji poutníci,
když právě před šedesáti lety
vraceli se z Bílé hory.
Porazili sloup se čtyřmi
ozbrojenými anděly,
na kterém stála.

PUBLIKACE K 70. V›RO»Õ
Naše farnost vydává publikaci Kostel
Panny Marie Královny míru – historie
a současnost (1937–2007). Cílem vydání knížky s 48 stránkami textu je představit minulá období existence kostela
Panny Marie na Lhotce a současné
činnosti, které probíhají za účasti
aktivních návštěvníků kostela.
Brožuru faktograficky připravili Eva
Kocmanová a Evžen Šárka. Vychází
z 62 literárních a 10 internetových zdrojů včetně archivních materiálů i vzpomínek pamětníků a současníků. Kromě
toho obsahuje názory zajímavých osobností společenského života. V úvodu
publikace se lze začíst do tematicky
orientovaných myšlenek kardinála Vlka
a kněží, kteří ve farnosti působí.
Grafický návrh obálky s červeným pozadím se vzorem brzdového světla akcentuje kostel jako místo k zastavení v „ukřičeném“ světě. Vnitřní grafická úprava
tento motiv opakuje, barevně je však
laděna spíše do světle modré – barvy mariánské a barvy míru. Knížka je doplněna
30 historickými i nedávnými fotografiemi.
Součástí je i stručný popis křížové cesty akademického sochaře Karla
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Stádníka, a tak může sloužit i jako zdroj
k meditaci.
Farnost je na úplný závěr krátce
představena v angličtině a němčině.
Knížku lze doporučit jako dárek nejen pro vaše blízké, ale i pro poutníky
přicházející do našeho kostela.
(dop)

Nebyl ani zdaleka tak vysoký
jako Vendomský v Paříži.
Budiž jim odpuštěno.
Trčel tam na znamení porážky
a hanby
českého národa
a poutníci byli rozjařeni
prvními doušky svobody.
Byl jsem tam s nimi.
A hlava rozbité sochy
kutálela se po dlažbě blízko místa,
kde jsem stál.
Když se zastavila,
její zbožné oči se dívaly
na moje zaprášené boty.
Tentokrát však dokutálela se
ke mně
už podruhé
a mezi těmito dvěma okamžiky
byl téměř celý lidský život,
který patřil mně.
Neříkám, že byl šŅastný,
ale už je u konce.
Prosím, řekni mi ještě jednou,
nač ses to ptal, když jsem vešel.
A odpusŅ.
V DOSTATEČNÉM POČTU jsou stále k dispozici pohlednice se snímky kostela Panny
Marie Královny míru v Praze na Lhotce od
Vladimíra Hyhlíka. Proto nebyly k 70. výročí
vydány další – jubilejní – pohlednice, jak to
někteří členové našeho farního společenství
navrhovali. Na pohlednici, která je stále na
skladě, jsou kromě celkového pohledu dvě
ukázky z křížové cesty, záběr z kaple Božského Srdce Páně a interiér kostela.
(v)

POCTA KR¡LOVNÃ MÕRU
Sedmdesát roků – jeden
celý lidský život! Tak dlouho stojí na Lhotce kostel
zasvěcený Panně Marii
Královně míru s kopií
sochy Jana Jiřího Bendla,
posvěcený 7. listopadu
1937 kardinálem Karlem
Kašparem. Jsou to léta
života pamětníků a současníků, kteří se kolem
něj shromažïovali. Dnes
je to důvod ke vzpomínkám a zamyšlení.
Dnešní farníci jsou na
svůj malý chrám uprostřed domků, vilek a nově
vzniklé zástavby panelových sídlišŅ patřičně pyšní, a tak si v předvečer
slavného dne posvěcení
kostela připomínají jeho
historii na výstavě, zahájené v podvečer prvního
října. Písemné materiály
a zažloutlé fotografie, němí svědkové oněch dnů,
připomínají vznik kostela
a jeho další osudy. Ještě
ve chvíli, kdy čteme tyto
řádky, visí na stěnách

Zahájení jubilejní výstavy v kapli Božského Srdce Páně. Vlevo stojí otec Bedřich Vymětalík,
vpravo představitel Pastorační rady farnosti Jakub Hradec.

kaple Božského Srdce Páně výstavní
panely, sledující dny slávy i smutku
kostela v sedmdesátiletí trvání lhotecké farnosti. Po čase budou ale uschovány, a tak se alespoň na stránkách
Věstníku zachová vzpomínka na ty,
kdo je vytvářeli.
Na osmi panelech je zachyceno ve výběru, co se dochovalo v dokladech, co poskytly domácí archívy
a kronika kostela, vše doprovázeno průvodním slovem textů. Před
návštěvníky výstavky se rozvíjí obraz
života farnosti od prvních počátků do
dneška. Svržení pískovcového Mariánského sloupu na Staroměstském ná-

Nahoře: Jedním z vystavených exponátů je i dnes už historický praporec
někdejší Mariánské družiny paní a dívek v Praze-Lhotce. – Vpravo: Kromě
zástupců Městských částí Praha 4
a Praha 12 se vernisáže výstavy Lhotecký kostel 1937–1947 zúčastnil předseda Spolku pro obnovení Mariánského sloupu akademický sochař Jan
Bradna. Na snímku je se svou sestrou
paní Ludmilou Kukalovou, jež kdysi
bydlela na sídlišti Novodvorská a nyní
žije ve Švýcarsku.

městí. Svržení dvoumetrové sochy
Panny Marie se čtyřmi skupinami
andělů, zápasícími s nečistými silami
zla, dalo podnět ke vzniku dvanácti
kostelů na okraji hlavního města. Měla
to být prosba o odpuštění za nerozvážný čin vandalů na Staroměstském
náměstí, bezhlavé nenávisti k Panně
Marii. Šlo přitom o mylný akt nenávisti
k domnělému symbolu oslavy porážky na Bílé hoře (1621). Z mariánské
skulptury s gloriolou dvanácti hvězd
se do lhoteckého kostela dostal odlitek hlavy a původní hvězda, jakož
i malý úlomek plastiky.
Výstava je přehledem o minulosti
a současnosti. Exponáty sledují na
začátku stavbu kostela. Zprvu byl
uvažován plán na dřevěný kostelík,
také na honosný chrám s vysokou
špičatou věží, až nakonec došlo ke
shodě o postavení dnešního zděného
kostela. Ve fotografiích je pak připomenut Mariánský sloup ze Staroměstského náměstí a prozatímní lhotecká
kaple ve vile u Bernátů z let 1935–
–1937. Na prvých dvou panelech je
fotografický materiál předávání klíčů
ke klášteru salvatoriánů z r. 1940, kteří
zde působili. Ke třem zvonům z konce
třicátých let přibyly také Melzerovy
varhany. Dál je pak dokumentován
starý interiér lhoteckého kostela a posléze průvod Božího Těla v roce 1941.
Z téhož roku jsou zaznamenána nová
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barevná okna a také stará křížová cesta akademického malíře Millera. Našly
se i snímky svěcení praporu mariánské
družiny roku 1941 a portréty duchovních P. Jana Janků a Miroslava Plotěného. Zaznamenána je rekonstrukce
kostela v sedmdesátých letech minulého století, jakož i přístavba kaple
Božského Srdce Páně z roku 1992. Připomenuty jsou publikace o lhotecké

Zdůrazněn je tu přínos sboru a orchestru, řízených Ladislavem Pospíšilem,
i varhaníků chrámu a také beatové
kapely Dvoje stopy a hudební skupiny
Nestíháme. V neposlední řadě jsou
připomenuti současní duchovní otcové a kaplani kostela. Na závěrečném
panelu je pak pozornost věnována
působnosti P. Vladimíra Rudolfa v letech 1967–1998.

Po vernisáži byli účastníci této malé slavnosti pozváni na skleničku vína.

křížové cestě, z r. 1982 Velikonoční
cesta, asi z r. 1991 Utrpení Ježíšovo –
úděl člověka. Obrazovou část doplňuje
CD nahrávka lhoteckého chrámového
sboru a stolní a výpravný nástěnný
kalendář pro rok 2002.
O prvních kněžích, setkáních věřících, mších, křtech a biřmováních
hovoří dvě vitríny písemných a fotografických dokladů. Dalších šest panelů sleduje život kostela do současnosti, s jeho bohatými aktivitami. To
už za působení P. Vladimíra Rudolfa a dnešního duchovního správce
P. Bedřicha Vymětalíka. To místo se
stalo nejen svátečním pro věřící, ale
i nabídkou pro celé okolí, ukázkou
života farnosti a prostorem pro mnohé
kulturní dění, výstavy a koncerty. Korunu vnitřnímu prostoru vytvořila dnes
už i ve světě proslulá křížová cesta
Karla Stádníka ze sedmdesátých let.
Poslední roky kostela hovoří novými aktivitami. Patří mezi ně společenské a charitativní akce, vzdělávací
program, aktivity dětí a mládeže i Farní akademie, poutní zájezdy, zahradní
slavnosti v Církevní mateřské škole
Studánka, mše svaté upravené pro
děti, farní společenství a společenství
seniorů a maminek s dětmi, plesy
a Tříkrálové sbírky, aktivita Každý
máme svého chudého i společenství
s farností Kralovice v plzeňské diecézi.
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Připomenout minulost lhoteckého chrámu se v průběhu roku rozhodli
pastorační rada s farářem P. Bedřichem Vymětalíkem, kteří k tomu přizvali pracovní výbor pro přípravu
oslav sedmdesátého výročí i další
dobrovolníky. Za všechny zúčastněné
se sluší připomenout usilovnou práci
na přípravě textů výstavy – a také
jubilejní publikace alespoň jmény –
uvedeno „jen“ v abecedním pořadí –
Jitky Bartošové, Tomáše Hroudy,
Petra Křížka, Evy Kocmanové, Evy
Maruškové, Věnceslavy Svobodové,
Evžena Šárky, varhaníka Vladimíra
Turka. Při přípravě výstavy došlo
i k mezistátní spolupráci. Na výzvu
místopředsedy pastorační rady lhotecké farnosti P. Křížka jednotlivé panely
na počítači zdarma upravil slovenský
grafik Samuel Ryba.
Uspořádání dochovaných textových a fotografických památek jako
podkladů pro vytvoření panelů výstavy a knižní publikace se ujala paní
E. Kocmanová. Vedla ji k tomu mnohaletá příslušnost k farnosti, v níž

zažila svůj křest, biřmování, svatbu
i křest svého syna. Její obdivuhodná
mravenčí práce se stala základem
chronologického uspořádání materiálů a fotografií, dohledávání doplňků
a vytváření popisků k dokladům, často nedatovaným a neoznačovaným,
skládání, identifikování, konfrontování, dokonce objevování i lecčehos
nového z vlastního života při lhotecké
farnosti. Ke slovu přišly články z někdejších časopisů Katolická žena, ale
i současného Tučňáka a také brožurky ze čtyřicátých let. Při té práci našla
ve vlastních sbírkách mnoho cenného, například zpěvníky Vzhůru srdce
a Věnec nejkrásnějších písní Vojtěcha Říhovského, s písní Královno míru,
slavná nebes Paní. Při zaměstnání
a péči o rodinu to byl úkol nesmírně
náročný, který ji však dovedl i k ucelenému doplnění farní kroniky až do
současné doby.
Slavnostní otevření výstavy zahájil důstojným úvodem P. Bedřich
Vymětalík a po něm člen Pastorační
rady Jakub Hradec. Hana Stehlíková
pak přispěla klavírní verzí písně Anjelské přátelství ze sbírky Loutna česká
Adama Michny z Otradovic, která začíná slovy: Nebeští kavalérové vinšujte štěstí! V ní zaznělo skutečné
přání shůry! Na bohatě navštívené
vernisáži byl přítomen i předseda
Spolku pro obnovení Mariánského
sloupu, akademický sochař Jan Bradna. Po vstupních slovech se rozvinula
živá rozprava farníků i hostí a vzpomínky na události minulé doby nebraly konce.
Lhotecká výroční výstava dává
podnět k dalšímu sbližování farníků
a těch, kdo se hrdě pyšní příslušností
ke lhoteckému kostelu Panny Marie
Královny míru. Ve farnosti, na území,
kde sídlí přes 40 000 obyvatel, se
k církvi hlásí více než 6000 jejích příslušníků, z nichž přes tisíc navštěvuje
nedělní bohoslužby. Leckterá farnost
naší země by mohla tomuto společenství závidět. Přes všechny obtíže
od vzniku stavby kostela po dnešek,
přes náročný průběh života farnosti
se nad tímto dílem klene duha smíření a soustředěné spirituality. Na
všem konání je znát ruka Boží a Boží
požehnání. Ten dar v sobě trvale nese i celá farnost, jako místo společenství a rodinného setkávání se s Bohem a lidmi.
MARIE KULIJEVYČOVÁ
Snímky Eva Kocmanová

JUBILEJNÍ VÝSTAVA Lhotecký kostel 1937–2007 v kapli Božského
Srdce Páně potrvá do neděle 25. listopadu – slavnosti Krista Krále.
Pozvěte na ni své příbuzné, přátele, sousedy a známé! Věřící si
výstavu mohou prohlédnout vždy v neděli před bohoslužbami a po
nich. Veřejnosti je přístupna v pátek od 16 do 18 hodin a v neděli od
(r)
15 do 18 hodin.

LID… Z NAäEHO KOSTELA

EMANUEL KNITTL
Emanuel Knittl se narodil 6. října
1925 v Praze už starším rodičům.
Otec byl prokuristou u výrobce
zápalek Solo, maminka pracovala
jako poštovní úřednice a po narození syna pak už zůstala celý život
v domácnosti.
E. Knittl vyrůstal v Krči. Do reálky
chodil na vinohradskou Smetanku,
strojní průmyslovku vystudoval v Praze na Smíchově.
Ke konci vojny, na které byl v letech 1947– 49, se po čtyřleté známosti oženil s Dagmar Pickovou,
absolventkou Rodinné školy a také
Střihačské akademie. S ní pak žil ve
vilce jejích rodičů v branické Jiráskově čtvrti. V roce 1950 se jim narodila dcera Dagmar a o rok později
syn Jaromír. I paní Dagmar Knittlová
podobně jako maminka jejího manžela po narození dětí už zůstala v domácnosti. Jejich syn a dcera mají po
dvou vlastních dětech a dnes už je
pan Knittl i pradědečkem osmi pravnoučat. Před deseti lety ovdověl.
Jeho manželka zemřela doma, v čase jednoho z rozhlasových přenosů
mše ze lhoteckého kostela.
Od roku 1947 byl Emanuel Knittl
bezmála čtyřicet let odborníkem na
pevnostní zkoušky letadel. I když
jeho působiště postupně neslo různé názvy, pracoval nejprve ve Vysočanech a pak větší část života v Letňanech stále u stejného podniku.
Působil jako zástupce vedoucího

zkušebny, jaká byla v zemích tehdejší Rady vzájemné hospodářské
pomoci jen u nás a v Rusku; v době
jejího největšího rozkvětu v padesátých letech minulého století v ní
pracovalo asi sto lidí. Jeho syn šel
v otcových stopách a dodnes je projektantem Aera Vodochody.
Jak jste se dostal ke své profesi?
Přes letecké modelářství. Modely
letadel jsem začal stavět už před
druhou světovou válkou ve věku asi
deseti let.

Kolik jste jich za život postavil?
Asi 110. Nejdříve jsem stavěl
modely podle kupovaných plánů,
pak jsem je začal konstruovat sám.
Konstruování leteckých modelů mě
vlastně bavilo víc než létání. Přesto
jsem v soutěžích s nimi získal několik druhých a třetích míst. A to byly
tenkrát soutěže, kterých se zúčastnilo třeba až 700 modelů!
Měly vaše úspěchy v soutěžích
ještě jiný ohlas v modelářském
světě?
V letech 1945–1960 jsem byl členem Aeroklubu Republiky československé a pak Svazarmu. V Aeroklubu jsem pracoval jako člen
výboru modelářského klubu. Působil jsem také jako sportovní komisař
pro sportovní letadla a modelářství, instruktor pro výchovu nových
modelářů, instruktor pro výchovu
modelářských instruktorů z řad učitelů, zasedal jsem v redakční radě
časopisu Letecký modelář, vydával
jsem plánky letadel a napsal publikaci Výpočet modelu soutěžního
větroně.
Věnoval jste se modelářství i pak,
kdy už jste pracoval v leteckém
průmyslu?
Ne, to jsem na to již čas neměl.
K modelářství jsem se pak vrátil
oklikou přes filmování.
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Přes filmování?
Při podnikové rekreaci na Pomezních boudách jsem byl svědkem
dvou synových krkolomných kotrmelců, když značnou rychlostí najel
na odhalené kořeny stromů, jež mu
stály v cestě. Protože na zledovatělém březnovém sněhu nemohl
zvládnout lyže, nejdřív to vypadalo,
že se o ně rozmlátí. V té chvíli jsem
si uvědomil, že i já mám staré rodiče a že člověk vlastně, jak já říkám,
nikdy neví dne ani púl hodiny. A tak
jsem po návratu do Prahy koupil
kameru a začal natáčet – dceru
a syna, manželku, dědečky a babičky i další příbuzné, jichž jsme tehdy
měli asi čtrnáct.
Zůstal jste jenom u filmování
rodiny nebo přátel?
Když jsem se jednou nudil při
povinném politickém školení pro
nestraníky, na stole upoutal mou
pozornost popelníček z odpadového materiálu – mistička duralového
výlisku. Napadlo mi, že by se hodil
na kapotu modelu letadla. Popelníček jsem si vzal a letadýlko k němu
přidělal. Protože jsem kdysi i loutkařil, k eroplánu jsem pak přidělal loutky, kulisy a vymyslel příběh. A protože jsem v té době měl rád Příhody
dobrého vojáka Švejka, loutky byly
ladovské a příběh pojednával o Švejkově „působení“ u letectva. Dostal
jméno Zkáza eskadry a létalo v něm
asi padesát leteckých modýlků.
Když si představíte, že na jednu
vteřinu promítání bylo zapotřebí
16–18 obrázků, pochopíte, že jsem
si s natáčením ve volných chvílích
„hrál“ asi 25 let, skoro až do důchodu. Celkem jsem při vytváření tohoto animovaného filmu odpracoval
7000 hodin. Pro srovnání: jeden rok
v zaměstnání tehdy představoval
asi 2000 pracovních hodin.
Natočil jste však také asi pětadvacetiminutový zvukový amatérský film o lhotecké křížové cestě…
Byl bych rád, kdyby se na něj
mohli – přestože nám letos v létě
někdo z kostela ukradl monitor a reprodukční zařízení – lhoteční farníci
znovu podívat i v letošním jubilejním
roce. Ta křížová cesta mě jako filmaře, i když jen amatérského, dost
provokovala. Byla to také velká práce. Chodil jsem na kůr, pozoroval,
kdy a jak jsou jednotlivá zastavení
zvenku přirozeně sluncem nejlépe
nasvícena, a teprve pak natáčel.
A jednotlivé cívky exponovaného
filmu jsem k vyvolání posílal do západního Německa.
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Vy jste vlastně jeden z těch lhoteckých farníků, kteří do kostela
chodili ještě přes pole.
Se lhoteckým kostelem jsou spojeny všechny nejvýznamnější události mého života: čas mého ministrování, moje a manželčina svatba,
pohřby rodičů, křty dětí, jejich první
svaté přijímání i pohřeb mé ženy.
Na místě kostela Panny Marie
Královny míru bývala mokřina, kde
kuňkaly žáby. Když se kostel začal
stavět, jako kluk jsem běhal kolem
dokola po základech, dokud zdi vyčnívaly ještě jen asi půl metru nad
zemí. Na poli, kde je dnes v Sulické
ulici Domov důchodců, jsme my kluci z Krče vedli líté bitvy kamením se
Lhotečáky. Tam, kde je dnes poblíž
naší vilky na sídlišti Novodvorská
supermarket Delvita a nízké domy
u silnice, byla kolonie sestávající
ze dvou řad chudičkých chaloupek
o jedné místnosti postavené z prken
a zbytku z různých plechů s reklamami a jiného všelijak posháněného materiálu.
Kam jste chodili na mši, než byl
postaven kostel na Lhotce?
Ještě než byl postaven lhotecký
kostel, chodili jsme na mši, jak jsme
říkali, ke hluchoněmým – ke Školským sestrám, jejichž kaple byla
tehdy přístupná i veřejnosti. U prvního svatého přijímání jsem byl
v kapli v jednom z malých domečků
poblíž dnešní polikliniky na Budějovické. Občas jsme také zašli do
krčského kostelíčka, který nyní používá Církev československá husitská a který byl původně katolický.
Znal jste všechny kněze, kteří
u Panny Marie Královny míru na
Lhotce působili?
Ano. Nejvíc jsem si zakládal na
tom, že jsem se znal s piaristou
P. Miroslavem Plotěným, který – podobně jako teï otec Kamil Vrzal –
držel partu s mládeží. V Zátiší poblíž dnešního Diagnostického ústavu měli piaristé pronajatý domek
s věžičkou. P. Plotěný krásně zpíval. Kamarádil se s mým spolužákem regenschorim Josefem Sedláčkem. Jako katolická mládež jsme
chodili zpívat na kůr.
Ministroval jsem otci Janovi Janků, který byl prvním lhoteckým farářem. Bezprostředně před Vladimírem Rudolfem byl u Panny Marie
Královny míru administrátorem páter Novák. Za jeho působení farnost
upadala. Když v neděli na mši přišlo
deset lidí, bylo to hodně. To bylo
v době, kdy naše děti šly k prvnímu

svatému přijímání. Z Novákova „působení“ museli mít komunisti velkou radost. Rodiče a moje kmotra
Anna Žaludová na Lhotku do kostela chodili dál, ale já jsem tam chodit přestal.
Kdy jste se seznámil s paterem
Rudolfem?
Teprve až asi za rok po jeho příchodu na Lhotku, když zemřela
tchyně a vyjednávali jsme její pohřeb. Sblížilo nás, že jsme oba na
vojně sloužili u pétépáků (PTP, pomocné technické prapory pro vojáky, kteří byli z hlediska totalitního
režimu politicky nespolehliví – poznámka redakce). Pak s ním syn byl
na výletu na Slovensku. Otec Rudolf
tehdy s mládeží spal i pod širákem.
Pro mne osobně pak byla velkým
duchovním zážitkem moje celoživotní generální zpověï u otce Vladimíra, když nás navštívil u nás doma.
U generální zpovědi u něj tehdy byla
i moje žena.
Zmínil jste se, že jste se svého
času věnoval také loutkovému
divadlu.
V letech 1937–1948 jsem byl členem loutkářského odboru Sokola
Praha-Krč. Jako sokol jsem cvičil
na třech všesokolských sletech – na
dvou ve třicátých letech a pak ještě
v roce 1948.
V letech 1982–1990 jsem byl
také členem výboru Svazu chovatelů ušlechtilých koček. Léta jsem
totiž byl majitelem výstavního kocoura. Zpracoval jsem technickou
přípravu několika mezinárodních
výstav ušlechtilých koček, zajistil
konstrukční přípravu a výrobu výstavních klecí a stojanů a natočil
film o kočkách.
Jak jste se dostal k chovu koček?
Na tuto otázku musím odpovědět
trochu oklikou: Když v srpnu 1968
Československo přepadli Sověti,
byli jsme v Jugoslávii a nemohli
jsme se hned vrátit. Všichni takto
postižení lidé se měli hlásit na našem zastupitelském úřadu. Tam už
čekala fronta místních občanů, kteří
si chtěli nezištně vzít postižené
Čechy a Slováky do svých rodin.
Tak jsme byli do začátku září na
předměstí Záhřebu v rozestavěném
domě u rodiny Štěpána a Nikoly
Kobetičových. Když jsme se pak
vrátili, nějaká babka nám hodila přes
plot na zahradu kotě. Pak jsme měli
jedenáct nebo dvanáct let dalšího
(Dokončení na str. 9)

Z ODKAZU P. VLADIMÕRA RUDOLFA
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Když jsme přišli k děkanovi Vladimíru
Rudolfovi, duchovnímu správci farnosti Panny Marie Královny míru
v Praze 4 na Lhotce, abychom s ním
udělali rozhovor k jeho 70. narozeninám, k jeho velkému jubileu života,
nesmírně obětavé práce, tvůrčích činů, ale i zápasů v době komunistické
totality a sdělili mu svůj úmysl, překvapil nás slovy: „Jen žádné vzpomínání, žádný závěr, účtování. Je třeba
ještě mnoho vykonat, ještě nebylo
rozdáno všechno. A tak ten věk, který se neodvažuji ani vyslovit, ještě
nepřišel. Až mi bude sedmdesát,
tak vám to povím. Zatím o tom nic
nevím.“ A proto první otázka zněla
netradičně:
Co vám v této době leží nejvíce
na srdci, co byste nám chtěl říci
nejdříve?
Co mně nejvíce leží na srdci? Je
to problematika bohoslovců, kteří
přicházejí, aby v naší kněžské práci
pokračovali, a otázka jejich přípravy.
Na Lhotce jim vyprošujeme dary
Ducha Svatého, aby dobře pochopili
význam a smysl svého povolání.
A prosíme i za ty, kteří jim mají na
jejich cestě ke kněžství pomáhat, aby
to vždy a všude činili nejlepším způsobem. Naše modlitby snad už přiná-

EMANUEL KNITTL
(Dokončení ze str. 8)

kocoura a kočky nás začaly zajímat.
Na jedné výstavě nás upoutala rasa
orientální modrá. Obrátili jsme se
na jednu její chovatelku a projevili
o takovou kočku zájem. Když si nás
paní chovatelka z hlediska potřeb
tak vzácné kočky důkladně „prokádrovala“, přenechala nám kocourka,
který se jmenoval Nerine Rosa
Glanca. V našem majetku pak byl
třináct let středem pozornosti na
všech možných odborných výstavách. Dodnes po něm mám krabici
plnou metálů.
Když jste byl u pétépáků, neměl
jste za totality jako věřící člověk
zaměstnaný v leteckém průmyslu
politické problémy?
Ani ne. Přestože jsem dost otevřeně říkával, co jsem si myslel.
Snad právě proto ale na mně nikdo

šejí první konkrétní výsledky. V říjnu
budeme slavit již druhou primici po
listopadu 1989.
Nad formací budoucích kněží často uvažuji snad i proto, že za totality
jsem jako svědek stál u několika tajných svěcení a od samého počátku
se snažil těm, kteří byli k této službě
povoláni, pomáhat. Nejednou jsem si

kladl otázku, jak je možné, že světští
kněží, tedy ti, kteří na rozdíl od svých
spolubratrů řádových se dali do služeb svého biskupa a slíbili mu věrnost, nejsou vždy na takové úrovni,
jak by měli být. Možná je to tím, že se
ne vždy doceňuje význam spirituality

nikdy nechtěl, abych vstoupil do komunistické strany. Zřejmě mě brali
jako odborníka, kterého potřebovali.
Problémy jsem měl v důsledku
února 1948 na vojně. Na základě
rozkazu tehdejšího ministra národní
obrany armádního generála Ludvíka Svobody jsem byl z politických
důvodů degradován z aspiranta na
svobodníka bez možnosti povýšení a nakonec jsem skončil u PTP
v Hvězdově pod Ralskem. V Hvězdově tenkrát se mnou vojákoval
Vladimír Vyhlídka, původně zaměstnanec Ministerstva zahraničního
obchodu. Ten pak utekl do Říma
a vystudoval tam teologii. Po roce
1968 se vrátil, dělal zřízence v nemocnici, nakonec byl sekretářem
kardinála Františka Tomáška a jako
kněz byl i na pohřbu P. Vladimíra
Rudolfa. U PTP nás oba vyslýchali,
když jsme žádali, abychom mohli jít
do Mimoně do kostela. Zajímali se,
proč věříme atd. Ale nakonec jsme

spolu několikrát v tom mimoňském
kostele byli.
Můj otec, místostarosta Sokola
v Praze-Krči, který se zasloužil o postavení tamní sokolovny, byl v únoru 1948 komunistickým akčním
výborem ze Sokola vyloučen. Pro
tehdejší dobu je charakteristické, že
se to dověděl z rádia.
Tragický však byl důsledek únorového „vítězství pracujícího lidu“
v manželčině rodině. Její otec plukovník Jaromír Picek, zasloužilý italský legionář z první světové války,
vysoký vojenský hodnostář v Lounech a v Brandýse nad Labem se
v roce 1949, necelý týden před Vánocemi, za nevyjasněných okolností
zastřelil. Prý se zastřelil… Přestože
byl jako hluboce věřící katolík vždycky přesvědčen, že člověk nemá sám
právo si sáhnout na život, který je
velkým darem od Pána Boha.
Rozhovor připravil J. S.
Snímky E. K.

(Pokračování na str. 10)
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duchovních působících mimo klášter.
A přece je srovnatelná se spiritualitou jednotlivých řádů a podobně jako
ona může přinést hojné ovoce.
Máte přebohaté zkušenosti, jak
naplňovat kněžské poslání v nejtěžších podmínkách komunistické
diktatury.
Nejen já, ale i řada dalších kněží
za těch čtyřicet let nabyla mnoho
zkušeností. Vůbec mám pocit, že diecéznímu knězi, který byl, kdybychom
to chápali pouze lidsky, jakýmsi osamělým pěšákem, dlužíme objektivní
zhodnocení jeho práce.
Mnohokrát jsem si vzpomněl na
setkání bohoslovců na Velehradě,
kde otec Silvestr Braito vždycky dával něco k lepšímu. Samozřejmě došlo i na faráře – co všechno dělají,
nebo nedělají. Když jsme byli v nejlepším, ujal se slova otec Šuránek.
Poukázal na kněžský pot a upozornil,
že chce-li kněz ve své farnosti něco
dokázat, může být tento pot i krvavý.
Jak může být krvavý, ukázala následující léta, kdy se jak otec Braito, tak
i otec Šuránek stali obětí komunistické zvůle.
Většina vašich kněžských let je
spojena s obdobím totality. Kdy
jste byl vysvěcen?
Vysvěcen jsem byl v roce 1950,
na prahu velkých procesů, na svátek
sv. Vojtěcha. Bylo to dříve než obvykle, z obavy, abychom vůbec mohli
být vysvěceni. K oltáři nás kráčela
jen hrstka, abychom řekli „Ad sum –
Tady jsem.“ Parafrázuji-li slova
sv. Augustina, mohu říci, že jsme
byli rozhodnuti hájit přeslavnou Boží
obec. S odvahou patřící k mládí jsme
po vysvěcení odmítli politické školení
a tím se jako novokněží odsoudili
k několikaletému pobytu v pracovním
táboře.
A jak jste vůbec dospěl k rozhodnutí stát se knězem?
Už jako student jsem uvažoval, co
budu dělat, jak nejlépe zhodnotím
svůj život. Uvědomoval jsem si, jak je
krátký a že ho budu žít jenom jednou.
Chtěl jsem jej „prodat“ za nejvyšší
možnou cenu. Pro kněžství jsem se
rozhodl v době, která byla pro naši
rodinu obzvlášŅ bolestná – po tom,
kdy za druhé světové války v Brně
přímo v divadle při bombardování
tragicky zahynula moje šestadvacetiletá sestra, členka tamní opery. Tři
týdny hledání částí roztrhaných těl
v rozvalinách se pro mne stalo exerStrana 10

ciciemi, které mne naučily chápat, že
lidé se mají mít navzájem rádi, a ne
se zabíjet. Do semináře jsem šel proti vůli své matky, ale s tichým souhlasem otce.
Jaká byla vaše první léta v duchovní správě?
Přišel jsem na Berounsko, odkud
pocházím, a snažil jsem se pracovat
s mládeží. To režimu vadilo nejvíc.
Div ne každý den mě můj pan vikář
upozorňoval, že mě chtějí zavřít. I to
jsou věci, o kterých se dosud málo
hovoří. Jak třeba kněz s návštěvou
u svých farníků čekal, až bude tma.
Když se na náboženství nepřihlásilo
moc dětí, bylo mu líto, že je tak málo
odvážných katolíků. A když se jich
přihlásilo hodně, dalo se čekat, že
kněz bude poslán o štaci dál, pokud
nepřijde přímo o státní souhlas k výkonu kněžské funkce. Přesto jsem
rok co rok vedl děti k prvnímu svatému příjímání. Dodnes mě naplňuje
velkou radostí, že jsem to s pomocí
Boží dokázal.
I kněz je jenom člověk. Nepochyboval jste někdy o smyslu své práce? Nebál jste se?
Nepříjemné bylo samozřejmě každé jednání se státním církevním tajemníkem, byŅ šlo třeba jen o opravu
okapu. Není divu, že i za té situace
kněz někdy zapochyboval o smyslu
své práce, jestli se dá vůbec něco
dělat. Bylo to to nejhorší pokušení
a prožíval je snad každý z nás. A každý je musel nějak překonat. Já jsem
je překonal, když jsem se seznámil
s pastorací v tehdejším východním
Německu. To byly další moje „exercicie“, při nichž jsem si uvědomil, co
všechno mohu ještě dělat, a že není
nic, co by se dělat nedalo.
Co byste řekl ke svým aktivitám
z konce šedesátých let?
Všechno to ponižování, zneuctívání naší práce a zejména díla Božího mě trápilo. Řekl jsem si, že i my,
kněží, musíme k tomu nahlas něco
říci. Při uvolnění na prahu tzv. pražského jara jsem začal tvrdit, že mám
nápad, jak zlepšit kněžskou mírovou
práci. Tehdejší tzv. Celostátní mírové hnutí katolického duchovenstva,
předchůdce pozdějšího prorežimního sdružení Pacem in terris, totiž
bylo jediným místem, kde se mohli
kněží legálně scházet. Domluvil jsem
se s otcem biskupem Tomáškem,
který tehdy stál v čele pražské arcidiecéze jako apoštolský administrátor, a tomu se podařilo přeložit mě do
Prahy. V osmašedesátém roce jsem

pak začal jezdit z jedné diecéze do
druhé a s poctivými kněžími rokovat
o tom, jak mírové hnutí zlikvidovat. Zástupce diecézí jsme svolali do
Prahy a tuto podvodnou organizaci
rozpustili. Pak se nám podařilo založit Dílo koncilové obnovy. Tato organizace církvi pomáhala uvádět do
života závěry Druhého vatikánského
koncilu a laiky učila koncilově myslet
a jednat. Rok 1968 vůbec byl pro
celou církev a její obrodu velice důležitý. V tehdejším obrodném procesu
nezaostávala.
Tenkrát jste také působil v Katolických novinách.
Když jsem nastupoval do jejich
redakce, měly náklad 35 000 výtisků,
a když úřady z nich naši „partu“ vyhodily, tisklo se už více než 100 000
kusů. I to je důkaz, co dokáže několik jednotlivců, když mají svobodu
a jsou zapáleni pro věc.
Odpověï režimu na vaši tehdejší
aktivitu na sebe zřejmě nenechala
dlouho čekat.
Nikdy nezapomenu na okamžik,
kdy Rudé právo (oficiální deník komunistické strany – poznámka redakce Věstníku) o mně přineslo dlouhý článek, ve kterém vypočítávalo
moje „hříchy“ – pravdy i nepravdy.
Dostal jsem se do úplné izolace.
S nikým jsem se nesměl stýkat, nikdo mě nenavštěvoval. Až na jednu
vzácnou výjimku – P. Zdeňka Vágnera. Chtěl-li mě navštívit otec biskup,
přišel tajně, v noci. Na konzistoři státní orgány neustále urgovaly žádost,
abych byl přeložen z Prahy. Situaci
ztěžovalo, že o tom mluvil jak Hlas
Ameriky, tak i Vatikánský rozhlas.
Otec Tomášek však úřadům nepodlehl, přestože, jak se mi jednou svěřil, na státním církevním sekretariátu
o něm někteří pracovníci říkali: „A ten
dědek ne chcípnout a ne chcípnout.“
A ještě jednu skutečnost bych chtěl
v této souvislosti dosvědčit: V těžkém
období, kdy tolik záleželo na každém
rozhodnutí, si byl biskup Tomášek
vědom, že jako jediný český a moravský biskup ve funkci musí na
svém místě zůstat, byŅ i za cenu
osobní necti.
Vaším velkým činem byla beze sporu instalace křížové cesty v kostele Panny Marie Královny míru
v Praze na Lhotce. Její netradiční
pojetí vzbudilo velkou pozornost
i v zahraničí…
K tomu, abych se dostal z posrpnové izolace (1968 – poznámka redakce Věstníku) mi pomáhala práce.
Když do republiky vtrhli Sověti, začal
jsem kopat základy k depozitáři. Pak

přišla úprava kostelního interiéru podle projektu arch. Václava Dvořáka.
Posléze jsme s mým přítelem, akademickým sochařem Karlem Stádníkem začali pracovat na křížové cestě. Kladli jsme si otázky: Ježíši, kde
jsi? A kde jsi právě teï? V evangeliu
přece čteme: „Já s vámi jsem až do
skonání světa.“ Procházíme-li dnes
touto křížovou cestou, dostáváme
odpověï, že Kristus je všude tam,
kde člověk trpí.
Křížová cesta pochopitelně vzbudila doma i venku velkou pozornost.
Doma tak, že jsme nevěděli, jestli ji
budeme smět dokončit. (Státní orgány si za totality osobovaly právo
rozhodovat i o vysloveně vnitrocírkevních věcech – poznámka redakce
Věstníku.) A když už jsme ji dokončili, začaly k nám jezdit celé skupiny
zahraničních návštěvníků. Přijížděli
nejen se zájmem o toto dílo, ale ve
svých autokarech přiváželi i to, co
jsme potřebovali také – knihy a rozmnožovací a tiskařské stroje. Takže
křížová cesta pomáhala též k vydávání tehdy zakázané náboženské
literatury.
V období „pražského jara“ jste
byl nejen publicisticky činný
v tehdejších Katolických novinách, ale překládal jste a vydával
spisy Michela Quoista. Proč jste
po převratu v této činnosti nepokračoval?
Jednak mám v zásuvkách tolik
přeložených věcí, že se mi tam už
další překlady nevejdou, jednak pro
naprostý nedostatek času. Kostel ve
Lhotce bylo nutně zapotřebí rozšířit.
Stalo se tak přístavbou kaple Božského Srdce Páně. Kromě toho jsme
v Královci u Trutnova stavěli rekreační dům pro naše děti. Mají-li tam
být děti, musí tam být kostel. Kostel
sv. Jana Nepomuckého v Královci
však byl už na spadnutí. Letos na
jaře se tam konala po 40 letech opět
první mše svatá.
Jak vás ve vaší práci omezují
důsledky těžké srdeční operace,
kterou jste prodělal předloni?
Asi působím zdravým dojmem, když
mě nedávno otec arcibiskup Miloslav
Vlk jmenoval vikářem. Nemám čas
stárnout a nerad slyším, když mi někdo připomíná, kolik mi je let. Mám-li
nějakou opravdovou starost, pak je
to, abych se dočkal nástupce nebo
nástupců nejen pro sebe, ale pro celou mou kněžskou generaci.
Ještě za totality jste se setkal s papežem Janem Pavlem II. Jak k tomu došlo a jak na vás Svatý otec
zapůsobil?

PRVNÍ ČÍSLO Věstspolečenství
níku
křesŅanů v Praze 4-Lhotce vyšlo v polovině roku 1995. I když
si tento občasník dal
za úkol informovat
o životě farnosti, významným podnětem
pro jeho vydávání se
stala potřeba uspokojit rozhlasové posluchače, kteří ve
stále větším a větším počtu si na Lhotku psali o texty kázání otce Vladimíra
Rudolfa z rozhlasových přenosů bohoslužeb. V šestistránkovém Věstníku 1/96
tedy vyšlo mimo jiné
kázání z 11. června
toho roku, článek
o obnovení kostela
sv. Jana Nepomuckého v Královci s významnou finanční pomocí lhotecké farnosti, o koncertu anglického sboru southwellské
katedrály u Panny Marie Královny míru a o zájezdu našeho chrámového
sboru do Bavorska. Věstník první desetiletí redigoval Zdeněk Pejčoch,
původně ostravský novinář, který jako propagační pracovník generálního ředitelství Průmyslu mléčné výživy – když musel z politických důvodů odejít z redakce Nové svobody dostal byt v Praze na Lhotce nedaleko
kostela. V době, kdy již dělal Věstník, byl už jako důchodce zaměstnaný
v mediích pro tělesně postižené. Jak se říká, na stará kolena se ještě
naučil pracovat nejen s počítačem, ale dokonce i s nejmodernějšími
nosiči zvuku a obrazu a pro organizace invalidů natáčel různé videoprogramy. P. V. Rudolf v závěru prvního redakčního úvodníku Věstníku
nazvaného střízlivě Na cestu napsal: „Přirozeně, že budeme čekat, co
nám napíšete, neboŅ farní Věstník má být časopisem nás všech a každému musí záležet na tom, aby splnil svůj úkol.“ A i když si Věstník na
nedostatek příspěvků nemůže stěžovat, tato slova platí i dnes.
(red)
Svatý otec denně rozjímá křížovou cestu. Rozhodl jsem se darovat
mu album zachycující tu naši. Audienci při turistické cestě do zahraničí mi vyjednal otec biskup Jaroslav Škarvada. Po ranní mši, kterou
jsem koncelebroval s Janem Pavlem II., jsem byl pozván, abych s ním
posnídal. Při této příležitosti jsem
mu mohl svěřit všechny starosti
a bolesti naší církve. Tato neformální audience trvala na římské poměry neobvykle dlouho. Setkat se takto tváří v tvář s náměstkem Ježíše
Krista je něco úžasného. Těžko se
to dá popsat. Znovu a znovu jsem
myslel na svatou Kateřinu, která
papeže nazývala sladkým Kristem.
U nás doma však tato návštěva nezůstala bez politických důsledků.

Jak byste charakterizoval kněžský
život?
Kněžský život trochu připomíná
příběh, který napsala jedna holčička,
když paní učitelka dala žákům slohový úkol na téma Maminčiny ruce.
„Maminka nás jednou rukou vede,
druhou připravuje snídani, třetí pere,
čtvrtou…,“ psala dívenka. Učitelka
dobře pochopila, že maminka má
tolik rukou pro to, aby mohla splnit
všechny své úkoly. A obdobně je
tomu i s námi kněžími. Dali-li jsme
se do služeb Ježíše Krista, také potřebujeme mnoho rukou, abychom
dokázali všechno, k čemu nás Bůh
povolal.
Rozhovor připravili
ZDENĚK FUKA a JIŘÍ SŮVA
(KATOLICKÝ TÝDENÍK
číslo 37/1994)
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Z POUTNÕ CESTY NA äUMAVU
Ani prázdninový čas neodradil
naše farní společenství od uskutečnění dalšího poutního zájezdu
– letos v pořadí už třetího. Přestože byl čas dovolených, 18. srpna jsme opět v maximálním počtu
(jak místa v autobusu dovolila)
vycestovali od našeho kostelíka pod tradičním vedením Hany
Stehlíkové, tentokrát na Šumavu
do oblasti Kašperských Hor.
Před odjezdem sice panovala
nejistota, zda vůbec budeme mít
autobus – obvykle totiž u kostela
bývá již půl hodiny předem. Nakonec se však všechno v dobré obrátilo a autobus s mírným zpožděním
přijel. Řidič, který s námi ještě nikdy
nejel, totiž hledal, jak se vůbec na
Lhotku dostane.
NA CESTU nám jako vždy, když
někam jedeme, svítilo sluníčko. Po
nezbytné zastávce na ranní občerstvení jsme se ocitli uprostřed šumavské krajiny. Díky tomu, že autobus trochu bloudil i po úzkých
silničkách v okolí Vacova, jsme si
mohli prohlížet sluncem ozářené
šumavské louky a lesnaté stráně
s horskými chaloupkami v místech,
kam bychom asi ani vlastním autem
nezajeli. Nicméně k prvnímu cíli
cesty – poutnímu kostelu ve Strašíně – jsme dojeli v pořádku. Po počáteční nedůvěře (při telefonickém

Na parkovišti před strašínským
kostelem: A kudy dál?

Strana 12

ské s Ježíškem
na ruce, vysoká
110 cm, kterou
podle legendy daroval kostelu již
roku 1433 pan
Půta Švihovský.
Na slavné poutě
k Panně Marii –
hlavní je v neděli
po 8. září – sem
chodívali poutníci
již i v dobách husitských a poutě
se udržely i přes
josefinské zákazy v 18. století.
Počet
věřících
o poutích stále
narůstal. V kronikách je dokonce
doloženo, že kolem roku 1900 přicházelo do Strašína až 10 000
poutníků ročně.
Bohužel starobylá uctívaná socha Madony byla
8. prosince 1990
ukradena a už se
Hlavní oltář s kopií sochy Panny Marie Strašínské.
nikdy nenašla.
ohlášení našeho zájezdu se žádostí
Kostel má ale v interiéru řadu
o mši svatou nejevil zdejší duchovní dalších historických zajímavostí.
správce příliš velké nadšení) jsme V levé boční lodi je za uměleckou
byli přivítáni rozsvícenými světly kovanou mříží uchována raně gov kostele i hořícími svícemi na oltáři. tická kamenná křtitelnice, nad bočTím se nám potvrdilo, že jsme ví- ním oltářem sv. Jana Nepomuckého
táni. Mši sloužil P. Bedřich Vymě- je jeho barokní obraz, jehož hlava je
talík. Protože zdejší chrám je za- ozdobena skutečnou vloženou kosvěcen Panně Marii, zpívali jsme runkou, která pochází z hlavy uctímariánské písně. Po skončené vané sošky Panny Marie, když byla
bohoslužbě nás zdejší duchovní v 19. století nahrazena novou.
správce P. Milan Píša podrobně Vzácností svého zasvěcení je boční
seznámil s dějinami kostela, jehož rokokový oltář sv. Aji. Jméno této
trojlodní stavba dominuje okolní svaté jsme zde asi všichni slyšeli pokrajině třemi věžemi, i s jeho vyba- prvé, a tak se nám dostalo vysvětvením.
lení, že sv. Aja (psáno též Agie)
Chrám Narození Panny Marie ve byla belgická světice, která žila
Strašíně je původně raně gotický. v 8. století jako řeholnice kláštera
První zmínka o něm pochází z roku sv. Waldetrudy v Monsu. Vynikala
1254. Dnešní barokní podobu mu láskou k chudým a je patronkou
vtiskla přestavba z let 1736 –1739. spravedlivých soudních rozsudků.
Papež Benedikt XIV. udělil hlavnímu V Čechách je její úcta ojedinělá,
oltáři kostela titul „privilegium alta- dvě její sochy jsou v Praze a jeden
ris“, který pak stvrdil na věčné časy obraz kromě Strašína se nachází
roku 1858 papež Pius IX. V kostele v poutním kostele na Chlumku u Luže.
byla „v největší vzácnosti“ uctívána
Proti vchodu do kostela je ohragotická socha Panny Marie Strašín- zena zdí kaplička Panny Marie se

Nahoře:
Poutní kostel
Narození Panny
Marie ve Strašíně.
– Uprostřed:
Strašínská mše
otce Bedřicha
Vymětalíka.
– Vlevo dole:
Účastníci
lhoteckých zájezdů
jsou vždy nejen
zbožnými poutníky,
ale i pozornými
posluchači výkladů
o navštívených
památkách.
– Vpravo dole:
Strašínský
duchovní správce
P. M. Píša
a organizátorka
lhoteckých
poutních zájezdů
H. Stehlíková.

skálou, kde se dle legendy Panna Maria s Ježíškem zjevila zdejšímu poustevníkovi a tímto zjevením byl dán
podnět ke stavbě poutního kostela.
DÁLE NÁS CESTA VEDLA do nedalekých Kašperských Hor. Městečko má bohatou historii, zejména
ve středověku bylo jedním z nejvýznamnějších zlatorudných revírů
v Čechách a od roku 1584 městem
královským. I dnes je o těžbu zlata
v okolí velký zájem zahraničních
společností, neboŅ důlní průzkumy
zde zásoby ryzího zlata odhadují
na 160 tun.
Památek je na Kašperskohorsku
k prohlížení mnoho. Nejdříve však
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byla polední přestávka, během níž
měl každý možnost posílit se na
další část dne.
Protože v době
naší návštěvy byla v plném proudu
sezóna dovolených, bylo otevřeno mnoho různých restaurací,
a každý tak občerstvení bez problému zvládl.
Ve zbývajícím
čase bylo možné
si v Kašperských
horách prohlédnout
Muzeum
Šumavy, kde je
k vidění řada církevních movitých
památek deponovaných zde ze šumavských kostelů (např. obraz
Panny Marie Klatovské,
obraz
P. M. Sušické,
gotické dřevěné
sochy
světců
a další), ale také
Výklad P. Vavřince Skýpaly (vpravo)
výrobky okolních
o kostele v Kašperských Horách.
skláren z Anína,
z Klášterského Mlýna či Lenory a ji- je gotická stavba z druhé poloviny
ných míst. Také bylo možno navští- 14. století. Byl několikrát přestavovit muzeum motocyklů, pivovarské ván, roku 1863 byl poškozen požámuzeum, muzeum hraček… Mezi rem (klenby, věž) a r. 1883 znovu
účastníky zájezdu byli dokonce dva upraven. Zařízení je barokní z pozdatní jedinci, kteří v čase vymeze- čátku 18. století, zajímavostí jsou
ném na přestávku zvládli i návštěvu malé přenosné varhánky s měchy
hradu Kašperka, vzdáleného asi umístěnými nad varhanní skříní
5 km. Zvládnout cestu tam i zpět a ovládaných táhly. Na kruchtě koss prohlídkou hradu byl úctyhodný tela jsou rovněž staré barokní varvýkon a zaslouží si obdiv. Ve 14 ho- hany s krásným zvukem, jejichž
din jsme ale všichni spořádaně stáli hlas jsme hned vyzkoušeli k dopropřed děkanským kostelem sv. Mar- vodu zpěvu písně Tisíckrát. V koskéty v očekávání na jeho prohlídku. tele je také uchováváno sousoší
Věnoval se nám sympatický Panny Marie Ochranitelky se sv.
zdejší duchovní správce P. Vavřinec Kryštofem a sv. Šebastiánem z roku
Skýpala. Vyprávěl nám nejen o pa- 1500. Je z poutního kostela Panny
mátkách shromážděných v tomto Marie Sněžné, který je nad městem.
kostele, ale i o svém působení na Proto hlavní pouŅ v Kašperských
Kašpersku, kde spravuje sedm far- Horách není na sv. Markétu, ale na
ností. Zejména v zimě to nemá jed- svátek P. M. Sněžné (5. srpna).
noduché. Ale přesto pan farář půso- Vzhledem k omezenému času nebil optimisticky a dokonce se nám bylo možné navštívit také další
pochlubil, že asi před deseti lety na- početné okolní církevní památky,
i když ochota pana faráře nám vše
vštívil i náš lhotecký kostel.
Kostel sv. Markéty v Kašper- ukázat byla velká. Škoda ale, že
ských Horách, který jsme navštívili, jsme nenavštívili hřbitovní kostel
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sv. Mikuláše, který je z roku 1315,
má bohaté gotické prvky v exteriéru,
dřevěný malovaný strop a množství
zachovaných nástěnných gotických
maleb z r. 1332. Tak snad někdy
příště.
POSLEDNÍ ZASTÁVKOU bylo letovisko Antýgl v údolí říčky Vydry.
Původně tam stával za Přemyslovců královský dvorec, v letech
1523–1818 zde fungovala sklárna,
později lesovna a útulna dřevorubců, nyní slouží dvorec jako centrum turistického ruchu, kde je stále
živo. Však jsme to také na místě
zažili. Při krátké procházce jsme
pozorovali řeku Vydru, jejíž kamenné řečiště je od Modravy plné
tmavohnědé rašelinné vody. Pravá
divočina Vydry ale začíná od silničního mostku pod Antýglem, kde
řeka nabírá prudký spád a bouří
mezi velkými balvany, kde vodními víry vymílá četné obří hrnce.
U Čeňkovy Pily se její tok trochu
zklidní, řeka Vydra se spojí s tokem
Křemelné a soutokem těchto říček
vzniká řeka Otava. Takže obvyklý
soutěžní chyták bývá: Kde pramení
Otava? (Obdobné je to s Berounkou). A já vám dávám hádanku: Kde
pramení Nežárka?
PROTOŽE ČAS NEÚPROSNĚ
PLYNUL, nezbylo nám, než se
z krásné šumavské přírody vrátit
do reality a vydat se na zpáteční
cestu domů. K tomu nám opět svítilo, byŅ už zapadající, slunce, a tak
ještě nad Sušicí jsme viděli sluncem nasvícený poutní kostel svatého Anděla strážce, městečko
Sušici s jeho kostely sv. Václava
a sv. Felixe a dále pak krajinu Klatovska. S večerním sluncem jsme
dojeli až k našemu milému kostelu
na Lhotce.
Protože nám všem se zájezd
opět velice líbil, s potleskem jsme
přijali nabídku paní H. Stehlíkové
uspořádat ještě jeden poutní zájezd
v září, a to na Vysočinu – na Zelenou Horu a do Žïáru nad Sázavou.
Ale o tom zase někdy příště. Za
krásně zorganizovaný a bohatě
naplněný den prožitý v chrámech
Páně i v přírodě jí mnohokrát děkujeme.
Text a snímky VLADIMÍR TUREK

Otec Matúš Kocian při říjnové lhotecké bohoslužbě slova s požehnáním zvířat.
Snímek Kamil Vrzal

NENECHAT SE POHLTIT
KONZUMNÕ MENTALITOU
K·z·nÌ Mat˙öe Kociana p¯i poûehn·nÌ zvÌ¯at
V čtení z evangelia, které jsme právě slyšeli (Mt 6,25–26), jsou dvě důležité výpovědi. První je ta, že Bůh
se stará o ptactvo, tedy o všechny
živé tvory. To znamená, že mu nejsou lhostejní, ví o nich, bdí nad nimi,
miluje je. A ta druhá je ta, že my,
lidé, jsme cennější, máme vyšší hodnotu než ptáci. Proč? Protože jsme
schopni vidět věci šířeji, jsme schopni ve své mysli obejmout celý svět.
Jsme schopni, podobně jako Bůh,
starat se i o ty ptáky, o ostatní tvory,
můžeme je přijmout se soucitem
a láskou do svého srdce. Právě tahle
naše přesažnost, schopnost starat
se o druhé tvory, přijímat je za své
společníky, to je velká hodnota našeho lidství. V tom jsme podobni Bohu
a on nás vybízí, abychom si z něj
brali příklad a na něj se spoléhali.
Kdo máte doma nějaké zvíře, určitě se mnou budete souhlasit, že to
není jen tak nějaká věc. Je to živý
tvor, který dýchá stejný vzduch a pije
stejnou vodu jako my, cítí, vnímá,
raduje se, nebo je smutný. Cítíme,
že za zvíře, které jsme si obstarali,
neseme odpovědnost. Bylo by zlem
se o ně náležitě nepostarat, nebo je
jakkoli trápit. Mnozí lidé toto nechápou, myslí, že si se vším mohou
dělat, co chtějí. Zvířata jsou pro ně

dobrá jen jako kus masa na talíři,
zdroj materiálu na výrobu bot, či jako
nástroj pro zábavu. My však jsme
o mnoho bohatší. Víme, že zvířata
jsou naši společníci, činí náš život
citově pestřejším, rozšiřují naše srdce, do něhož jsme schopni zahrnout
nejen lidi, ale i ostatní tvory. Tomu
nás učí sv. František, pro něhož byl
bližním každý tvor, nejen člověk.
My moderní lidé z velkoměst trpíme svou vlastní civilizací. Jsme odtrženi od svých kořenů, od přírody, ži-

jeme uprostřed betonu a asfaltu, jsme
uspěchaní a neurotičtí. A trpíme samotou, protože městské prostředí nás
paradoxně od sebe izoluje. Jsme si
blízko prostorem, avšak daleko srdcem. A tak často najdeme své společníky právě ve zvířatech, která nám
tak připomínají, odkud pocházíme
a ke komu patříme. Ano, jsme součástí přírody, jsme na přírodě životně
závislí. Ona nás živí, obléká, vytváří
nám klima k životu, dává nám vodu
a vzduch. Čím více se od ní budeme
vzdalovat, tím více budeme trpět. Staneme se vyhnanci uprostřed svých
vlastních umělých výtvorů, mezi svými čtyřmi stěnami, před svou televizní
obrazovkou, která bude naší jedinou,
virtuální spojnicí se světem.
Naše izolovanost od stvoření, od
přírody, nás čím dál víc izoluje i od
Boha, Stvořitele. Nedivme se, že
lidé na vyspělém Západě tak málo
věří v Boha. Zvykli si totiž na to, že
ho nepotřebují: všechno si vyrobí,
koupí, zařídí. Spolu s tvorstvem ztratili ze svých očí i Stvořitele. A důsledkem toho je to, že nejsou nikomu za
své činy odpovědní. Proto příroda
odumírá, sténá a odchází, pod tlakem našich nároků, našeho konzumu a necitu.
Dnes si tedy chceme uvědomit
naši sounáležitost se zvířaty, děkovat za ně Bohu a prosit za sebe,
abychom se nenechali pohltit konzumní mentalitou tohoto světa, touhou po bohatství, pohodlí a blahobytu, ale rozvíjeli v sobě lásku ke
všemu živému. Svět bez zvířat by
byl prázdný a smutný. A nebe bez
nich také.

BOHOSLUéBA PRO P¡NÕ»KY
V sobotu 6. října dopoledne přišli ke kostelu na Lhotku nejen malí a velcí lidé, ale
rovněž malí i velcí pejsci a také kocouři –
jeden, opravdu krásný, s klasickým kocouřím jménem Mikeš. V kleci pod dekou,
asi aby nenastydly, si, když se rozkoukaly, při obřadu chvílemi pozpěvovaly
andulky. Z jiné, krásně oranžové přikrývky, zvědavě vykukoval – chameleon.
Mezi přítomnými byli také králíci, pěkné
morče a já nevím jaká ještě havěŅ. Když
byl otec Kamil Vrzal informován, že tam
jsou i osmáci, rozhlížel se nejprve po
žácích osmé třídy. Teprve později se
dověděl, že to jsou zvířátka zvaná osmáci digu, jestli jsem si to v tom člověčím
a zvířecím chumlu před kostelem dobře
poznamenal.

Lhotecká farnost tak poprvé, i když to
bylo o dva dny později, bohoslužbou slova
oslavila svátek sv. Františka z Assisi. Přišli
i manželé Jan a Jana Vrubelovi se svým
letos narozeným chlapečkem, který dostal
jméno František Maria, a labradorem Betinou.
Ta u kostela, kam je jako slepecký pes zvyklá chodit, dávala najevo, že je dobře vycvičeným vodicím zvířetem. I když na ni mohu
„prásknout“, že při nákupu v supermarketu
jsem byl svědkem, jak ji její paní musela
dost důrazně přesvědčovat, že zřejmě obvyklý kousek salámu u pultu s uzeninami
ten den už dostala a že tedy má jít dál.
Bohoslužba se zvířaty a zvířátky se
konala na prostranství před vchodem
do kostela, tedy nikoli v kostele. I když
v Betlémě jsem kdysi viděl řadu koček přímo
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v pravoslavném chrámu Narození Páně.
Na Lhotce ji v sobotu 6. října vedl za
Asi tam byly proto, aby chytaly myši. U nás účasti asi padesáti osob, mnohých s fotoměl vlčák, který hlídal někdejší klášter aparáty. Takže by bylo škoda, kdybychom
v Hájku, kobereček vzadu v kapli tamní do Věstníku nedostali nějaké další obrázLorety. Ale i tam to vlastně je trochu fran- ky – aŅ už „přes“ sakristii, nebo na e-maitiškánská záležitost. Majitelé vlčáka, star- lovou adresu redaktora Věstníku uváděší manželský pár, který se psem areál nou dole na poslední straně v tiráži.
Napadne-li někoho, co že je to za novohlídá, o něm říkali, že to je „zbožný pes“,
ty žehnat zvířata, připomínám, že v církvi
toho že dostali od sestřiček.
Na Lhotce tu sobotu po sv. Františku už dávno žehnáme třeba nové domy, byty,
jiný velký pes, krásný černý howawart Ben auta nebo lodě. I když zvířata nejsou věci,
už tak „zbožný“ nebyl. Kázání spolužáka ač naše zákonodárství tvrdí něco jiného.
Kamila Vrzala otce RNDr. – tedy doktora A pro bohoslužbu slova s požehnáním zvípřírodních věd (a také filozofie, jak svědčí řat – hlavně však požehnáním jejich chotitul za jménem) – Matúše Kociana, PhD., vatelů – už existuje také speciální liturgický
farního vikáře u sv. Antonína v Praze 7, formulář. Nejen s evangeliem, na něž naněkolikrát přerušil štěkotem, i když doma vázal kazatel, ale i prvním a druhým čtepodle jeho majitelů manželů Ptáčkových ním a žalmem. V tomto případě čtením
neštěká. Asi cítil potřebu trochu naznačit, z Izajáše (11, 16– 9), z listu apoštola Pavla
že to má všechno pod kontrolou. Otec Římanům (8,18– 23) a se žalmem 148.
Matúš se však nenechal rušit. Bohoslužbu Kdo má zájem, nechŅ si tyto texty vyhledá.
slova s požehnáním zvířat ostatně nevedl
O bohoslužbě slova s požehnáním zvířat
poprvé; už třikrát ji měl v Kolíně, jednou
čtenářům a čtenářkám Věstníku
v Holešovicích a další den ji v Praze 7 měl
referoval jeho redaktor
mít už podruhé.
JIŘÍ SŮVA
PO BOHOSLUŽBĚ SLOVA s požehnáním zvířat rozdával
pater Matúš Kocian přítomným letáčky Brněnské tiskové
misie (BTM) s titulním obrázkem roztomilého pejska a básničkou Oldřišky Koudelové: Pes Haryk si dal inzerát:
/ „Chybí mi chlapec – kamarád. / Se mnou by dobře pochodil, / aŅ zavolá mi na mobil!“ / Vtom někdo volá: „Ahoj, psíku, / ve tři mě čekej u parčíku!“ // Pejsek tam pádil – „Haf,
haf, haf“, / radostně štěkal na pozdrav. / Chlapci se líbil…
Ve chvíli / rázem se oba sblížili. / Haryk skákal tam a sem,
/ vesele vrtěl ocasem. // Přátelství umí dělat divy, / zvlášŅ když jsou oba spolehliví. / Přítele najít krásné je. / Srdce ti v těle okřeje. / S přítelem nejsi
nikdy sám, / vždycky má dveře dokořán. Letáčky BTM pro děti kromě snadno zapamatovatelné říkanky v návaznosti vždycky připomínají nějaký verš
z Písma, v tomto případě ze starozákonní knihy Přísloví (18,24): Přátelit se
s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr. Brněnskou
tiskovou misii (P. O. Box 64, 638 00 Brno) založili po převratu evangelíci,
ale spolupracuje s ní i katolická církev a katolíci. Vtipně pojaté náboženskovzdělávací a propagační letáky vydává BTM nejen pro děti, ale speciální také pro mládež a pro dospělé.
(red)
MILÉ DĚTI!
Rádi bychom Vás pozvali na zimní
chaloupku, která se tradičně bude
konat v týdnu jarních prázdnin
(17. 2.– 23. 2. 2008).
Čeká nás týden plný lyžování,
sněhu a nejrůznějších her. Kromě
toho nás celým týdnem bude provázet celochaloupková hra, při které
zažijete se svými kamarády spoustu
dobrodružství.
Těší se na Vás
P. KAMIL, DOMINIK, ZUZKA,
MAGDALENA, FILIP, TEREZA,
JANA a JARDA

Přihlášku je třeba odevzdat v kostele do sakristie do 6. ledna 2008
Více informací poskytne
P. Kamil Vrzal – mobil: 728 775 536,
e-mail: doncamillo@centrum.cz
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K R ¡ T C E
PŘI ŘÍJNOVÉ MŠI upravené pro děti
jsme 7. 10. dvakrát vzpomněli na Markétu
Pulkrábkovou, zesnulou ředitelku Církevní
mateřské školy Studánka, jež před rokem
tragicky zahynula při dopravní nehodě na
Nymbursku. Její jméno zaznělo jednak při
přímluvách, jednak v eucharistické modlitbě při připomínce těch, kteří už zemřeli. Při
mši, již sloužil P. Kamil Vrzal, se na Studánku také vybíralo. S košíčky šly po kostele děti z této církevní školky. A věřícím za
jejich příspěvky dávaly srdíčka, která samy
namalovaly. Letošní podzimní sbírka pro
CMŠ Studánka vynesla více než 30 000 Kč.
Za podporu školky po mši poděkovala její
nynější ředitelka Ivana Valterová.
l

l „ZKUŠENOST malého církevního společenství před rokem 1989 – poselství pro
dnešek“ bude název přednášky Ing. Václava Kofroně, sekretáře biskupa Václava
Malého, v rámci lhotecké Farní akademie
v neděli 4. listopadu v 16.30 hod.

POKUD MÁTE FOTOGRAFIE nebo jiné
dokumenty k historii našeho kostela Panny
Marie Královny míru, nabídněte je laskavě
pro farní archív. Už za pět let budeme, dá-li
Pán Bůh, slavit 75. výročí jeho postavení.
Snímky i jiné dokumenty je možné průběžně, kdykoliv je doma při uklízení najdete, odevzdávat v sakristii s označením „Pro
farní archív – k rukám paní E. Kocmanové“. Pokud byste se snímků nebo písemností neradi vzdávali, budeme Vám vděční, i když je zapůjčíte jen k okopírování.

l

DATUM REDAKČNÍ UZÁVĚRKY příštího
čísla zatím nebylo možné vzhledem k předpokládanému očnímu zákroku u redaktora
Věstníku stanovit.
l

(red+š+k)

Přihláška na zimní chaloupku 2008
(pořádá – Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru
Praha-Lhotka)
Jméno a příjmení: ........................................................................................
Datum narození: .................................... Rodné číslo: ...…..........................
Adresa bydliště: ……....................................................................................
Telefon: ............................................. E-mail: …..........................................
Dítě: umí lyžovat
(nehodící se škrtněte)

učí se lyžovat

neumí lyžovat

––––––––––––––––––
Podpis rodičů

HUDEBNÕ POéEHN¡NÕ
O tom, že hudební interpretace je nejen věcí
mistrovské techniky, ale především výrazem
bohatého vnitřního světa, přesvědčil v našem
chrámu o poslední srpnové neděli náš farník
a současně host ze zámoří, houslista Josef
Špaček. Spolu s ním obohatil hudební večer
P. Stanislav Přibyl jak sólovým vystoupením,
tak rovnocenným partnerstvím s houslistou.
Úvodem znělo Bachovo Preludium a fuga d moll
v klavírní verzi, dílo ze světa skladatelova hlubokého rozjímání. Kontrast vytvořila dvě houslová
virtuózní Capriccia Nicolo Paganiniho, aby se pak
ve společném vystoupení obou instrumentalistů
zklidnil večer v jiskřivé
a hluboce jímavé Sonatině Antonína Dvořáka.
Půvabnou tečkou závěru pak byl Scarlattiho Harlekýn, psaný
původně pro cembalo.
Špačkův čtvrtý rok
studia na Curtis Institutu v Philadelphii směřuje v tomto školním
roce k získání titulu
bakaláře. K dosavadní
pedagožce Idě Kavafjan mu přibude učitel
neméně zvučného jméHouslista Josef Špaček
na – Samuel Ashkenaa v pozadí P. Stanislav Přibyl
zy. Tím se jen ujišŅuje
se domlouvají při koncertu
v touze ještě několik v kapli Božského Srdce Páně.
let v Americe studovat
Snímek Marie Pokorná
a dosáhnout na titul
master. To ovšem není možné na Curtis Institutu,
takže ho čeká změna a volba mezi New Yorkem,
Bostonem či Clevelandem. Přesto se chce stále
vracet domů a mít tady i trvalé koncertní zázemí. To
ovšem znamená i pro naši farnost příslib skvělých
hudebních setkání s ním.
Josef Špaček nám po koncertě prozradil nejbližší
plány. S triem, s bratrem Petrem, violoncellistou,
a pianistou Markem Šedivým letí na šest koncertů
do Japonska, mezi jiným do Tokia a Ósaky. Už předem natočili pro asijský trh u firmy Artesmon CD
z děl Ludwiga van Beethovena. Na koncertech, kde
budou hrát, se toto CD bude prodávat. Ta nahrávka
vyšla na stejném labelu jako Špačkovo první CD,
s unikátními šesti sólovými sonátami Eugena Ysaye.
Napřesrok čeká našeho houslistu vystoupení
na českém velvyslanectví ve Washingtonu. A když
všechno dobře dopadne, chce se Josef Špaček
v roce 2008 účastnit mezinárodní interpretační
soutěže Carl Augusta Nielsena v dánské Kodani.
Po koncertě se ale vrátil k pilnému studiu ve Philadeplhii, aby získal za všechny zkoušky ten nezbytný počet kreditů (tamní způsob známkování) potřebných pro titul bakaláře. Jistě na něj budeme
v jeho ušlechtilém zápolení ve farnosti pamatovat
duchovní pomocí a prosbami.
MARIE KULIJEVYČOVÁ

UDÍLENÍ SVÁTOSTI KŘTU, aŅ už jde o děti, mládež nebo
dospělé, je vždy v kostele radostnou událostí. Na obrázku
otec Bedřich Vymětalík křtí malého Tadeáše Šimona, syna
člena farní rady Tomáše Hroudy a jeho manželky Olgy.
Snímek z rodinného archívu

PÿE»ETLI JSME ZA V¡S
Jako výplň volného místa si do počítače ukládám různé myšlenky
z novin a časopisů, které by mohly čtenáře Věstníku zajímat. Někdy
ono volné místo i delší dobu ve Věstníku nezbyde, ale zdá se mi, že
některých z těch myšlenek by byla škoda, kdybych je smazal, byŅ
byly v tisku publikovány třeba i před delším časem. Takže je čtenářům
předkládám.
J. S.
PÁNBŮH, existuje-li, má samozřejmě vliv větší než jakýkoliv pozemšŅan,
ale – nic naplat – ten vliv není tak jasně viditelný, tím spíš, že je zvláštně
propojen s naší svobodnou vůlí, která je zřejmě jedním z nejtajemnějších
Božích výtvorů.
VÁCLAV HAVEL,
Stručně prosím, Gallery 2006
URČITĚ (odpovídá televizní scenáristka LUCIE KONÁŠOVÁ, autorka
scenáře třetí série Nemocnice na kraji města, na otázku, zdali jí v životě
pomáhá to, že je věřící – poznámka redaktora Věstníku). Myslím, že když
je člověku nejhůř, zůstat v tom jako ateista musí být docela těžké. A je
určitě těžké být bez Boha.
XANTIPA červenec–srpen 2006
ŠTVE MNE (říká v interview historik MILAN CHURAŇ – poznámka redaktora Věstníku), jak se … dnes v novinách útočí na katolickou církev, což mi
připadá nespravedlivé, protože katolíci měli zdaleka nejmasovější protikomunistickou základnu. Kdo dneska připomene, že v roce 1985 se na Velehradě sešlo pět set tisíc lidí, kteří vypískali představitele režimu, když
jim tam chtěli něco blábolit o Cyrilu a Metodějovi, nebo že petici 31 bodů
Augustina Navrátila podepsalo šest set tisíc lidí? Kdo jiný měl takové
početné stoupence v protikomunistických aktivitách než katolická církev?
Je skutečnost, že v církvi asi 10 % duchovních bylo spolupracovníky StB,
ale ve všech církvích, nejen katolické. Musíme si ale uvědomit, že církev
byla největší a nejzásadovější ideový odpůrce režimu, a je jasné, že zájem
StB o ni byl eminentní.
Vysokoškolský studentský list
BABYLON číslo 6 – 2. března 2007
NEDĚLE: V 10 hod. mě čeká dětská mše na Lhotce, oběd se štrúdlem
(mňam) u babičky Evy a snad výlet do přírody, na který se šíleně těším.
TÝDENÍK TELEVIZE číslo 23/2007
cituje v rubrice „Týden s…“
herečku GABRIELU FILIPPI
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Církevní základní školy od sv. Voršily, projížïky na koni i soutěží pro větší i menší.
Samozřejmě nechybělo dobré občerstvení
v podobě domácích klobás, koláčů a čaje
nebo kávy.
PouŅ se vydařila a domů jsme se vrátili
v pořádku. Jsem přesvědčen, že jsme se
něčemu dobrému naučili. Minimálně tomu,
že výchova je společná.
Text a snímky K. V.

POUç DÃTÕ DO TETÕNA
V sobotu 15. září se k svátku sv. Ludmily konala pouŅ dětí z naší farnosti
do Tetína. Zúčastnilo se jí 24 chlapců
a děvčat, jejich starší kamarádi Terezie
Stehlíková a Petr Burian a mezi poutníky nechyběli ani otec Bedřich Vymětalík a jeho farní vikář.
Bylo hezké počasí. Cestou ze Srbska
děti hrály hru O poklad sv. Ludmily, který

díky své šikovnosti, vzájemné pomoci
a chytrosti získaly před loupežníky z tamějších lesů.
Přestože jsme do Tetína doputovali až
odpoledne, i my jsme si užili zajímavého
programu, který tam byl pro poutníky připraven k svátku babičky sv. Václava – prohlídky kostelů sv. Ludmily a sv. Kateřiny
s výkladem, pěveckého vystoupení žáků

To je Vám tedy věc, už jste to slyšeli? V našem kostelíčku na Lhotce
budeme letos slavit nejen posvícení, ale i velké výročí jeho postavení.
Ale nejprve, co je to posvícení?
Voní to slovo? Nebo dá se s tím
kopat jako s mičudou? A co když je
to nějaký tajemství? Protože já jsem
chytrá kostelní svíce a Vy jste chytré
děti, přijdeme tomu tajemství na
kloub.
Když tak o tom slově přemýšlím,
tak mi napadlo, co když je to něco
o nějakém úplně zvláštním světýlku,
které nám posvítí vždycky, když
jsme smutní, anebo když si s něčím
nevíme rady a něco nás trápí.
A co by to světýlko mohlo být?
Aha, už vím! To světýlko je náš kostelíček. Takže slovo posvícení bude
o našem kostelíčku, který se rozsvítil
už velmi dávno. To ještě Vaše babičky a dědečkové byli kluci a holky.

Tehdy, velmi dávno, dospěláci postavili tenhle náš kostelíček, rozsvítili to
světýlko pro nás a pro všechny lidi,
co žijou na Lhotce, nebo sem rádi
jezdí. A protože ten kostelíček svítil
pro všechny jako krásný nový Boží
dům, tak té oslavě na začátku dospěláci dali jméno posvícení. A protože
to bylo na podzim, každý rok na podzim všichni na tu oslavu vzpomínáme, slavíme posvícení a jsme moc
rádi, že ten kostelíček tady je.
Ale protože letos je to právě
sedmdesát let od úplně první oslavy, tak to posvícení musí být pořádně slavné.
Slavíte, děti, rády? Já tedy ano,
a to moc.
Při oslavě se zpívá, skáče radostí,
setkávají se kamarádi velcí a malí,
poslouchá se krásná hudba a taky
se jedí samé dobroty.
Jé, děti, a mě teï právě něco
napadlo. VždyŅ na oslavě se taky
dávají dárky. Ale copak to jde dávat
dárek kostelíčku? No samo. Děti,
namalujte, jaký krásný dárek chcete
dát našemu kostelíčku na Lhotce!
Ze všech obrázků uděláme výstavu
na nástěnce a všechny děti, které
obrázek pateru Bedřichovi odevzdají
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do soboty 10. listopadu, půjdou do
cukrárny, kde si oslavíme posvícení
pořádně jako kluci a holky ze Lhotky. Některé Vaše obrázky třeba
otiskneme i ve Věstníku.
Tak děti, rychle sedněte, malujte,
obrázky rychle noste do sakristie
a půjdeme spolu do cukrárny na pořádné posvícenské koláče a sladkosti. Je to super? To si myslím
a moc se na Vás na všechny těším.
Váš KRISTIÁN

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK zahájila školka Studánka 3. září, jak se na
církevní školu sluší a patří, mši svatou u Panny Marie Královny
míru. Sloužili ji oba lhotečtí kněží, otcové Bedřich a Kamil. Jak
dokazuje obrázek vpravo dole, jeden človíček část bohoslužby
soustředěně sledoval z místa opravdu neobvyklého. Pak děti
odešly do školky. Ředitelka Ivana Valterová se s nimi pozdravila jistě už u kostela nebo v kostele, ale fotoreportér ji s dětmi
pořádně vyfotografoval až ve Studánce (foto vpravo nahoře).
Učitelka Eliška Léblová si s nimi zazpívala. Oběd jim, jak doufá-

me chutnal a chlapečkové a holčičky
se v Církevní mateřské škole Studánka i náležitě
vyřádili.
(red)

Snímky Michael Ort
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KOSTEL PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
ADRESA
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4-Lhotka
Telefon: 241 490 910, 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
A po návratu chaloupkářů na Lhotku ještě obrázek na památku.

OHLASY
LETNÕ CHALOUPKA
Ad Cesta kolem svÏta ñ VÏstnÌk 5/2007
Letošní letní chaloupka se, stejně jako předešlé, konala v krásné obci
Horní Cerekev. Bydleli jsme na faře s velkou zahradou a rybníkem,
který však byl bohužel tak špinavý, že se v něm nedalo koupat.
Překvapilo mě, že holek bylo oproti klukům výrazně víc. A tak se v jednom pokoji mačkalo dvacet „ženských“, zatímco kluků bylo pouze pět.
Když se všichni trochu otrkali, přišel čas na velmi důležitou věc: etapovou hru a s ní spojené rozdělování do skupinek. A jak už to bývá, někdo byl
více spokojený, někdo pak méně. Kdybych měla mluvit za sebe, já, jakožto
člen skupinky se sebevědomým názvem The Best of Chaloupka, jsem se
řadila k těm spokojenějším.
Letošní téma etapovek bylo Cesta kolem světa za 80 dní podle J. Vernea.
Musím ocenit snahu starších kamarádů, protože některé etapovky vymysleli
a připravili opravdu skvěle. ObzvlášŅ se mi líbila noční hra, kdy jsme z lesa
zachraňovali „paní Audu“. Kromě dobrodružných etapovek se konaly také
fyzicky náročné, např. vyčerpávající unikání lupičům, či trakař do prudkého
kopce. Ale moje nejoblíbenější etapovky byly ty výtvarné, např. šití kostýmů
na naše malé „topmodelky“, či dramatizace určitého podobenství. Všechny
etapovky jsme si zapisovali do deníčků, našich „pasů“, které prošly „cenzurou“, když jsme si je museli nechat orazítkovat staršími kamarády.
K dalším aktivitám patřila např. témátka s Kamilem; tentokrát jsme si
povídali o světových náboženstvích. Když se na nás usmálo sluníčko, chodili jsme se koupat do blízkého zatopeného lomu, kde jsme si k „radosti“
starších kamarádů nacpali bříška k prasknutí v novém bufetu, samozřejmě
těsně před večeří. Zpestřením programu byl také výlet do jihlavské zoo,
který se moc vydařil.
K méně oblíbeným činnostem patřilo mytí nádobí, nicméně zejména
mladší děti to vysloveně „bavilo“.
A jak nám chutnalo? Na to existuje jediná odpověï: Starší kamarádi
jsou znamenití kuchaři.
Na závěr bych chtěla všem, kteří váhají, zda příště jet, říct: Stojí to za
to. Neopakovatelná atmosféra, skvělé zážitky, úžasná parta, ztišení při
večerní modlitbě, čtení před spaním, to všechno stojí za to.
Starší kamarádi a otče Kamile, děkujeme.
BÁRA MAREŠOVÁ
VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele
Panny Marie Královny míru v Praze 4.
Příspěvky lze odevzdávat 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 20 Kč.

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 kromě prázdnin 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: mladších ve čtvrtek od 19 do 20.30 hod.,
starších v pátek od 19.15 – 21.30 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.

