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PODPOROVAT »INNOST TESTOV¡NÕ
SV… CÕRKEVNÕ RODINY
Letos budeme volit novou pastoraËnÌ radu
„Poněvadž laici mají účast na úřadě Krista, kněze, proroka a krále, podílejí se aktivně na životě a činnosti církve. Uvnitř církevních obcí je
jejich činnost tak nutná, že apoštolát pastýřů bez ní většinou nemůže
dosáhnout svého plného účinu,“ čteme v dekretu Druhého vatikánského koncilu o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem.
„Skutečně apoštolsky smýšlející
laici, podobní těm mužům a ženám,
kteří pomáhali Pavlovi v hlásání
evangelia (srov. Sk 18,18.26; Řím
16,3), doplňují, co chybí jejich bratřím, a osvěžují ducha jak pastýře,
tak ostatního věřícího lidu (srov. 1
Kor 16,17–18). Sílu čerpají z činné
účasti na liturgickém životě své obce
a horlivě se podílejí na její apoštolské aktivitě. Přivádějí k církvi lidi
třeba i velmi vzdálené. Usilovně spolupracují při hlásání Božího slova,
především katechetickou výukou.
Svou odbornou zkušenost dávají
k dispozici a činí tak duchovní
správu i správu církevního majetku efektivnější.
Farnost je viditelným příkladem
celkového apoštolátu obce tím, že
lidské odlišnosti v ní se vyskytující
soustřeïuje a začleňuje do církevní
univerzality. AŅ si laici zvykají pra-

covat ve farnosti v nejtěsnějším
spojení se svými kněžími; po
společném uvážení přinášet do církevní obce k prozkoumání a řešení
problémy vlastní i problémy světa
a otázky související se spásou lidí;
podle svých sil podporovat všechno apoštolské a misijní podnikání
své církevní rodiny.“ (Některé části
citace jsou zvýrazněny redakcí
Věstníku.)
Tyto myšlenky připomínáme, protože letos dva týdny po Velikonocích budeme v sobotu 5. a v neděli 6. dubna 2008 volit novou
Pastorační radu farnosti. Vyhlášení výsledků voleb je naplánováno
na neděli 13. dubna. Kandidáti by
měli být navrhováni o nedělích
od 24. února do 9. března. Vyhlášení kandidátních listin se plánuje
na Květnou neděli 16. března.
(red)

FARNÕ STATISTIKA ZA ROK 2007
V roce 2007 bylo v našem kostele uděleno 51 křtů. Z toho bylo 36 dětí
do jednoho roku, devět dětí od jednoho roku do sedmi let a šest křtů
nad sedm let.
Svátost biřmování byla udělena
v našem kostele 17 biřmovancům.
Z toho 13 biřmoval biskup a čtyři kněz.
Počet sňatků je pět.
Svátost pomazání nemocných
byla udělena 21 osobám individuálně a 48 při společné bohoslužbě.
Pohřbů bylo celkem 22.

Prvních svatých přijímání za rok
2007 bylo 18.
Celkem bylo v našem kostele odslouženo 532 mší a při nich rozdáno
55 500 svatých přijímání.
Od loňského roku se připravuje
na přijetí svátosti křtu pět dospělých
katechumenů.
(bv)

Na Popeleční středu býváme dojati,
když se mše svatá slouží ve fialové
barvě, kněz nám označuje čelo popelem, zpíváme postní písně a před
námi je čtyřicetidenní postní doba.
O první postní neděli se přestává
zpívat chvalozpěv Gloria a čte se
evangelium o pokoušení Ježíše na
poušti. Slovo pokoušení se dá z originálu přeložit také jako vystavení
zkoušce nebo testování.
Slovo testování známe z techniky, vědeckých zkušeben nebo ze
sportu. Je to hodnocení kvality výrobku nebo sportovce. Než se něco
začne používat, musí to být otestované. Testování je zárukou, že rozhodnutí používat nějaký výrobek či
zařazení nového fotbalisty do mužstva, je dobré.
V evangeliu první postní neděle
jde o testování Ježíše. On z toho
testování vyšel dobře. Ale vedle něho
je tam každý z nás.
V souvislosti s tím je třeba si uvědomit jedno nedorozumění, kterého
se často dopouštíme. Víme, že Ježíš
byl zcela Bůh a zcela člověk. Ale pro
nás je jednodušší stavět si před oči
jeho božství než jeho lidství. Jenže
až důslednější uvažování o jeho lidství může přinést do našeho života
útěchu a sílu. Jsme totiž lidé. A jako
lidé máme mnoho problémů. Snažíme se s nimi vyrovnávat a hledáme
vzory. Kolik z nás se však opravdu
v těchto problémech a zápasech
obrací na Ježíše jako na vzor? Jako
na model? I když Ježíše uznáváme
jako člověka, přece jsme kdesi v nitru
přesvědčeni, že on – jako Bůh – to
měl s tím testováním lehčí. Mohl se
vždy obrátit na své božství a problém
byl vyřešený.
Ale bylo by takové jednání férové
vůči nám lidem? V Písmu svatém
čteme, že Ježíš se nám lidem stal
podobným VE VŠEM kromě hříchu.
Když ve všem, tak ve všem! A tak

Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 20 Kč.

když my nemáme žádnou zkratku při
řešení svých problémů, nemohl ji mít
ani Ježíš. Kdyby ji měl, nebyl by s námi solidární, nebyl by nám jako člověk podobný ve všem. Skutečně
s námi sdílel naši lidskou přirozenost.
Svatý Pavel o tom taky píše:
„I když měl božskou přirozenost, nic
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale
sám sebe se zřekl… a stal se jedním z nás.“ Výraz „zřekl se sám
sebe“ je překladem řeckého kenosis, což doslova znamená vyprázdnil se, v tomto případě se tady jaksi
vyprázdnil ze svého božství.
Takže Ježíš pro nás může být
a má být vzorem, modelem, a to jediným, v našich problémech, starostech, bolestech, zkouškách… Tedy
v našem testování, zda jsme způsobilí pro Boží království.
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

K R ¡ T C E
l PRAVIDELNÝ VÝSTAV Nejsvětější svátosti v úterý nyní začíná o půl hodiny později – až v 17.30 hod. a trvá do 18 hodin.

LONI OD ZÁŘÍ DO KONCE ROKU byli
v našem kostele pokřtěni: Vojtěch a Klára
Benešovi, Natálie Reissigová, David Eliáš,
Tabita Toepferová, Tadeáš Kytýr, Tadeáš
Hrouda, Tomáš Rychtařík, František Váňa,
Vojtěch Prchal, Zuzana Rychtářová, Ondřej
Sokol, Adam Deml, Ondřej Běhal, Natálie
Kopová, Julie Nekolná a Daniel Kalenda.
l

l P. BEDŘICH VYMĚTALÍK, okrskový
vikář III. pražského vikariátu a náš lhotecký farář, je už 15 let knězem. Vysvěcen byl
12. prosince 1992. Farnost mu k jeho kněžskému jubileu blahopřála po mši svaté
v 10. hodin o jedné z nedělí následujících
po výročí.

V NEDĚLI 13. LEDNA v 9 hodin sloužil
P. B. Vymětalík jako vikář v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích slavnostní mši svatou k 10. výročí založení tamní farnosti. O dva dny později se
v 17.30 hod. v kostele sv. Václava v Praze-Nuslích zúčastnil mše svaté na poděkování za 60 let života tamního faráře
P. Jiřího Kusého. J. Kusý byl původně
sólistou plzeňské opery.

l

NA LHOTECKOU SEDMDESÁTKU
reagovala Česká televize loni v prosinci
v jednom ze sobotních pražských poledních zpravodajských magazínů Z metropole.
l

JAK SE ŽIJE V AFGHÁNISTÁNU je
název přednášky Farní akademie Bedřišky Kotmelové z občanského sdružení
Berkat, která byla naplánována na neděli
3. února na 16.30 hod.
l

POŽEHNANÉHO VĚKU sta let se loni
v prosinci v Hradci Králové dožila paní Anna
Malá. Náš lhotecký Věstník je podle sdělení její vnučky jedinou tiskovinou, kterou
babička ještě čte.
(red+kš)
l

Strana 2

STA“ME SE ZNAMENÕM
JEHO BLÕZKOSTI
V dubnu 2006 byl v naší farnosti zahájen projekt s názvem Každý máme
svého chudého. Tento projekt si klade za cíl pomoci snížit prostřednictvím osobních návštěv pocit osamocení lidí žijících mimo vlastní domov.
V létě 2007 se nám podařilo navázat
spolupráci s Domovem důchodců v Sulické ulici, a tato spolupráce se slibně rozvíjí. Lidé z naší farnosti, kteří chtějí podat
pomocnou ruku bližnímu a kteří si alespoň jednou za měsíc najdou čas na návštěvu opuštěného člověka, tam několik
vytipovaných seniorů chodí navštěvovat.
Vedení Domova si této naší aktivity
váží. Před časem byli všichni zúčastnění pozváni na každoroční adventní
koncert, který se tam konává. Domov
organizuje také pravidelná setkání, kde
si vyměňujeme zkušenosti. Následující
osobní svědectví, jehož autor si přál
zůstat v anonymitě, dokazuje, že je o čem
mluvit. Osloví-li někoho tento příběh,
neváhejte a připojte se k lidem, kteří
překračují hranice sebe sama tak, jak
nás to učí náš Pán Ježíš Kristus.
Domov důchodců v Sulické ulici je na
kraji přírodního parku mezi sídlišti Novodvorská a Krč. Na části budovy je lešení
a pilně tam pracují řemeslníci, ale na
chodbách uvnitř panuje klid a téměř nemocniční sterilita.
Přicházím v doprovodu sociální pracovnice paní Mádlové do pokoje, kde leží
tři lidé – stařenky, na kterých se nesmazatelně podepsal pokročilý věk. Paní napravo od dveří nás zaregistruje. Je to
vidět na jejím pohledu, ale na pozdrav
nereaguje. Žena naproti dveřím nereaguje vůbec. Žena v levém rohu místnosti
leží na zádech, s hlavou otočenou ke zdi.
Zdá se, že spí. Když na ni paní Mádlová
u její hlavy zavolá, probere se a otočí hlavu po hlase. Oči má ale stále zavřené.
Paní Mádlová jí říká, že přivedla na návštěvu pána, který by ji chtěl chodit navštěvovat, aby si měla s kým popovídat.
Přistupuji k lůžku a nahlas se představuji. Zároveň se omlouvám, jestli
jsme ji vzbudili. Ubezpečuje mne, že nespala. Ve dne prý nespí, jen má zavřené
oči, protože nevidí. Žádá mne, abych na
ni mluvil hodně hlasitě, protože na levé
ucho neslyší.
To bylo naše vzájemné seznámení
s čtyřiadevadesátiletou paní Ludmilou R.
Při dalších návštěvách jsem s potěšením zjistil, že její mozek není tak těžce
postižený věkem jako zbývající části
těla. Je možné povídat si s ní o jejím
dětství, mládí, o celém životě…
Protože má u sebe malé rádio, sleduje i současný život mimo zdi ústavu.
Jen si nemá s kým popovídat. Její dvě
spolubydlící z neznámých důvodů vůbec
nemluví.

Sestry a ostatní personál na delší
řeči nemají čas. Je jich málo a klientů
mnoho.
Navštěvovat paní Ludmilu nikdo nechodí, protože, jak říká, nikoho nemá.
Ale jak vyplyne z dalšího rozhovoru, není
tomu tak úplně. Má totiž synovce, na
kterého přepsala svůj byt na Kačerově.
Synovec je pracovně mimo Prahu. V bytě
bydlí jeho čtyřiadvacetiletá dcera, ale ta
ji nenavštěvuje.
Paní Ludmila žije vlastně jako v žaláři, jak se sama vyjádřila, ale v podstatě na samotce. Jejím jediným spojením se světem je částečně fungující
sluch, takže může poslouchat alespoň
rádio, pokud funguje. Jinak samota
a tma. Přitom je to člověk, který myslí,
cítí, má emoce. Ráda by někomu své
myšlenky a pocity sdělila, ale je sama,
stále sama…
Může člověk vůbec takto žít a nezbláznit se? U paní Ludmily tato těžká,
pro zdravé lidi naprosto nepředstavitelná situace trvá už pět let.
Mám výčitky svědomí, že si nemohu
na návštěvu nějakou tu hodinu vyšetřit
častěji než jednou týdně. Vím, že paní
Ludmila by potřebovala, aby k ní někdo
chodil alespoň ob den, když už ne denně. Aby měla pocit, že někdo u ní je.
Někdo, kdo se o ni zajímá, kdo jí řekne,
jak to vypadá venku, jestli svítí slunce,
fouká vítr…
Chtěla by někomu sdělovat své myšlenky a pocity, říct, co se jí honí hlavou,
nebo co ji trápí. Není komu.
Přitom venku mimo zdi Domova důchodců je tolik lidí, kteří jsou ještě relativně zdraví, pohybliví. Třeba jim také
chybí někdo, s kým by si mohli popovídat o svých problémech a jak je zmenšit. Sdílená starost je poloviční starost!
Nebo by mohli přijít také mladší lidé,
fyzicky i psychicky zdatní, kteří by byli
schopni se o svou energii rozdělit s těmi, kterým se jí už nedostává. Staroušci z Domova, kteří jsou buï méně pohybliví nebo už úplně nepohybliví, ale
kteří jsou hlavně sami – ti by je uvítali
s radostí.
Nemusíte jim nosit žádné dárky nebo
pamlsky, i když to není zakázané, ale
doneste jim své otevřené srdce! Oni je
naplní svou vděčností. Budete od nich
odcházet s pocitem, že jste vykonali
něco užitečného, že jste někomu pomohli. Tím pomůžete i sami sobě.
Smiluj se, můj Pane, neboŅ má osamělost mě tíží. Už není nic, nač bych
čekal. Moje osamělost bývá chvílemi
mrazivá a chladná a toužím po znamení
tvé blízkosti v poušti své opuštěnosti.
(Saint-Exupéry)
Znamením jeho blízkosti můžeme
být i my.
(gk)

KOLEDOV¡NÕ U ORLOJE
Vánoce jsou už dávno za námi, koledy dozpívány a kasičky z Tříkrálové sbírky odevzdány. Jejich obsah však, jak doufám, prozradím
až v dalším Věstníku, protože ve
chvíli, kdy jsem při uzávěrce tohoto
čísla psal tyto řádky, se teprve počítalo, kolik letos sbírka vynesla.
Každopádně hned na začátku bych
chtěl poděkovat hlavně všem farníkům,
bez kterých bychom rozhodně nevybrali žádnou závratnou sumu. Letos
jsme se totiž setkali s daleko menší
ochotou lidí přispět než v minulých
letech. Osobně to přisuzuji nejistotě
z dopadu loňských zdražení a poplatků zaváděných v letošním roce. I tak
patří velký dík všem, kteří do Tříkrálové
sbírky přispěli a ještě větší těm, kdo se
koledování sami zúčastnili.
Kasiček jsme měli dvanáct. Ani
jednu jsme nevraceli prázdnou a už to
letos považuji za veliký úspěch.
Kasičky jsme měli tradičně rozdělené napůl mezi farnost a Církevní
mateřskou školu Studánka, kterou
z části vybraných prostředků znovu
podpoříme.
Z farnosti koledovali mj. Maruška
Šárková a já s koledníky Mariánkou
Šárkovou, Markétou a Filipem Pelantovými, Štěpánem Vašíčkem a dalšími. Školka má již zaběhnuté koledníky zejména v rodinách Hladíkových,
Stodolových a Kapsových a také
v paní učitelce Elišce Léblové, které
s koledováním pomáhali Vojta a Terka
Korcovi, a panu Michaelu Ortovi s jeho
dcerkami, kterým ve zpěvu pomohla
Markéta Pelantová. Letos se k nim
přidala také paní Urbanová se svými
dětmi, se kterou jsme se potkali při
pátečním koledování v obchodním
centru (OC) Novodvorská Plaza.
Jak jsem již uvedl v předchozím
odstavci, v pátek jsme se s Filipem
a Markétou vydali do OC Novodvorská Plaza, kde jsme letos měli – díky
ochotě pana ředitele Davida Pažitky –
povolení koledovat od úterý do soboty
i uvnitř centra. Hned před vchodem
jsme zahlédli „konkurenční“ skupinku
a začali se spiklenecky dohadovat,
jak budeme postupovat dál. Nakonec
jsem se optal vedoucí „konkurenční“
skupiny, zda bychom se k nim nemohli přidat. Nakonec jsem zjistil, že skupinka patří k nám a že se jedná o maminku ze školky – výše zmíněnou
paní Urbanovou. Ve společném koledování jsme pokračovali jen asi půl
hodiny, po které se paní Urbanová se
svou skupinkou vydala domů.

Zleva Štěpán, Filip a Markéta při Tříkrálové sbírce v centru Prahy

Náš zpěv doprovázel hrou na housle Filip, který navíc hrál nejen tříkrálovou koledu, ale i ostatní vánoční
koledy, a to vše bez not z hlavy. Mnozí přispěvatelé ho také za jeho hru
chválili. Koledy jsme letos střídali zejména proto, abychom příliš neobtěžovali obchodníky „kolovrátkem“. I tak
měla Maruška se svými koledníky
v úterý smůlu na jednu prodavačku,
která jim vynadala, že se to prý stále
dokola nedá poslouchat. Naštěstí šlo
pouze o jeden případ. Doufám, že ostatním jsme práci spíše zpestřovali.
Někteří obchodníci nám do sbírky dokonce i přispěli.
V sobotu jsem vyslechl prosby
svých koledníků Filipa a Markéty Pelantových, abychom se vydali koledovat do centra Prahy. Přidal se k nám
i Štěpán Vašíček, který předchozí den
na koledování zapomněl. Před tím
jsme se však ještě zastavili v pečovatelském domě v Zárubově ulici, kam
jsme byli pozváni jednou paní z modřanské farnosti, která tam zpívává
před Vánocemi koledy. Zde jsme obešli všechny pokoje a v každém jsme
zazpívali tříkrálovou koledu. Klienti
Sociálně ošetřovatelského centra byli
naší nečekanou návštěvou velice překvapeni a některým se objevily i slzy
v očích. Dokonce jsme si odtamtud
odnesli nejen nějaký ten příspěvek do
kasičky, ale i pár pomerančů a nějaké
čokoládové dobroty.
Poté jsme autem odjeli ke stanici
Pražského povstání, odkud jsme se
dále metrem přesunuli na náměstí
I. P. Pavlova. Tam začala naše „pouŅ“
městem. Z I. P. Pavlova jsme šli Ječnou ulicí směrem ke Karlovu náměstí.

V Ječné jsme příliš mnoho lidí nepotkali, ale i přesto se nám podařilo
něco vykoledovat.
V cestě jsme pokračovali po Národní třídě. Tam jsme narazili na jiné
„koledníky“. Proč koledníky v uvozovkách? Protože to byli jen dva páni.
Stáli s kasičkami na krku a čekali, kdo
přispěje.
Další dvojici koledníků – pána
a paní – jsme potkali i na Václavském
náměstí. Ti naši skupinku obdivovali
jak za stylové oblečení, prý jsme vypadali jako opravdoví králové, tak za
Filipovu hru na housle. Filip sklidil
ocenění zvláště za svou výdrž.
Po cestě z Václavského náměstí
nás obklopila skupinka Italů, kteří se
nás začali vyptávat, co představujeme za tradici. Lámanou angličtinou
jsem jim vysvětlil, že jsme Tři králové,
kteří se jdou poklonit Ježíškovi do
Betléma. Podle jejich reakcí se zdálo,
že náš výklad pochopili. Hned také
začali vyndavat své peněženky, aby
nám rovněž přispěli.
Na Staroměstském náměstí si nás
nejprve odchytili pracovníci jedné restaurace, kteří chtěli na Tříkrálovou
sbírku také přispět.
Pak už jsme se vydali rovnou pod
orloj s hřmotným zpěvem koledy My tři
králové. Turisté s fotoaparáty namířenými na orloj je otočili a začali zuřivě
fotografovat nás. Někteří sice také do
kasiček přispěli, ale celkově se koleda
v centru města příliš nevyplácí.
Pod orlojem jsme zpívali celkem asi
patnáct minut, během kterých jsem
jedné paní z Anglie musel přeložit slova tříkrálové koledy do angličtiny. S pomocí rukou, nohou a kolemjdoucích,
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kteří mi s překladem pomáhali, se mi nakonec první dvě
sloky jakž takž přeložit podařilo. Na víc jsem však už neměl sílu a jen jsem dodal, že těch slok je ještě mnoho.
Další paní se nás ptala, naštěstí už česky, jestli přijdeme i příští rok. Říkala, že je to zapotřebí, protože v centru nikdo koledovat nechodí.
Koledování v centru nás na jednu stranu potěšilo, na druhou to byla celkem i dřina. Ač nebyla velká
zima, solidně jsme promrzli a byli jsme i unavení. Proto jsme co nejrychleji zamířili k Prašné bráně, kolem
Obecního domu na náměstí Republiky, nastoupili do
metra a vydali se domů.
Letošní koledování přineslo spoustu nových zážitků
a i nějaké ty penízky se nám podařilo vykoledovat. Věřím, že se v pražské arcidiecézi neztratíme a že celkový
výsledek nás i letos potěší. Na příští rok zvu všechny
malé i velké koledníky, aŅ se k nám připojí.
Text a snímek TOMÁŠ HROUDA

RUCH VE STUD¡NCE
V prosinci bývá ve Studánce docela napilno.
Během doby adventní zde probíhá celá řada akcí,
aŅ již pro studánkovské děti a rodiče či pro návštěvníky zvenčí.
Hned zkraje prosince se konává Adventní tvoření.
Jde o komornější setkání naplněné pletením adventních věnců, svícínků a podobně. Většina z artefaktů,
poté, co jsou posvěceny páterem Kamilem Vrzalem,
skončí na adventním stole v rodinách jejich tvůrců,
ale několik z nich si vždy najde cestu i jinam, například do kostela či do dětského domova.
A hned poté, ještě v prvém adventním týdnu, probíhá jedna z největších studánkovských akcí, Mikulášský lampiónový průvod. I letos zazářil na zahrádce
školky lampiónový strom k radosti malých i velkých.
Tentokrát se celá akce obešla bez ohňostroje, který
průvod završoval v několika předešlých letech, a zdá
se, že příště vyvstane otázka, zda je ohňostrojem
průvod obohacován, či zda naopak něco z adventní
atmosféry neubírá.
Jak se blíží Vánoce, věnují se děti ve Studánce
stále více nácviku koled. A je pěkné, že si toto umění
nenechávají jen pro sebe, ale umějí svými výkony
potěšit i posluchače mimo školku. Loni k tomu naše
děti měly hned několik příležitostí – od zpívání stařenkám ve lhoteckém kostele po skutečně veřejné vystoupení v Novodvorské Plaze – kde v konkurenci
jiných atrakcí, za hudebního doprovodu několika maminek předvedly svůj program zcela neznámému
obecenstvu.
Nemenší úsilí pak je věnováno úplnému závěru
adventního času ve školce samé, a to besídce pro rodiče. Besídku uvedla skupinovým vystoupením hned
celá skupina pištců na flétnu – tolik jich totiž navštěvuje kroužek flétny během celého roku. Vrchol besídky pak představovala dlouhá vánoční hra na téma
Ježíškova narození – a že to dětem šlo!
Jakýmsi závěrem vánočního času je účast studánkovských dětí na tradiční Tříkrálové sbírce. Nebylo
tomu jinak ani letos. I letos vzešla ze Studánky hned
celá řada Kašparů, Melicharů a Baltazarů. „My tři
králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.“
AŅ tento srdečný zpěv dětí z Církevní mateřské školy
Studánka provází i vás, čtenáře Věstníku, v celém
roce 2008.
M. O.
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OHLASY
JAK BETL…M Z LIPOV…HO DÿEVA
K N¡M NA LHOTKU DOPUTOVAL
Ad Ël·nky s v·noËnÌ tematikou ve VÏstnÌku 7/2007
Do skutečného Betléma poklonit se malému Ježíškovi přišli
nejdříve pastýři a poté i tři králové. Tyto cesty byly doprovázeny mimořádnými znameními a úkazy. VždyŅ Bůh má nepřeberné množství možností, jak člověka upozornit na to, kde
zrovna přebývá a kde je možno přijít poděkovat a sklonit se
před Božími dary a láskou. Cesta jestliček, které jsou v našem
kostele již třetí rok, byla neméně tajemná a téměř dobrodružná,
doprovázená úplně typickým Božím smyslem pro vytváření nečekaných situací.
Jak jistě většina farníků ví, již šestý rok se snažím ve spolupráci
s otcem Bedřichem Vymětalíkem doprovázet naši farnost na poutní
zájezdy, pomáhat při vytváření programů atd. Tuto práci jsem od začátku brala jako možnost vyjádření vděku za téměř zázračné Boží
vedení, které již mnoho let cítím směrem jak k naší rodině, tak k rodinné firmě, kterou s manželem spravujeme a vedeme.
Stále hledáme různé způsoby, jak svůj vděk vyjadřovat, ale ta téměř nejbanálnější věc nás nikdy nenapadla. V roce 2003 jsme jako
farnost putovali k svatému Vavřinečku do Domažlic, na pouŅ, která
se tradičně konává 10. srpna. Nejdříve jsme se zúčastnili poutní
mše svaté a poté se šli projít po domažlickém náměstí, kde se konávají typické chodské trhy a slavnosti. O kráse krojů, výšivek a chodské keramiky se určitě nemusím dlouze rozepisovat.
Pomalu se tedy procházíme náměstím, obdivujeme vystavené
předměty a náhle nás téměř ochromí nádherný stánek uměleckého
řezbáře! Jedna plastika krásnější než druhá. Vrcholem ale bylo velké
množství vystavených betlémů, od malých k velmi náročným a propracovaným. Uprostřed parného léta jsme na náměstí stáli před jesličkami
jako očarovaní. Ač bylo léto, najednou jsme se cítili jako o Vánocích.
„To by bylo něco pro kostel na Lhotce,“ náhle povídá otec Bedřich Vymětalík.
„Copak Lhotka nemá svůj betlém?“ podivili jsme se sborově.
„No, to je právě to,“ povídá otec Bedřich. „Má a nemá… Betlém,
který je každoročně na Lhotce vystavován, patří do kaple v krčské
nemocnici. Správně by měl být tam.“
Zůstala jsem stát jako přimrazená. Tak důležitá věc jako jesličky,
a Lhotka nemá své vlastní?
Manžel se na mě podíval a potichu řekl: „Co bys řekla, kdybychom betlém na Lhotku koupili? AŅ si otec Bedřich vybere!“
Bylo mi do pláče – radostí a obdivným pocitem, jak si Bůh našel
cestu k jesličkám, které by měly být na Lhotce.
Otec Bedřich po delší úvaze ukázal na jedny úplně světlé, z lipového dřeva. „Ty. Ty by se na Lhotku hodily,“ řekl. „Jsou prosté, bez
jakýchkoliv rušivých částí a vyjadřují tu tajemnou vánoční chvíli.“
Tak tedy betlém z lipového dřeva vyrobený uměleckým řezbářem
doputoval na Lhotku. A to díky našim zájezdům. Jinak bychom ho
neobjevili.
Jesličky pocházejí z řezbářského ateliéru Franc. Ateliér již 35 let
tvoří pánové Josef, jeho bratr a v poslední době především nejmladší syn Martin. V roce 2000 ateliér Franc zastupoval Českou republiku na prestižním veletrhu řemesel I. H. M. v Mnichově. Firma
sídlí v Třebíči – ale J. Franc má nyní na internetu také adresu v Chebu – a každý její výrobek je originál. Její betlémy zakoupilo do svých
sbírek již několik muzeí a o její jesličky je stálý zájem ve Švýcarsku,
Rakousku a dalších zemích.
Kdokoliv z čtenářů Věstníku by pocítil podobnou touhu, jak vyjádřit Bohu dík a vděčnost, mám jeden tip: K betlému se dají dokupovat figurky. A za nějaký čas je třeba, aby je umělecký řezbář namořil včelím voskem. Takže zájemci se mohou finančně konkrétně
podílet na rozšiřování jesliček i jejich údržbě.
Někomu se možná naše nové jesličky mohou zdát příliš jednoduché, prosté, bez barevných ozdob, ale my jsme tehdy byli přesvědčeni, že takto je možné vyjádřit vánoční atmosféru a přitom vnímat
krásu vytvořenou umělcem. Betlému přejeme, aby přinášel všem
farníkům radost a dlouho doplňoval interiér naší vánoční Lhotky.
HANA a PETR STEHLÍKOVI

LHOTECK¡ FARNOST V 50. a 60. LETECH
K Ël·nk˘m ve VÏstnÌcÌch 5, 6 a 7/2007

(Dokončení z minulého čísla)
NÁSTUPCEM P. Václava Miroslava Plo-

těného se jako administrátor lhotecké
farnosti stal P. Jaroslav Novák. Ten se
narodil 6. září 1920 v Praze. Na kněze byl vysvěcen 23. dubna 1950, tedy
ve stejný den jako P. Vladimír Rudolf.
Původně spravoval farnost Záběhlice, kde také s maminkou bydlel.
K tomu mu byla přidělena i farnost
lhotecká a od počátku šedesátých let
20. století také farnost Braník. Na lhotecké faře nikdy nebydlel. Po smrti
své maminky bydlel ve farním bytě
v Braníku. Nás jako ministranty uchvacoval tím, že ze Záběhlic přijížděl na
Lhotku v neděli ráno na starém Manetu ČZ 125, v kožené kukle s velikými
brýlemi.
Zavedený rytmus bohoslužeb ve
lhoteckém kostele byl postupně omezován a měněn, protože administrování tří farností vyžadovalo čas, kterého měl málo. Na Lhotce pak už byla
v neděli mše jen v 8.30 hod. U sv. Václava v krčské nemocnici bývala, až
do zrušení kaple státními orgány,
mše v neděli odpoledne v 16 hodin.
Ve všední dny se na Lhotce mše
svatá sloužila pouze v úterý a v pátek
v 18.30 hod.
Pater Novák nebyl ani takový kazatel, ani hudebník jako jeho předchůdce. Protože měl na starosti tři farnosti, stále někam pospíchal. Času na
vlastní farnost se mu nedostávalo ani
proto, že často bral pohřby i za kolegy
v celé Praze.
Měl dost panovačnou povahu, a tak
se postupně dostával do konfliktů se
sborem a některými zdejšími „skalními“ farníky.
Vlivem komunistické propagandy,
zákazů, strachu, přestávali do kostela
chodit rodiče s dětmi. Věkový průměr
účastníků bohoslužeb se zvyšoval
a místní farníci postupně vymírali.
Přesto se podařilo ještě v roce
1956 zorganizovat ve lhoteckém kostele biřmování, které zde udělil otec
biskup Antonín Eltschner. Biřmovanci
byli i z Braníka, Podolí a Modřan. Při
tomto doslova posledním biřmování
v hodině dvanácté před dalším utužením komunistického režimu vůči církvi
se velice angažovala katechetka
Vlasta Čistecká, která dávala biřmovance dohromady, dělala zkoušky na
přijetí této svátosti apod. Další biřmování se pak na Lhotce udílelo až za
P. Vladimíra Rudolfa 3. června 1970,
kdy svátost 80 biřmovancům udělil už
biskup František Tomášek.

Na počátku šedesátých let byla
z nařízení státu uzavřena kaple v krčské
nemocnici. Její zařízení bylo převezeno na Lhotku a na faře uskladněno
v bývalém sále. Harmonium bylo
umístěno vzadu v kostele. Aby se
ušetřil elektrický proud, při mších ve
všední dny se nehrálo na varhany, ale
na harmonium.
V devadesátých letech minulého
století byl mobiliář nemocniční kaple
použit v obnoveném kostele sv. Jana
Nepomuckého v Královci u Trutnova,
když tam lhotecká farnost vybudovala
rekreační zařízení pro tzv. chaloupky.
Do tohoto kostelíka bylo převezeno
i harmonium a část kněžských bohoslužebných rouch z inventáře kostela
Panny Marie Královny míru.
Konflikty P. Nováka s farníky se
postupně prohlubovaly. Mše sv. zejména v neděli začínaly až s půlhodinovým zpožděním. Kněz z kazatelny
po kázání věřící neustále žádal, aby
dávali do sbírek více peněz. My ministranti jsme si vymysleli úsloví: Už zase říká: Dědečkové, babičky, obracejte kapsičky. V té době totiž již skoro
dvě třetiny účastníků bohoslužeb byli
lidé starší 60 let.
Všechny negativní důsledky správy farnosti pak postupně vyústily ve
stížnostech farníků na pražské konzistoři. Věc nakonec vyřešil apoštolský
administrátor biskup František Tomášek. K 30. červnu 1967 P. J. Nováka
odvolal ze správy všech svěřených
farností a administrátorem lhotecké
farnosti ustanovil P. Vladimíra Rudolfa. Otce Rudolfa na přechodnou dobu

jmenoval též administrátorem excurendo pro farnost Braník.
P. Novák mohl zůstat v pražské
arcidiecézi, ale přejít do farnosti mimo
hlavní město. To odmítl. Raději odešel
do civilního zaměstnání. Až do důchodu pak pracoval jako posunovač
na nádraží Praha-Vršovice. Později,
v 90. letech, se na vlastní žádost a po
souhlasu kardinála Tomáška do duchovní služby vrátil jako výpomocný
duchovní. Zemřel 18. prosince 1994
v Praze. Je pohřben v hrobě svých rodičů na záběhlickém hřbitově.
Přestože J. Novák měl určité negativní vlastnosti, nelze mu upřít
schopnost pečovat o kostel a faru po
stavební stránce. Ač padesátá a šedesátá léta minulého století – kromě
období tzv. pražského jara – nepřála
církvi a církevnímu majetku ani životu
ve farnosti, podařilo se mu na sklonku
50. let získat na opravu kostela Panny
Marie Královny míru a jeho okolí státní příspěvek 100 000 korun. Na tehdejší dobu to byla obrovská částka.
Tyto peníze použil na rekonstrukci
elektřiny v kostele, vymalování chrámu
a fary, oplocení okolo kostela a provedení chodníků a odvodnění fary. Kostel byl vymalován bíle, strop chrámové lodi byl lehce světle modrý a v něm
namalován velký žlutý (zlatý) kříž.
V kostele byly udělány nové rozvody elektřiny, osazeny nové reflektory
s velkými žárovkami 500 W. I když
tyto reflektory byly vzhledem k chlazení žárovek obludné, kostel byl na
tehdejší dobu moderně nasvícen. Při
zapnutí všeho osvětlení bylo nasví-

P. Evermod Karel Burda, který za totality několik let žil i na Lhotce, je pohřben
ve společné hrobce premonstrátů na hřbitově u kláštera v Želivi.
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cení interiéru včetně sochy Panny
Marie monumentální. Dnešní reflektory jsou v podstatě stejně umístěné
a nasměrované jako tehdejší, jen jsou
modernější a nenápadné.
Tehdejší nové osvětlení mělo však
jednu velkou nevýhodu: Spotřebovávalo obrovské množství elektrického proudu a P. Novák šetřil. Proto
se zejména ve všední dny skoro nesvítilo a lidé si stěžovali, že nevidí ani
do zpěvníků.
Kolem kostela byla jen zčásti původní, značně už narušená podezdívka. Jinak byl kostelní pozemek
volně přístupný. Ze státního příspěvku se tedy pořídila betonová podezdívka obložená travertinovými
deskami a plot z drátěných rámů.
Jen vzadu za farou byl na původní
podezdívku pořízen plot drátěný.
Tehdy tam ještě nebyla rušná ulice,
ale jen polní cesta a louka. Z původního plotu se dodnes zachoval plot
i s vjezdovými vraty ze směru parkování aut a přístupu na kostelní pozemek při severní straně kostela.
Ze státního příspěvku byl dále pořízen betonový chodník s odvodněním okolo celého kostela a fary, který
v určitých místech slouží bez velkých
oprav dodnes.
Stavební práce navrhoval a řídil
stavitel Ing. Arch. Josef Míšek, který
v té době prováděl generální opravu
kostela sv. Jiljí v Praze v Husově ulici
na Starém Městě.
VELKÉ ZÁSLUHY o provoz chrámu
v 50. a 60. letech měla tehdejší kostelnice paní Antonie Strejcová a o květinovou výzdobu paní Růžena Kalčíková. Obětavě se staraly o úklid
chrámu a fary, praní prádla, kostelních rouch, zametání i odklízení sněhu, nákup svíček, květin apod. V padesátých letech s tím občas pomáhali
i starousedlíci chodící do kostela.
Později v šedesátých letech, po smrti
paní Kalčíkové, už tuto práci vykonávala jen paní Strejcová, které občas
pomohli ministranti. V polovině 60. let
však už na Lhotce zbyli jen asi čtyři
ministranti.
Kostelnickou práci A. Strejcová vykonávala až do nástupu P. V. Rudolfa,
kdy pro svůj vysoký věk odešla na odpočinek ke svému synovi Jiřímu, řediteli kůru v Hradci Králové.
Další osobností, která zajišŅovala
chod bohoslužeb od poloviny 50. do
konce 60. let u oltáře, byl můj bratr
MUDr. Jiří Turek. Rozsvěcel a zhasínal svíce, připravoval kadidlo, případně zaskakoval za ministranty, pomáhal paní kostelnici, uklízel ve
výškách, kam paní Strejcová nemohla vylézt, zvonil na zvon a vůbec
zajišŅoval při bohoslužbách jakousi
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ceremonářkou službu. Jako jediný
člověk měl v šedesátých letech „výsadu“ výměňovat prasklé žárovky na
hvězdném kruhu okolo hlavy sochy
Panny Marie nad oltářem. Tenkrát
totiž každá hvězda měla uprostřed
svoji svítící žárovku, kterou občas,
když některá přestala svítit, bylo zapotřebí vyměnit. Výměna byla velice
obtížná, neboŅ se dala dělat jedině
pomocí dlouhého žebříku opřeného
o mariánský sloup. Nahoru na vrchol
sloupu bylo navíc zapotřebí dostat
další žebřík, který se opřel o mariánskou sochu. I když se socha viklala,
muselo se vylézt až do jejího vrcholu,
a teprve pak bylo možné žárovku vyměnit. Bylo to velice nebezpečné.
Žádná bezpečnostní lana se neužívala a nikdo to v těch výškách nechtěl dělat. Takže situaci zachraňoval
jedině doktor Turek.
Když přišel na Lhotku otec Rudolf
a viděl, jak je složité žárovky kolem
hlavy Panny Marie vyměňovat, svítící hvězdy při rekonstrukci hlavního
oltáře nechal nahradit hvězdami pozlacenými plátkovým zlatem, už bez
žárovek.
NA VARHANY u Panny Marie Královny míru ve druhé polovině 50. let
hrávali pánové Narcis Trapl a Vlastimil Eichler. A později pak už jen pan
Eichler. Do nástupu P. Rudolfa jsem
zejména ve všední dny, kdy se hrálo
převážně na harmonium, hrával i já.
Někdy na Lhotce hostovali i další
příležitostní varhaníci, ale nejčastěji
hrával V. Eichler. Přestože byl slepý,
měl absolutní sluch. Sám si vytvářel
harmonii doprovodu písní a měl výbornou techniku hraní. V podstatě na
lhotecké varhany hrával až do počátku osmdesátých let, kdy pro stáří
a nemoci už nemohl do kostela pravidelně docházet.
AŤ BYL JAKÝKOLIV, P. J. Novák měl
velkou zásluhu o lidi, kteří kostelu
trvale sloužili. Jak pro varhaníka pana
Eichlera, tak pro kostelnici paní Strejcovou zajistil sociální pojištění a vyplácel jim stálé měsíční platy.
Tehdejší platy, jež se nám zejména nyní mohou zdát směšné, ani tenkrát nebyly nic moc. Kostelnice za
svou práci dostávala 375 Kč měsíčně
a varhaník 189 Kč. Byli však sociálně
pojištěni a doba, po kterou sloužili
kostelu, se jim započítávala do důchodu. Význam sociálního zabezpečení církevních zaměstnanců si
tenkrát řada kněží neuvědomovala,
a tak někteří lidé, zejména na venkově, kteří věnovali práci pro kostel
často celý život, neměli do důchodu
započítané vůbec nic.

V 50. A 60. LETECH minulého století
ve lhotecké farnosti žili a bydleli dva
významní kněží.
Prvním z nich byl ThDr. Jarolím
Adámek, kněz řádu redemptoristů.
Narodil se 14. února 1915 na Moravě
v Bludově. Studoval na redemptoristickém gymnáziu v Libějovicích
a Obořišti, pak na teologické fakultě
v Praze. Na kněze byl vysvěcen
29. června 1941. Dne 27. června
1947 složil doktorát z teologie, v roce
1948 dokončil biblistická studia v Římě. Učil pak na redemptoristickém
gymnáziu v Obořišti a byl duchovním
správcem farnosti ve Svatém Poli.
Při likvidování kněžských řádů byl
15. března 1950 zatčen a do února
1955 vězněn.
Po příchodu do Prahy sháněl zaměstnání a bydlení. Protože fara na
Lhotce byla prázdná, nabídl mu
zde P. Novák bydlení. Na naší faře
Dr. J. Adámek žil až do svého dalšího
zatčení v roce 1964.
Za svého zdejšího šestiletého pobytu vstával každý den ráno o půl
čtvrté. Ve čtyři hodiny sloužil soukromě mši svatou a pak denně ve
4.35 prvním autobusem odjížděl na
druhý konec Prahy do Ruzyně, kde
v akumulátorce pracoval při nabíjení
automobilových baterií.
Neměl státní souhlas k výkonu
duchovenské funkce, takže veřejně
nesměl sloužit mši ani kněze zastupovat. Stále byl pod dozorem Státní
bezpečnosti.
Vděčnost za to, že měl střechu nad
hlavou, projevoval tím, že pomáhal
okolo kostela. Zametal, v zimě odhazoval sníh, se sborem zpíval chorál
a každý den na náš tehdejší jediný
malý zvon zvonil Anděl Páně. Když
zvonil, my, kdo jsme ho znali, jsme věděli, že je doma a mezi námi. K tomu
stále studoval biblistiku, z cizí literatury
si vytvářel fotografický archív a tajně
vzdělával budoucí řádové kněze.
Po svém dalším zatčení a odsouzení byl vězněn až do roku 1964. Po
propuštění z vězení se již na Lhotku
nevrátil, protože byl dále sledován
a nechtěl ohrožovat přátele, jež tu měl.
Po uvolnění režimu v roce 1967 se
věnoval ekumenickému překladu Písma. Biskup František Tomášek ho
pověřil zastupováním katolické církve
v ekumenické komisi.
Bohužel vězení a pobyt v jedovatém prostředí akumulátorky mu poškodily plíce. Poslední roky života
strávil jako duchovní a údržbář u řádových sester v Dolní Poustevně
u Rumburka. Dne 18. prosince 1969
v rumburské nemocnici zemřel na těžké poškození plic vlivem práce v jedovatém prostředí. Je pohřben v rodinném hrobě v Bludově.

DRUHÝM TAKOVÝM KNĚZEM, který
po propuštění z vězení po likvidaci
klášterů v roce 1950 žil ve lhotecké
farnosti, v tomto případě u své sestry
v domku v Jílovské ulici nedaleko
kostela, byl P. Evermod Karel Burda
OPraem.
Narodil se 24. července 1919 a na
kněze byl vysvěcen 29. června 1946.
Vystudoval želivské klášterní školy,
vstoupil do řádu premonstrátů, vystudoval na kněze a v Želivě také působil až do roku 1950, kdy byl se všemi
řádovými bratry zatčen a uvězněn.
Po propuštění z vězení na konci
padesátých let přišel do Prahy. U své
sestry na Lhotce bydlel až do roku
1969. Pracoval jako železář u Staveb
silnic a železnic.
Zejména o nedělích byl pravidelným návštěvníkem našeho kostela.
Ani on neměl státní souhlas, aby působil jako kněz. P. Novák mu zajistil
alespoň povolení, aby mohl vést křížové cesty nebo májové pobožnosti,
ale to jedině, když jej zastupoval
po dobu jeho nepřítomnosti. Vždy to
musel hlásit státnímu církevnímu
tajemníkovi.
Otec Burda byl veselý, společenský člověk, výborný zpovědník. Někteří lhotečtí farníci to rádi tajně využívali.
V roce 1969 se E. K. Burda vrátil
do duchovní služby. Byl jmenován děkanem v Humpolci a téhož roku i biskupským vikářem v královéhradecké
diecézi. Zemřel zcela neočekávaně
26. října 1978. Je pohřben v řádovém
hrobě premonstrátů v Želivě.
MEZI KNĚZE, kteří často na Lhotce
pátera Nováka zastupovali, patřil
P. Ing. Jan Rosůlek (narozen 4. dubna 1900, na kněze vysvěcen 10. března 1951, † 27. listopadu 1990), který
zejména ve druhé polovině padesátých let vedl na Lhotce májové pobožnosti. Se svou sestrou herečkou Marií
Rosůlkovou byli častými hosty u katechetky paní Čistecké.
Za zmínku stojí ještě osobnost majora ve výslužbě pana Josefa Mudry.
Ten rovněž bydlel v domku nad kostelem. Pamatoval stavbu kostela a zejména za P. Plotěného a P. Nováka
psal veškeré kostelní matriky – křestní, pohřební, svatební a částečně vedl
i účetnictví farnosti. Za „nepořádné“
kněze matriky dopisoval ještě v době
nástupu P. Vladimíra Rudolfa.
TOLIK K ŽIVOTU FARNOSTI a kostela Panny Marie Královny míru na
Lhotce v době působení P. Václava
Miroslava Plotěného, kterému jsem
od r. 1952 ministroval, a později i k působení jeho nástupce P. Jaroslava
Nováka, kdy jsem také ministroval, občas hrával i na varhany či harmonium,

nebo až do roku 1966 dělal dospělejšího ministranta s kadidlem apod.
Byl jsem i jedním z prvních lhoteckých farníků, kteří se setkali s P. Vladimírem Rudolfem po jeho nástupu
na Lhotku v červenci 1967. První měsíce jsem s ním a jeho stařičkou renaultkou jezdil hrát na varhany i do
Braníka, když tam sloužil ve všední
dny mše svaté. Ale to už je jiná kapitola z dějin lhotecké farnosti.
Text a snímek VLADIMÍR TUREK

OSLAVY 70. V›RO»Õ
Ad VÏstnÌk 7/2007
O LHOTECKÝCH SLAVNOSTECH
jsem si přečetl ve vašem zpravodaji,
protože na Lhotku do kostela chodí
moje sestra a časopis mi poslala.
Oslavy byly zřejmě velkolepé. Blahopřeji.
Zde o Vánocích se neudálo nic
zvláštního, snad jen to, že pozvolna
odchází generace těch, kteří do
Stříbra přišli těsně po druhé světové
válce – aŅ už dobrovolně, nebo na
umístěnku –, a tím také ubývají lidé
v kostele. Jsem rád, když se dočtu,
že jinde církev žije.
P. JIŘÍ HÁJEK, Stříbro
DOSTALO SE MI velmi milého pozvání od P. Bedřicha Vymětalíka na
oslavy 70. výročí posvěcení kostela
Panny Marie Královny míru. Oslava
byla nádherná. Každý si ji prožil
po svém – podle toho, jakou cestičku svého života ve lhotecké farnosti prošel.
A jak jsem oslavu prožívala já?
Krásně, ve vzpomínkách na své
dětství, byŅ ta má cestička ve lhotecké farnosti začala vlastně až nástupem do Církevní mateřské školy
Studánka. Ale již v dětství mě ke
kostelu Panny Marie Královny míru
cosi přitahovalo.
Dětství jsem s rodiči a sestrou
prožila v Modřanech. Naše rodina
nevedla život ve víře. K víře mě částečně přivedla má babička. Pokřtěná jsem byla až v pěti letech.
V době mého dospívání jsem
každý den jezdila autobusem 205
na střední školu. Když jsem jela
okolo kostela Panny Marie Královny
míru, toužila jsem se dovnitř někdy
podívat. Něco zvláštního mě tam
přitahovalo. Do kostela jsem však
nikdy nezašla. Snad to způsobil
strach, obava, jak se tam chovat…
Je 11. listopadu 2007 a já jsem
zde, v kostele na Lhotce při slavnostní mši k 70. výročí jeho posvěcení. Poslouchám nádhernou
chrámovou hudbu, slova kněží

z různých farností, která přinášejí
do našich srdcí radost a povzbuzení. A já vzpomínám…
Vzpomínám na chvíle, kdy jsme
jako děti chodily s paní učitelkou na
pole v Tyršovce opékat brambory.
Kdy jsem chodila s tatínkem běhat
do lesa Kamýk a trénovat tam na
Velkou kunratickou. Nebo jak jsem
v době svých prvních lásek chodila
do lesa v Hodkovičkách šeptat jedné
krásné staré vrbě svá tajná přání.
Když jsem se vdala, odstěhovali se rodiče i má rodina do Zvole
u Prahy.
Cesta života, po které kráčím vedena rukou Hospodina a jeho světýlkem naděje, mě přivedla nazpět
do Modřan a nakonec i do krásného
a pro mě kdysi tak tajemného kostela Panny Marie Královny míru.
Moc si toho vážím. A děkuji všem,
kdo se na přípravách oslav podíleli.
Při oslavě se asi rozezněly strunky vzpomínek na chvíle prožité za
těch 70 let ve lhotecké farnosti mnohým z nás.
Bratři a sestry, otče Bedřichu
i otče Kamile, pane Martínku, děkuji
za milé přijetí do lhotecké farnosti.
IVA VALTROVÁ,
ředitelka Církevní
mateřské školy Studánka

SV¡TE»NÕ BOHOSLUéBY
Ad VÏstnÌk 7/2007
Po třech letech můj manžel nemusel na Štědrý den do služby a naše
rodina mohla oslavit Vánoce společně. Nejprve krásnou Rybovou
mší na Lhotce a pak doma v kruhu
rodiny.
Po svátcích jsme jeli na několik
dnů na Vysočinu. V neděli odpoledne na svátek Svaté rodiny jsme vyslechli krásný koncert v kostele
Nejsvětější Trojice ve Slavíčkových
Kameničkách. Zpíval tam Břízův
chrámový sbor Kameničky a hrálo
Jehličkovo pozounové kvarteto.
Druhá polovina programu patřila
Václavu Renčovi – úryvkům z Popelky Nazaretské, jež krásně recitoval už téměř devadesátiletý profesor Radovan Lukavský, který také
jezdí na Vysočinu na chalupu. Na
svého otce V. Renče, vězněného
komunistickým režimem, a historii
vzniku veršů Popelky Nazaretské
v žaláři tam vzpomínal jeho syn
Ivan Renč, který byl v dobách totality také naším lhoteckým farníkem.
Koncert uváděl starosta Kameniček. Jako host tam byl JUDr. Miroslav
Výborný, soudce Ústavního soudu.
(Dokončení na str. 18)
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FARNÕ AKADEMIE
éIVOT POD VLIVEM M…DIÕ
Při Farní akademii 7. října 2007 přednášel PhDr. ThLic. Radek Mezuláník, působící na Univerzitě Jana
Amose Komenského v Praze, na Katedře sociální a masové komunikace.
Tato univerzita je největší soukromou
vysokou školou v České republice.
Nyní na ní studuje asi 8000 studentů.
Tématem přednášky byl Život pod
vlivem médií.
Z čistě křesŅanského hlediska vzato, média, ve kterých působí odpovědní novináři a publicisté, by neměla
být zavrhována a jednoznačně odsuzována. Naopak by měla být považována za určitou pomůcku cesty ke
spáse. Dr. Mezuláník to demonstroval
na příkladu snu o šplhání po provaze
do nebe, který před cílem náhle končí. Podaří se jej však nahradit vhodně
srolovanými novinami, které šplhající
má u sebe.
Katolická církev se médiím průběžně věnuje, neboŅ je považuje za účinný nástroj, resp. prostředek k ovlivňování veřejného mínění a morálního
povědomí společnosti jako celku, a nepřihlíží nečinně k výstřelkům, které se
v médiích všeho druhu bohužel dost
často vyskytují.
Před rokem 1989 se u nás jen
zcela výjimečně vysílalo živě. Ostatně
i tzv. živý přenos lze vysílat s určitým
časovým posuvem, takže je možné
vyřazovat nežádoucí pasáže.
Na druhé straně v demokratických
systémech, kde média mají víceméně
„volnou ruku“, dochází mnohdy buï
ke zcela záměrné manipulaci se čtenářem, posluchačem či divákem, nebo
k ovlivňování jejich emocí, intelektu,
zdravého úsudku apod. Zvláště v případě televize je pole působnosti
značně široké, počínaje dětmi a konče lidmi v důchodovém věku. Nejde
jenom o reklamy, ale i o dlouhodobé
sledování různých pořadů. Bylo zjištěno, že reakce dětí a mládeže jsou
v různých situacích různé – pozitivní
vůči spolužákům, když je předmětem
zájmu např. pohádka, a negativní, když
jsou dlouhodobě sledovány kriminální
nebo tzv. akční pořady.
Většina odborníků považuje za
škodlivé zvláště zmíněné dlouhodobé
sledování, které je umožňováno tím,
že v rodinách je více televizorů, a rodiče jen asi pětiny dětí se starají o to,
co jejich potomek sleduje. Důsledkem
je, že obecně se u dětí a mládeže snižuje pocit odpovědnosti i strachu a že
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tito diváci často přejímají vzorce chování „hrdinů“ oněch krimipořadů.
Výzkumy v USA prokázaly, že existuje přímý vztah mezi agresivitou dětí
a mládeže a televizními programy.
A že v důsledku toho došlo až k osminásobnému nárůstu zločinnosti mládeže. Rizikové je sledování nevhodných
pořadů zvláště u přirozeně agresivních dětí, které rády sledují pořady
s násilnými scénami.
Ale i u dospělé populace sledující
dlouhodobě pořady vyznačující se násilnými činy a scénami může docházet k ukládání následných traumat
v podvědomí, a ty pak mohou být příčinou nespavosti nebo i jiných nervových poruch.
Na jedné straně by proto bylo žádoucí, aby sledování zvláště televizních pořadů mělo své meze. Na druhé
straně opak je však pravdou. Cílem
každé TV, zvláště privátní, je dosáhnout maximální sledovanosti, která je
průběžně určována pomocí tzv. people-

metrů, aby pokud možno v jejím maximu bylo možno zařadit do programu reklamu. Jejím cílem je působit na
všechny věkové kategorie diváků.
Je zajímavé, že u nás je až 20 %
reklamy zaměřeno na děti ve věku do
12 let. Důvod reklamy je jasný – maximalizace tržeb firem i reklamních
agentur. Prostřednictvím dětí se tržba
dá též ovlivnit.
Co s tím? Odborníci se shodují, že
řešením je mediální výchova nejen na
školách, ale i v rodinách. Již malé děti
je třeba upozorňovat, že to, co vidí
v televizi, je fikce, od skutečnosti většinou velmi vzdálená. Že vůči druhým
dětem není správné se chovat agresivně, že je třeba slabší děti bránit
apod. Mediální výchova je ovšem během na dlouhou traŅ. Nakonec by mimo
jiné měla vést k tomu, aby – podobně
jako je tomu dnes – po dosažení 70 let
věku nemuselo být konstatováno, že
u televizoru člověk strávil v průměru
16 roků života.
(kš)

POSELSTVÕ Z DOBY PÿED R. 1989
Přednášejícím na Farní akademii,
která se uskutečnila 4. listopadu, byl
Ing. Jan Kofroň, sekretář biskupa
Václava Malého. Tématem jeho přednášky byla Zkušenost malého církevního společenství před rokem
1989 – poselství pro dnešek.
Jako rámec přednášky byl zvolen
citát z Dtn 8,2–19. Čtyřicetileté putování Izraele bylo sice strastiplné, nicméně pisatel ubezpečuje: „Šat na
tobě nezvetšel a noha ti neotekla.“
Hospodin byl se svým lidem. V kontrapozici pak stojí varování směřující
do dob, kdy se Izrael dostane do nové země svobody: „Neříkej si v srdci:
Tohoto blahobytu jsem se domohl
svou silou a zdatností svých rukou.
Pamatuj na Hospodina, svého Boha,
neboŅ k nabytí blahobytu ti dává
sílu on…“
Také česká církev prošla ve čtyřiceti letech vlády komunismu svojí
cestou „pouští“ a dnes po dlouhé době
požívá svobody.
Celé období lze členit na dvě části:
na léta 1948 –1968 (církev není na
útlak připravená, čeká se, že změna
a návrat k minulému stavu přijdou
záhy; útlak v padesátých a šedesátých
letech minulého století sleduje naprostou likvidaci křesŅanství) a na období
1969 –1989. Po euforii roku 1968 brzy

přichází „normalizace“. Útlak církve
pokračuje, nicméně prostředky diskriminace nabývají jiných, méně krutých, leč sofistikovanějších podob.
Církev je tehdy ovšem již obohacena
o zkušenosti z předchozí etapy pronásledování. Konec útlaku se zdá být
v nedohlednu.
V této době vzniká v Praze kolem
P. Václava Komárka SDB, kterému
byl odňat státní souhlas k vykonávání
duchovenské činnosti, společenství
mladých. Byli v něm zastoupeni jak
vysokoškoláky, tak i pracujícími z různých odvětví. Jejich základním cílem
bylo autentické prožívání Kristova
poselství, a to i v aktivitách, které
(ač nevyhnutelně nutné) nebyly režimem povolené.
Společenství lze charakterizovat
jako:
a) Společenství modlitby (nové
formy mající základ v charismatické
obnově).
b) Společenství liturgie – centrem
života společenství bylo slavení
eucharistie (v malých týmech připravována předem homilie, úvody ke
čtením, zpěv, agapé). Pozornost byla
věnována svátosti smíření (realizované netradiční formou na základě
čtení slova Božího) i přípravě liturgie
pro děti.

c) Společenství sdílení (koinonie)
spirituálních i materiálních potřeb.
d) Společenství teologických studií (přednášející: Josef Zvěřina, Otto
Mádr, Antonín Liška, Dominik Duka,
Miloslav Vlk). Po listopadu roku 1989
přišel odtud podnět k založení Institutu ekumenických studií Praha (širší
ekumenická spolupráce byla totiž v totalitě dosti obtížná).
e) Mezi cíle patřila rovněž příprava
jednotlivých členů na vedení dalších,
nově vznikajících skupin.
Specifikem společenství byla též
skutečnost, že byl navázán kontakt
s částí podzemní církve založené
osobnostmi biskupa Jana Blahy a Felixe M. Davídka. Styl práce v ilegalitě
však umožňoval „výhled“ pouze k prvnímu nejbližšímu biskupovi této filiace, totiž k Fridolínu Zahradníkovi.
O spojení s výše uvedenými neměl
nikdo ani tušení. Nicméně na základě deklarovaných speciálních fakult
(mimořádných povolení), jež byly členům pražského společenství tlumočeny, se stalo, že služby a svěcení
přijímali též ženatí muži. Dlouholetým členem jednoho „malého církevního společenství“ byl i přednášející,
který sám také tajné kněžské svěcení přijal.
Čím mohou být zkušenosti „malých
církevních společenství“ poselstvím
pro dnešek? Útlak církve (stejně jako
i jinou krizi) je třeba považovat za dar
od Pána, totiž jako vážnou výzvu
k volbě cesty (srov. Jozue 24,15: „Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit“;
Sír 15,17: „Před člověkem je život
i smrt a bude mu dáno, co si vybere“).
I dnes je církev v ohrožení, i když
nebezpečí jsou mnohdy více skrytá.
Patří k nim přijetí úspěchu jako kritéria života, hedonismus, tj. převzetí
měřítek světa (srov. Ř 12,2: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž
proměňujte se obnovou své mysli,
abyste mohli rozpoznat, co je vůle
Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“). Přesto jeho poselství zůstává
stále stejné: Kristus zmrtvýchvstalý,
náš Pán i bratr, jehož příchod s nadějí
očekáváme. Zdrojem radosti a nové
naděje uprostřed pouště ekonomického trhu, nezaměstnanosti, válek
a jakéhokoliv zla musí být velikonoční
ráno. Nesmíme však přeslechnout
hlas Pána (Ž 95,8: „Uslyšíte-li dnes
jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce“)
a být i pro bolesti dnešního světa otevření. Tak věříme, či chceme věřit.
A pro růst této víry je vhodné hledat
též podoby církevního společenství, jež by cesty k takovému růstu
spíše otevíraly. Malé společenství
takovou možnost dává (zmíněna situace malých společenství ve světě).
(kš+jk)

SPRAVEDLNOST A MÕR
Na Farní akademii 9. prosince 2007
přednášel otec biskup Mons. Václav
Malý, který je titulárním biskupem
marcelliánským, světícím biskupem
pražským a předsedou Rady Iustitia et Pax při České biskupské konferenci. Právě s touto jeho posledně jmenovanou funkcí souviselo
téma přednášky: Iustitia et Pax
(Spravedlnost a mír) – její poslání
a činnost.
Rada Iustitia et Pax (dále jen Rada)
je orgánem České biskupské konference a navazuje na poslání a cíle
Papežské rady pro spravedlnost a mír.
Její obsah činnosti je formulován ve
Statutu Rady (viz www.iupax.cz), a sice
následovně (cituji): (1) Rada se zabývá dodržováním lidských práv v České republice i ve světě. Vystupuje
proti jejich porušování a předkládá
informace o jejich porušování českým
katolíkům i celé veřejnosti. (2) Rada
sleduje sociální, ekologické a společenské problémy české společnosti.
Předkládá jejich analýzy a usiluje
o hledání takových přístupů k jejich
řešení, jaké nezesilují napětí mezi
společenskými skupinami. Rovněž
usiluje o šíření zásad sociálního učení církve. (3) Rada spolupracuje se
zahraničními komisemi IEP (Iustitia et
Pax) a podílí se na mezinárodních
akcích, které mají přispět k podpoře
pokojného soužití mezi národy a lidmi
dobré vůle.
Biskup Václav Malý je předsedou
této rady od roku 2000. Ve své přednášce se zaměřil na popis základních
činností Rady, mezi které patří:
l seznamovat veřejnost se sociálním učením církve a dostávat do povědomí občanů zásady tohoto učení;
vydávat svědectví o Kristu, který přišel pro všechny: z pohledu evangelia
jsou si všichni lidé navzájem rovni
(ten „druhý“ je vždy pro mne bližním),
spása člověka se vzájemných vztahů
týká a posláním církve je měnit kvalitu

těchto vztahů ve společnosti (jejich
obnova nemůže být vymáhána mocenskými prostředky);
l aplikovat principy sociálního učení církve, např. společné dobro (nelze
brát na zřetel jen zájmy jednotlivce),
subsidiarita odpovědnosti (předávat
odpovědnost rozhodování na nižší
stupně řízení), participace jednotlivce
na dění ve společnosti (aktivně se podílet na dění ve společnosti);
l podporovat solidaritu se všemi
lidmi v zemích, kde nejsou respektována lidská práva; zasazovat se o aplikaci spravedlnosti, lásky, svobody
a pravdy při řešení sociálních, společenských i ekologických problémů
naší společnosti.
Rada v průběhu své činnosti zpracovala a vydala řadu (asi 20) dokumentů týkajících se lidských práv, sociálních otázek i dalších problémů naší
společnosti; rovněž se připravuje publikace v češtině speciálně věnovaná
otázkám sociálního učení církve.
Uveïme alespoň několik příkladů
témat zmíněných dokumentů: (1)
vztahy ke starým lidem, (2) postavení
zaměstnanců v hypermarketech, (3)
slavení neděle – práce v neděli není
vždy bezpodmínečně nutná, k životu
patří i určitý rytmus času, (4) problematika domácího násilí, (5) práva
menšin a azylantů, (6) vztah lékaře
a pacienta, (7) zadlužování domácností, (8) penzijní reforma, (9) paliativní péče (hospic, důstojné umírání), (10) ochrana práv zaměstnanců
a význam odborů, a celá řada dalších
(zájemci mohou nalézt podrobnější
informace i detailní znění vydaných
dokumentů již na výše zmíněné internetové adrese).
Na závěr přednášky zodpověděl
otec biskup několik otázek a podělil
se s přítomnými o své nejsilnější dojmy a zážitky ze svých cest do Číny,
Íránu a Běloruska.
(kš)

HLEDAT CESTY KE SMÕÿENÕ
Na Farní akademii 6. ledna 2008 přednášel Mons. P. Anton Otte, duchovní
rada Ackermannovy obce, nositel Řádu
Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy
(udělován osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva)
a držitel Velkého kříže za zásluhy 1. třídy (za své dlouholeté angažmá v procesu česko-německého usmíření a přátelství). S touto jeho činností souviselo
i téma přednášky O smíření nejen ve
vztazích mezi Čechy a Němci.
Ve své přednášce A. Otte v podstatě ukázal na to, že smíření obecně

nastupuje všude tam, kde nějakým
závažným způsobem byly narušeny
mezilidské vztahy. Cílem je, a to někdy značně dlouhodobým – ne vždy
s úspěšným koncem –, aby tyto vztahy byly ozdravěny. Nebo alespoň aby
„hroty vzájemné antipatie, event. nenávisti byly otupeny“ a aby vznikly
podmínky umožňující nastolení vztahů „normálních“. Jako příklad uvedl tři
různé oblasti společenského života,
ve kterých smíření hraje významnou
roli: Prvou oblastí je resocializace lidí

(Dokončení na str. 10 a 11)
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VYZNAMEN¡NÕ CYRILA SVOBODY
Předseda legislativní rady vlády
ministr Cyril Svoboda (KDU-ČSL), náš lhotecký farník, převzal v úterý 8. ledna za přítomnosti členů své rodiny včetně
manželky Věnceslavy Svobodové, členky lhotecké pastorační
rady, z rukou velvyslance Helmuta Elfenkämpera vysoké státní vyznamenání Velký kříž za
zásluhy Spolkové republiky Německo (SRN) s hvězdou a šerpou.
Toto vyznamenání mu propůjčil
prezident SRN Horst Koehler, aby
tak ocenil jeho zásluhy o vytváření dobrých vztahů mezi Čechy
a Němci.
Velvyslanec Elfenkämper v projevu zdůraznil, že je málo aktivních
českých politiků, kteří se po „sametové revoluci“ tak soustavně jako
C. Svoboda podíleli na budování
politického systému. Jako politik se
podle velvyslance SRN v Praze bývalý šéf české diplomacie projevuje
jako přesvědčený Evropan, křesŅan
a přítel Německa.
„Věřící křesŅan, jímž jste, vám nejednou pomohl přestát výzvy a útrapy politika: Respektovat důstojnost člověka vždy a ve všech
situacích. Přesto přijímat chybování člověka jako dané, a proto v lásce k bližnímu i odpouštět a promíjet. S touto základní výbavou
křesŅanského světového názoru
jste si uchoval solidní základ pro
vaše osobní a politické jednání,"
řekl německý velvyslanec.
„Vaše křesŅanské základní přesvědčení bylo jistě i spoluurčující
při vaší práci na dobrém vztahu
k vašemu sousedovi. Vždy jste se
ukázal být spolehlivým partnerem
a přítelem naší země. Neustále jste
pracoval na prohloubení usmíření

našich zemí, když jste například
podpořil gesto české vlády vůči
německým občanům Československa, kteří byli odpůrci nacismu
a zůstali loajální vůči republice.
Zasazoval jste se o porozumění
a spolupráci mezi Němci a Čechy,
když jste se jako ministr velmi jasně
angažoval ve věci pokračování
financování Česko-německého fondu budoucnosti… Nevyhýbal jste
se ani setkáním s obtížnými partnery mezi německými krajany a osobně jste přispěl k tomu, že se vztah
mezi Českou republikou a německými vyhnanci dále zbavil křečovitosti. Jako dlouhodobý šéf české
diplomacie jste byl partnerem v důvěryplné a otevřené spolupráci, v jejímž rámci obě naše země úzce
a úspěšně spolupracovaly v mnoha
oblastech mezinárodní politiky.“
(red)

Z PROJEVU MINISTRA
SVOBODY
Většinu života jsem prožil v době
vnuceného bipolárního rozdělení
Evropy. Právě Německo tehdy bylo
symbolem zcela zvláštním. Spolková republika Německo se projevila jako země schopná své vlastní
sebereflexe. Usmířila se s bývalými
nepřáteli a byla také u počátku největšího mírového projektu našeho
kontinentu, u evropské integrace.
I přesto se československý totalitní režim snažil svým občanům indoktrinovat pohled na poválečné
Německo nejen jako symbol dravého kapitalismu, ale i jako ozbrojenou sílu, která je ohrožuje. Navzdory ekonomickému zázraku bylo
Německo prezentováno jako stát
propastných sociálních rozdílů, kde
většina nemá šanci žít šŅastný život
a nerespektují se práva chudých.

Hledat cesty ke smÌ¯enÌ
(Dokončení ze str. 9)

propuštěných z vazby. Druhou narušené vztahy mezi dětmi a rodiči, mezi
manželi a event. partnery vůbec. Třetí oblast jím uvedená – vztahy mezi
Čechy a Němci – je specifická v tom,
že je především důsledkem druhé
světové války.
Problematiku resocializace našich
spoluobčanů, kteří si odpykali soudem daný trest a hledají cestu zapojení do normálního života, diskutoval
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P. Otte z pozice jeho patnáctiletých
zkušeností vězeňského kaplana. Nyní
tato resocializace v podstatě začíná
již v průběhu pobytu ve vězení a její
úspěšnost v této fázi do značné míry
závisí nejen na osobnosti vězně, ale
i na jeho možnostech doplnit si vzdělání, vyučit se řemeslu a v neposlední
řadě i na duchovním vedení směrovaném k uschopnění pachatele k životu
na svobodě. Významnou roli hraje
také přijetí propuštěného vězně jeho

Mnoho našich občanů propagandě
skutečně uvěřilo. Bohužel i dnes
někteří svůj postoj nezměnili, i když
každý se může přesvědčit o skutečném stavu.V meziválečném Československu nebyl vztah mezi Čechy
a Němci jednoduchý. Přesto nelze
popřít skutečnost inspirujícího soužití české a německé kultury. V českém pohraničí, kde nyní žijí lidé
bez kořenů, jsou stopy po předválečném silném osídlení a po čilém
životě Němců, kteří po staletí žili na
území našeho státu. Jejich domovy
a grunty většinově svědčily o poctivém životě a práci lidí, kteří se
mravně od Čechů nelišili. I oni se
však v jisté době – stejně jako Češi
o deset let později – nechali většinově ovládnout propagandou totalitního režimu.
Z naší historie nám plyne poučení, že totalitní režimy se dostaly k moci díky atmosféře ve
společnosti. Tento stav byl projevem prohlubující se materializace
společnosti, soustředění se jen
na přítomný okamžik a otupení
schopnosti vnímat život sub specie aeternitatis (pod zorným úhlem
věčnosti – poznámka redakce).
Oceňuji statečné gesto Václava
Havla, kterým se omluvil nejen za
násilí páchané na německém obyvatelstvu při jeho násilném vysídlení z naší země, omluvil se také za
samotný odsun. Učinil tak, i když je
zřejmé, že poválečné uspořádání
včetně vlastnických poměrů už nikdo nezmění. Proto si vážím i toho,
že právě Němci, kteří mají své kořeny u nás, po roce 1989 podstatně
přispěli na obnovu památek, zejména kostelů a hřbitovů v našem pohraničí. Jejich pomoc bereme jako
samozřejmost, i když o samozřejmost nejde.
okolím. Zde Anton Otte zmínil podobenství o marnotratném synu (Lukáš
15,11– 32), ve kterém motiv smíření
dominuje. Je zřejmé, že tím, kdo jako
prvý vychází vstříc marnotratnému
synu, je otec (proto je též podobenstvím o milosrdném otci). V tomto
smyslu postoje veřejnosti, mistra v zaměstnání apod. vůči propuštěnému
vězni by neměly postrádat moment
důvěry, smířlivosti, pomoci a přijetí jeho omluvy. Ochotu ke smíření, pokud
je to možné, by měla projevit i oběŅ
(poškozený) minulého trestného činu.

Jsem hrdý na to, že mohu alespoň drobným dílem přispívat k utváření výborných vztahů mezi našimi
zeměmi. Podle mě se máme soustředit na přítomnost a budoucnost,
ale i vnímat dějiny v jejich celku. Je
v našem vlastním zájmu mít trvale
pevné vztahy se sousedy. Jsem
rád, že jsme dnes v jedné Unii, že
jsme členy Severoatlantické aliance… Jsme tedy spojenci Německa
stejně jako například Slovenska.
Jako základ našeho vztahu stavím vzájemnou důvěru. Můžeme
se na některé skutečnosti dívat
odlišně, ale musíme si věřit.
Doporučuji plně využívat nové
konstelace evropské politiky, znovu
oživeného německo-francouzského
motoru. Významná role v této politice náleží kancléřce Angele Merkelové, která má velké porozumění
pro Střední Evropu. Pozitivní může
být, že francouzský prezident Nicolas Sarkozy volá po větší dynamice
a povzbuzuje svým heslem „Společně je vše možné“. „Společně“
vnímám „i s námi, s Českou republikou“. Doufám, že ve spojenectví
se budou dít děje nové. Evropa potřebuje silnou identifikaci politické
elity s Evropskou unií jako politickým projektem. Jen politická elita,
která takto přijímá svou odpovědnost za společnou Evropu, nadchne
i občany pro společné dílo.
To má být i pro nás silnou motivací. Ano, společně je vše možné.
Toho se držme. Znamená to být
v pravém slova smyslu spojenci,
Evropany. Je to úkol, aby se minulá
dramata neopakovala. Je to úkol,
aby Evropa byla bezpečnější proti
možným hrozbám dvacátého prvního století, které jsou odlišné od hrozeb minulého věku. Je to úkol, aby
Evropa byla nezávislá, a to nejen

energeticky. Je to úkol, aby Evropa
byla respektovanou silou z globálního pohledu.
Česko-německé vztahy nejsou
daností. Budou takové, jaké je budeme chtít. Vztahy mezi státy nejsou a nemohou být neosobní.

Jsou to vztahy, které vytvářejí
lidé. Každý z nás neseme díl odpovědnosti za jejich tvorbu. Mně
na jejich vysoké kvalitě záleží a záležet bude.

Smíření je ve své podstatě i lékem
na narušené vztahy v rodině, a to jak
mezi dětmi a rodiči, tak i mezi manželi, event. partnery, které jsou důsledkem např. vážných neúspěchů
dětí ve škole (jež ze strachu mohou
končit i útěkem dětí z domova), vzájemného odcizení partnerů apod. Je
třeba hledat cesty k nastolení vzájemné důvěry, pomoci, odpuštění i shovívavosti – prostě cesty ke smíření.
KřesŅan by si v této souvislosti měl být
vědom dvou největších přikázání (Matouš 22,36–40), z nichž druhé (Miluj

svého bližního jako sám sebe) platí
i pro vztahy v rodině; křesŅan by ovšem
měl „milovat i své nepřátele a být
milosrdný, jako je náš Otec“ (Lukáš
6,27–36).
Problematiku česko-německého
smíření P. A. Otte, který je sám
Sudetským Němcem pocházejícím
z Vidnavy v Jeseníkách, uvedl vylíčením svého vlastního osudu a osudu jeho rodiny. Zmínil se o svých
teologických studiích a o účasti na
kongresech Církev v nouzi, kde se
setkával s českými emigranty a kde

zřejmě začalo jeho angažování se
za česko-německé usmíření. V této
oblasti již bylo vykonáno mnoho práce. Existují různé proklamace a kontakty skupin obyvatel z české i německé strany na různých úrovních,
zasedaly mnohé komise a jsou pravidelně organizovány různé konference. Neznamená to však, že by nebylo zapotřebí o smíření a přátelství
mezi oběma národy i nadále usilovat
a modlit se za ně.
KAREL ŠTAMBERG

Velvyslanec Helmut Elfenkämper (vpravo), který se loni na Štědrý den odpoledne
s chotí zúčastnil mše svaté na Lhotce, vyznamenává ministra Cyrila Svobodu.

(Zdůraznění redakcí Věstníku.)

Strana 11

OHL…DNUTÕ ZA PUTOV¡NÕM DO VÕDNÃ
O fenoménu Vídně na sklonku
19. století vznikla rozsáhlá literatura. Město prý vyzařovalo zcela
ojedinělou atmosféru, žilo nenapodobitelným stylem. Vídeň byla
nazývána snová, lehkomyslná,
dekadentní, sladce zpustlá… Johann Strauss vyjádřil její životní
rytmus tříčtvrtečním taktem. Valčíkem se Vídeňané nechávali
unášet nad bolestmi doby.
V sobotu 15. prosince 2007,
uprostřed adventní doby, jsme se
i my vydali s naším farním zájezdem
na cestu do Vídně. Nešlo o přezkoumávání dějepisných skutečností, o běhání po palácích, muzeích
a dalších pamětihodnostech, ze kterých je poskládaná historická mozaika Vídně.
Účel našeho zájezdu byl zcela
prozaický a nenáročný: nadechnout
se předvánoční atmosféry rakouské
metropole, z nekomplikovaného pozorování adventního pulsování tohoto velkolepého města si přenést
nějaké poznatky a zážitky do svého srdce, každý podle svého vkusu
a vnímání. Nikdo netušil, že se nám
z cesty stane téměř poučný adventní příběh. Ale protože náš poutní
den se vždy skládá z cesty napřed
naplánované a potom ze skutečnosti, která se minutu po minutě
odvíjí, někdy zcela jinak, než bylo
plánováno, vše, co se stalo, mělo
určitě svůj důvod a smysl.
A nyní už k samotnému průběhu
naší cesty: V časných ranních hodinách jsme vyjeli adventně naladěni
směrem na Znojmo. Počasí nám
přálo, cesty byly suché a v pořádku.
V malé moravské obci Pavlice
jsme se zastavili na ranní mši svatou. Uvítal nás malý, upravený kostelík, který v prostoru za oltářem
skrývá kopii Božího hrobu z Jeruzaléma, což obzvláště „izraelským“
poutníkům ze Lhotky připomnělo jejich nedávné cesty do Svaté země.
Po pravidelných občerstvovacích přestávkách jsme po jedenácté
hodině dojeli do Vídně. Přesně jsme
si určili místo, kde se nacházíme
a kde budeme ve čtyři hodiny odpoledne do autobusu opět nastupovat.
A po skupinkách nebo samostatně
jsme se vydali na adventní prohlídku města.
Obdivovali jsme krásnou dominantu chrámu svatého Štěpána, vánoční výzdobu města, která citlivě
umocňovala to, co bylo z ulic, paláců
a chrámů cítit na každém kroku.
A také to, že Vídeň má za sebou velkolepou historii a kulturní rozmach.
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Pro malé i velké byl před klasicistní budovou radnice upraven prostor pro adventní trhy, kde se nabízelo veškeré možné předvánoční
zboží. A přiznejme si, že svařené
víno a teplé párečky v adventu chutnají na trzích nejlépe.
Moc se nám líbily ozdobené budovy, které měly v oknech datumová čísla a vytvářely tak vlastně velké
adventní kalendáře.
Pomalu jsme chodili od památky
k památce. A protože bylo chladno,
většina z nás si také našla útočiště
v nějaké té restauraci. Museli jsme
přece porovnat rozdíly mezi českou
a rakouskou kuchyní! Ač kořeny
obou kuchyní jsou společné, nedá
se nic dělat, ale pravý vídeňský
řízek z telecího masa a smažený na
třikrát přepuštěném másle je kouzlo, které se napodobit nedá.
Den utekl jako voda a nastal čas
odjezdu. Před čtvrtou hodinou jsme
se shromáždili na stanoveném místě a čekali na autobus.
Dopravní situace v předvánoční
Vídni je velmi složitá. Proto má každý zájezdový autobus asi tak jednu
až dvě minuty na nástup cestujících, a hned musí odjet. Jinak hrozí
pokuta a další nepříjemnosti. Na nástupišti pro cestující se totiž zhruba
od 16 hodin kupí stále tak tři sta lidí,
kteří musí odjet, neboŅ přicházejí
další a další, pro něž samozřejmě
přijíždějí další a další autobusy.
Náš autobus přijel, nastoupili
jsme a – zjistili, že dvě starší poutnice nám chybějí. Během následující asi tak dvouhodinové anabáze
jsme stále znovu a znovu najížděli
na nástupní místo, objížděli nábřeží, vyvolávali jejich jména, snažili se
s nimi spojit telefonicky, hledali je
v katedrále. Nebyly k nalezení, a tak
bylo nutno rozhodnout co dál.
Ztrátu jsme ohlásili i vídeňské policii. Do Prahy jsme P. Kamilu Vrzalovi telefonovali co se stalo. On šel
kontaktovat jejich rodiny a my jsme
celí nešŅastní odjížděli z Vídně.
Mne a otce Bedřicha obrovská odpovědnost úplně ochromovala. Nevěděli jsme, jak jsou na tom naše ztracené poutnice jazykově, zdali mají
dostatek peněz a hlavně, zda tuto
krizovou situaci zdravotně zvládnou.
NeboŅ byl již večer a dost chladno.
Už během dalších zastávek za
mnou začali chodit jednotliví farníci a velice mě povzbuzovali; „musela“ jsem vypít i malého panáka
slivovice.
Když jsme byli asi tak v polovině
zpáteční cesty, zavolala mi jedna

z těch ztracených „oveček“. Nenašly zřejmě včas to správné odjezdové místo, neměly na svých mobilních telefonech aktivovaný roaming
a nemohly se s námi spojit. Ve chvíli,
kdy jim jedna z jejich dcer roaming –
přepojení mobilního telefonu na zahraniční volání – na dálku aktivovala, se telefonicky ozvaly.
Po dlouhé štrapáci, kdy si vzpomněly i na svou školní němčinu, se
dostaly na nádraží, kde jim lidé pomohli, aby odjely vlakem směrem
na Prahu. Čili vcelku dobrý konec
na to, jak to vypadalo ze začátku.
Pro mě ale tento den zatelefonováním ztracených oveček nekončil.
Jasně jsem vnímala, že minimálně
polovina našich poutníků je z dlouhého hledání hodně unavená. Tak
si jistě předvánoční výlet do Rakouska nepředstavovali. Už když
jsme ve Vídni pravidelně najížděli
znovu a znovu na nástupiště a vyvolávali jména ztracených, volaly
na nás z davu skupinky jiných nešŅastníků: „Vezměte nás do Prahy…“, „…do Znojma“ (atp.), „Přišli
jsme jen o minutu pozdě a cestovka nám odjela“.
V tu chvíli jsem si uvědomila rozdíl mezi obyčejnou cestovní kanceláří a mezi naší farní rodinou na
cestách. Na zájezdy jezdíme společně a prožíváme spolu dobré i zlé.
Nikdo pro nás není bezejmenný
a nikoho v nesnázích neopouštíme.
Na našich poutních cestách se
vlastně učíme být za sebe odpovědní. Učíme se mít se navzájem
rádi a také se učíme si navzájem
odpouštět.
Loňské adventní hledání a strach
o svěřené osoby mi velmi silně připomněl příběh, který jsme potom
o Vánocích všichni slavili a znovu
prožívali. VždyŅ ta rodina tam ve
Svaté zemi tehdy také byla na
cestě. Hledali pomoc, měli strach,
nevěděli, co mají dělat… A minutu
po minutě svůj osud svěřovali do
Božích rukou a situaci přijímali tak,
jak jim bylo určeno.
Proto všem našim starším poutníkům nyní vzkazuji: Nebojte se
s námi i nadále jezdit. Máme vás
rádi a poutní zájezdy slouží pro
stmelování naší farní rodiny, a to
se vším kladným i záporným. My
mladší se stále musíme učit větší trpělivosti a chápavosti. A vy
starší možná zase větší opatrnosti. A na vše se podrobně vyptávat. S otcem Bedřichem jsme tam
pro vás.
HANA STEHLÍKOVÁ

VE STEJNÝ DEN, kdy se konal farní zájezd do adventní Vídně, jsme
byli shodou okolností ve městě na
krásném modrém Dunaji s manželkou i my. Náš kamarád, starosta
obce poblíž Prahy a současně majitel rodinné cestovní agentury, tam
pořádal za režijní cenu zájezd pro
své spoluobčany a v autobuse potřeboval obsadil asi patnáct zbývajících volných míst. Tak jsme si nechali říct, i když jsme museli vstávat
už v půl třetí v noci, abychom byli
u odjezdu autobusu v malé obci za
Prahou ve čtyři hodiny ráno.
Takže i nás autobus loni v sobotu
15. prosince „vyklopil“ na zastávce
zájezdových autokarů u Dunajského kanálu kdesi pod centrem. A odtamtud jsme také měli v 17 hodin,
tedy o hodinu později než lhotecký
zájezd, odjíždět. Do paměti jsem si
vtiskl výškové budovy, jež jsme měli
cestou do centra, dokud jsme byli
u postranního dunajského ramene,
přibližně po levici. Název nábřeží,
označení tramvajové zastávky a firmy několika větších obchodů jsem
si pro jistotu poznamenal na kousek
papíru. Ale ani tak jsem neměl do-

brý pocit, že se na to místo v podvečer, po setmění, uličkami vídeňského centra spolehlivě strefím.
Po celodenním putování – nepočítám-li posezení v jedné kavárně
poblíž třídy Panny Marie Matky
ustavičné pomoci – jsme se tam
s manželkou přeplněnými vídeňskými ulicemi pro jistotu vraceli už
o hodinu dřív. V dopravně přetíženém centru Vídně asi ani pro tamní
magistrát nebylo snadné vybrat
místo pro zastávku zájezdových
autobusů. Ale se vší odpovědností
mohu říci, že hůř řešenou zastávku
pro necelých deset vozidel jsem
za 73 let svého života a za tu dobu
účasti na nesčetných zájezdech neviděl. Jste-li vpředu, nevidíte, které
autobusy přijíždějí dozadu, jste-li
vzadu, nevidíte, které jsou vpředu.
Takže je zapotřebí neustále chodit vpřed i vzad. To ale na úzkém
nástupním chodníčku, kde v podvečer čekají stovky lidí, skoro není
možné. Kdyby to bylo v Praze, bylo
by to ideální místo pro kapesní zloděje. Kromě toho podle zákona
schválnosti, do autobusů, které už
stojí na místě, nikdo nenastupuje,

a čekající lidé zase marně vyhlížejí
své autobusy.
Ani my jsme se tam před odjezdem našeho autobusu necítili dobře. Z našich spolucestujících tam
byli snad jen dva tři lidé. Ostatní
jsme ostatně ani neznali. Náš kamarád starosta, vedoucí našeho zájezdu, k autobusu s většinou svých
sousedů – spolucestujících přišel
terve krátce před stanovenou hodinou odjezdu. Napadlo ho totiž
účastníkům pro jistotu nabídnout
ještě jedno místo srazu – před katedrálou sv. Štěpána. My jsme to nějak přeslechli, ale většina účastníků
našeho zájezdu raději přišla právě
tam. A pak v čele s panem starostou
došla na nábřeží.
Já a moje žena jsme za to na té
nešikovné zastávce zájezdových
autobusů dvakrát potkali vedoucí
lhoteckého zájezdu Hanu Stehlíkovou a jejího manžela, kteří zoufale
hledali ztracené cestovatelky. V tu
chvíli mi bylo zejména paní Hany
opravdu líto. Nechtěl bych věru v tu
chvíli být na jejím místě.
JIŘÍ SŮVA

CYRILOMETODÃJSK¡ POUç 2008
Národní rada Sekulárního františkánského řádu, farnost sv. Mikuláše ve
Velkém Meziříčí, farnost Nanebevzetí
Panny Marie ve Vranově n. D. a další
instituce na letošní rok připravují už
XXVI. ročník etapové pěší poutě po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do
Čech přinesli křesŅanskou víru.
PouŅ se uskuteční na trase Levý Hradec – Velehrad. Dále se bude na Velehrad
putovat z Velkého Meziříčí, Nového Jičína, Vranova n. D., Víru u Bystřice nad
Pernštejnem, Veselí nad Moravou i odjinud. Letošní pouŅ bude v české části kopírovat trasu tak, jak ji účastníci šli v prvním
ročníku v roce 1982.
PouŅ bude zahájena v pátek 8. února mší svatou v 16 hodin v kostele
sv. Klimenta na Levém Hradci. Z Prahy
se tam lze dostat vlakem z Masarykova
nádraží v 15.08 do stanice Roztoky-Žalov a odtamtud nahoru na hradiště po
turistické značce. Na mši svatou bezprostředně po bohoslužbě naváže I. etapa
Levý Hradec – Roztoky – Praha –
Praha-Háje, Komunitní centrum Matky
Terezy (KCMT).
Další etapy:
II. Praha-Háje, KCMT – Praha-Šeberov, Hrnčíře – Zdiměřice – Osnice –
Olešky – Čenětice – Radimovice – Velké
Popovice v sobotu 9. 2.
III. V. Popovice – Mirošovice – Senohraby – Ondřejov – Stříbrná Skalice –
Sázava n. S. v neděli 10. 2.
IV. Sázava – Český Šternberk – Kácov
– Zruč n. S. v sobotu 8. 3.

V. Zruč n. Sázavou – Vlastějovice –
Chřenovice – Ledeč n. S. v sobotu 12. 4.
VI. Ledeč n. S. – Ostrov – Mrzkovice
– Světlá n. S. v sobotu 24. 5.
VII. Světlá n. S. – Okrouhlice – Havlíčkův Brod – Přibyslav v neděli 25. 5.
VIII. Přibyslav – Ronov n. S. – Žïár
n. S. v sobotu 14. 6.
IX. Žïár n. S. – Ostrov n. O. – Netín
v sobotu 12. 7.
X. Netín – Lavičky – Velké Meziříčí
v pondělí 18. 8.
XI. V. Meziříčí – Osová Bitýška –
Tišnov v úterý 19. 8
XII. Tišnov – Lipůvka – Vranov u Brna
– Adamov – Křtiny ve středu 20. 8.
XIII. Křtiny – Račice – Nemojany –
Bohdalice – Kozlany – Milonice ve
čtvrtek 21. 8.
XIV. Milonice – Koryčany – sv. Klimentek – Boršice v pátek 22. 8.
XV. Boršice – Zlechov – Tučapy –
Velehrad v sobotu 23. srpna. PouŅ skončí
mší svatou na Velehradě ve 12 hodin.
Vážení přátelé pěších etapových poutí!
Máme radost, že s námi opět chcete
putovat z Levého Hradce až na Velehrad.
A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete
zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny
růžence, a je-li to možné, i ranní nebo večerní chvály. První dva růžence se většinou modlíme cestou dopoledne. Modlíme
se je na tyto úmysly:
Radostný růženec za církev v České
republice, na úmysly našich biskupů a za

farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání.
Růženec světla za Evropu a její sjednocení na základě křesŅanství, za pokoj
a dobro ve světě, a letos i za muslimy
a za to, aby nalezli cestu pokoje a míru
s křesŅany. (Jeho tajemství: Ježíš, který
byl pokřtěn v řece Jordánu; který v Káně
zjevil svou božskou moc; který vyzýval
k pokání a hlásal evangelium; který na
Hoře proměnění zjevil svou božskou
slávu; který ustanovil eucharistii.)
V poledne se modlíme Anděl Páně
– se zastávkou u nějakého kříže nebo
i jinde.)
Následují další dva růžence cestou
odpoledne:
Bolestný růženec za nás poutníky,
naše blízké, na naše úmysly.
Slavný růženec za církev ve světě,
na úmysly Svatého otce Benedikta XVI.
Závěrečná modlitba (z denní modlitby
církve):
Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, aŅ i my
přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme
se jím ve svém životě a na jejich přímluvu
aŅ jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.
Kontakty na organizátory „pražské“
větve pouti:
Libor Gottfried: telefon 605 718 128,
e-mail: L.Gottfried@seznam.cz
František Reichel: telefon 602 614 332,
e-mail: f.reichel@volny.cz
(fr)
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CESTA ZA SANTINIM NA VYSO»INU
V sobotu 22. září jsme opět, v plné
sestavě, spolu s našimi „vůdčími“
osobnostmi – Hanou Stehlíkovou
a P. Bedřichem Vymětalíkem – vyrazili na poslední tuzemský poutní zájezd roku 2007, a to do oblasti Žïáru
nad Sázavou a Hlinska. Protože to
byla cesta ke cti a slávě Boží, Pán
nám dopřál krásný slunný den a my
jsme tak mohli pozorovat malebnou
krajinu Vysočiny i z autobusu.
Protože silnice z Humpolce na
Havlíčkův Brod byla uzavřena, vedla
naše cesta k prvnímu cíli oklikami,
střídajíc břehy Sázavy se zalesněnými kopečky, z nichž vykukovaly
krásné vesnické kostelíky. Minuli jsme
hrad Lipnici, Světlou nad Sázavou,
město se sklářskou tradicí, s kostelem
sv. Václava s neobvyklou věží s dřevěným bedněním, městečko Pohled
se starobylým klášterem cisterciaček,
založeným kolem roku 1265 dcerami
Rožmberka Vítka z Hradce, které daly
klášteru jméno Údolí blahoslavené
Panny Marie a z něhož se zachovalo proboštství a klášterní kostel
sv. Ondřeje z 13. století. Projeli jsme
městečko Přibyslav se zámkem založeným již v roce 1560, kde je dnes
nejrozsáhlejší hasičské muzeum požární techniky v Čechách, a s kostelem sv. Jana Křtitele s vysokou věží,
která je přístupná i turistům.
PO TŘECH HODINÁCH JÍZDY (s nezbytnou přestávkou) jsme dojeli k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře u Žïáru nad Sázavou.
Již příjezd ke kostelu je na první
pohled impozantní, protože stavba se
vypíná na vrcholu kopce, nedávno odlesněného, zvaného původně Černá
hora. K přejmenování kopce na Zelenou horu došlo po r. 1725 po výstavbě
poutního areálu a kostela zasvěceného sv. Janu Nepomuckému. To aby
vše připomínalo jeho rodiště v Nepomuku, kde se v blízkosti města vypíná
kopec s názvem Zelená hora – se
zámkem, který ve druhé polovině
20. století neblaze proslul jako sídlo
praporů PTP (poznámka redakce:
vojenských tzv. pomocných technických praporů, soustřeïujících vojáky
z komunistického hlediska politicky
nespolehlivé). To ale v 18. století při
přejmenovávání kopce u Žïáru ještě
nikdo nemohl ani tušit.
Stavba kostela a jeho ohradní zdi
s vestavěnými ambity a kaplemi je
významné dílo barokního architekta
a stavitele Jana Blažeje Santiniho,
který sem přišel roku 1709 na pozvání
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opata Václava Vejmluvy budovat
zdejší cisterciácké klášterní stavby.
Areál poutního kostela byl postaven
v letech 1719 –1722 na půdorysu pěticípé hvězdy. To však nemělo žádný
vztah k rudé hvězdě. (Ani ta neměla
žádný vztah k tomuto kostelu, neboŅ
nic takového stavitel neznal.)
Symbolem architektury kostela je
číslo pět: Pět hvězd ve svatozáři Jana
Nepomuckého. Pět vstupů do poutního kostela. Uvnitř je pět oltářů. Nad
hlavním oltářem pět andělů. Na podlaze pentagonální (poznámka redakce:
pětiúhelníková) dlažba. Okolo kostela ohradní zeï s pěti kaplemi, z nichž
každá má pětiboký půdorys. A do
areálu vede pět bran.
Na klenbách interiéru jsou však
štukové už šesticípé hvězdy a rovněž
tak na barevných vitrážových oknech
nad všemi vstupními dveřmi do kostela (viz jeden z barevných obrázků
na titulní straně Věstníku 7/2007).
Šesticípé hvězdy jsou zde znakem
cisterciáků.
Celý areál stavby včetně okružních
kaplí a ambitů je postaven na deseticípém půdorysu.
I vlastní vytyčení stavby kostela
bylo velice zajímavé. Architekt Santini
nechal celou uvažovanou plochu předpokládané stavby pokrýt vrstvou malty, do které pomocí velkých kružítek
vykreslil půdorys kostela, jehož základ tvořily různě velké prolínající se
kružnice, ale jen s šesti středy.
Hřbitov, který je nyní okolo kostela,
však v Santiniho plánech nikdy nebyl.
Prostor mezi ambity a kostelem se
nazýval Pole poutníků.
Chrám po úmyslně založeném požáru roku 1784 vyhořel a v důsledku
josefinských reforem měl být zbourán.
Podmínkou pro opravu s císařským
souhlasem bylo, že kolem bude zřízen hřbitov a kostel bude sloužit výhradně k pohřebním bohoslužbám.
Tak se také stalo a už v r. 1800 se zde
pohřbívalo a sloužily mše.
Ještě hodně by se dalo psát o pohnutých osudech poutního areálu,
který měl být v 19. i 20. století opět
zbourán, ale který přežil až do století
jednadvacátého.
Kostel na Zelené hoře má i svá
tajemství. Dověděli jsme se, že je pod
ním hrobka s pozůstatky asi 150 osob
z tzv. Bratrstva Jana Nepomuckého
pohřbených v 18. století.
I když uvnitř kostela bylo lešení,
protože se tam stále něco opravuje,
vše jsme si mohli v klidu prohlédnout.
Obešli jsme areál po vrcholu kopce

a obdivovali výhledy na město i klášter rozkládající se pod horou. Je s podivem, že když na jaře 2007 byly káceny na Zelené hoře stromy, které
bránily ve výhledu na panoráma poutního areálu od města Žïár, lidé bydlící pod horou proti tomu protestovali.
Prý se z oken svých domů nechtěli
dívat na kostel. Je to zrovna tak absurdní, jako když v našem kostele se
opravovala okna v presbytáři, a lidé
ze sídliště protestovali, že je v neděli
ráno v osm hodin budí varhany hrající při mši svaté. A to na Zelené
hoře nevyzvánějí zvony jako u nás na
Lhotce! V 21. století jsou lidé ve víře
a tolerantnosti úplně jinde, než byli
jejich předkové v 17. století.
PŘED POLEDNEM jsme ještě navštívili bývalý klášterní areál a zámek
pod Zelenou horou. Zde byla velká
nabídka prohlídkových okruhů: Muzeum knihy, zámek, konventní kostel,
výstava o J. B. Santinim, Muzeum
klavírů. Většina nás si vybrala prohlídku konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ujala se nás průvodkyně, která
měla radost, že přijel zájezd z míst,
která znala. Bydlela v pražském Jižním Městě a lhotecký kostel také
několikrát navštívila.
Její výklad byl velmi poutavý. Provedla nás interiérem chrámu, upozornila na význačné architektonické prvky,
které při přestavbě kostela v barokně
gotickém stylu Santini použil. Zejména
je zajímavé umístění varhanních skříní
na dvou protilehlých emporách v křížení příčné lodi v blízkosti presbytáře.
Empory působí jako obloukové mosty,
skrze něž je průhled, a na obou mostech proti sobě stojí mohutné varhanní
skříně. Zachovalé původní zábradlí
empor má madla potažená kůží a vycpaná koňskými žíněmi.
Sochařskou výzdobu chrámu na třinácti bočních oltářích provedl řezbář
Řehoř Thény.
Tento konventní kostel je svou délkou 76 m druhým nejdelším na Moravě (nejdelší je na Velehradě – 80 m
dlouhý). Veškerá řezbářská práce má
dokonalou imitaci mramoru díky mramorovému prášku, který byl na dřevo
nanášen v 17. století speciální technikou. Dnešní restaurátoři prý používají
při leštění této výzdoby kančí kly.
Také jsme se dověděli, že v gotickém presbytáři kostela jsou pohřbeny sestry sv. Zdislavy Eliška a Eufémie, které se na rozdíl od Zdislavy
dožily skoro 70 let. Jako jejich sestra

Nahoře: Lhotečtí poutníci při výkladu u Studniční
kaple ve Žïáru nad Sázavou. – Vlevo dole:
Nevšedně umístěné varhany žïárského konventního kostela. – Vpravo dole: V číhošŅském
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
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se narodily v Křižanově. Provdaly se
za české velmože. Pro svůj ctnostný
život si získaly mnoho chvály a proto
také byly pohřbeny v klášterním kostele.
Průvodkyně nás pro velký zájem
vzala ještě do gotické tzv. Studniční
kaple Panny Marie nacházející se
v klášterní zahradě. Kaple je pozůstatkem bývalé křížové chodby a rajského dvora patřícího ke klášteru.
Je zasvěcena Panně Marii. Uvnitř je
opravdu gotická kamenná studna, odkud se odebírá pitná voda od středověku až dodnes. Voda je považována
za léčivou. Měli jsme možnost ji z kohoutku, který je ale až z 20. století,
ochutnat. Zájem měl každý, a tak
jsme si na ni dokonce vystáli frontu.
Kaple je užívána jako soukromá kaple
manželky současného majitele zámku paní Tamary Amilakvari z rodu Dadiany z Gruzie, která je pravoslavného vyznání.
Škoda, že nám už nezbyl čas na
prohlídku dalších objektů bývalého
kláštera, který byl za josefinských reforem zrušen a jeho majetky rozprodány. Klášterní budovy byly později
přestavěny na zámek. Ten měnil majitele. Před rokem 1948 byl v držení rodu Kinských. Po r. 1990 je majetkem
MUDr. a RNDr. Radslava Jiřího Kinského a jeho manželky Tamary.
Čas vymezený na prohlídku kláštera se nachýlil ke konci, a tak výstavu o jedinečném středoevropském
staviteli J. B. Santinim, tvůrci originální barokní gotiky, a o jeho význačných stavbách, které v Čechách a na
Moravě za svých 46 let života vytvořil,
jsme doslova prolétli.
Nezbyl čas ani na prohlídku dalších stavebních památek, které ve
Žïáru a v jeho nejbližším okolí tento
stavitel vytvořil – Dolního hřbitova,
kostelíka Nejsvětější Trojice, kaple
sv. Barbory a dalších. Ale jak říkává
vedoucí zájezdu, nelze vidět všechno.
A do zajímavých míst jezdíme proto,
abyste se sem opět vrátili a prohlédli
si vše podle svých zájmů. Bohužel v
těchto případech většinou zůstane jen
u předsevzetí.
NAŠE CESTA dále směřovala Vysočinou okolo rybníka Velké Dářko,
založeného roku 1480 s rozlohou
206 ha. Rybník napájí Stružný potok
s řadou dalších pramenišŅ. Z Velkého
Dářka vytéká řeka, která dostala jméno Sázava.
Pokračovali jsme přes obec Krucemburk. Ta je zajímavá nejen tím, že
byla založena řádem německých rytířů, či že v letech 1949–1993 nesla
název Křížová, ale hlavně tím, že ve
20. století v obci působili významní
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umělci, např. sochaři J. Štursa, V. Makovský a malíř J. Zrzavý, který je zde
i pohřben. V roce 1906 tam byl na letním bytě také T. G. Masaryk.
Ale autobus s námi uháněl k dalšímu cíli cesty – na Veselý Kopec
u Hlinska, kde je skanzen lidové architektury a technických památek. Postupně od r. 1972 bylo na Veselý Kopec
přemístěno celkem asi 30 staveb z Českomoravské vysočiny. Spolu s obcemi
sdruženými pod název Vysočina a ležícími mezi Hlinskem a Trhovou Kamenicí tvoří celý areál největší expozici
lidového stavitelství v Čechách. Nám,
lhoteckým poutníkům, se nejvíce zalíbila usedlost, kde je pravá staročeská
hospoda s mnoha druhy jídel od domácí česnečky až po grilované ryby
s oblohou. Protože bylo pěkné počasí,
dalo se sedět i venku na dvoře, kde se
na otevřeném ohništi opékaly klobásy,
ryby i různá masa. Posilněni jsme obešli všechny stavby ve skanzenu se nacházející (tentokrát byla paní vedoucí
Stehlíková shovívavá a na prohlídku
nám nechala dost času). Prohlédli jsme
si též interiéry chalup. A při pohledu na
jejich vybavení starými domácími předměty si zavzpomínali na staré časy,
kdy jsme jezdili na prázdniny ke svým
babičkám na venkov. V jedné chalupě
jsme měli možnost pozorovat i dráteníka, jak oplétá keramické hrnce, talíře
a jiné nádoby.
LEČ ČAS NELZE ZASTAVIT a my
dále putovali do místa, které je opředeno tajemstvím víry padesátých let
20. století – do Číhoště. Nevím, kolik
z nás, účastníků zájezdu tam již dříve
bylo, ale z častých dotazů, kde se
vlastně vesnička ČíhošŅ nachází, vyplynulo, že asi málokdo.
Tato obec, vzdálená asi 12 km od
Ledče nad Sázavou, ale stranou hlavních silničních tahů, se připomíná již
k roku 1347. V 15. až 16. století se
tam dokonce těžilo stříbro.
ČíhošŅský kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie je původně gotická stavba ze 14. století, později
přestavěná do barokní podoby. Vnitřní
zařízení je pseudogotické. Zajímavé
je umístění zvonu vysunutého z okna
kostelní věže. Jeho hlas tak zní do
daleké krajiny, aby připomínal těžkou
dobu pronásledování církve v padesátých letech minulého století.
V tomto kostele jsme měli mši svatou. Varhany tam měli zrovna rozebrané, ale i za doprovodu šlapacího
harmonia jsme Lhotku jako zpěváci
nezapřeli.
Po mši nám správce zdejší farnosti
otec Ing. Josef Pospíšil přiblížil osobnost P. Josefa Toufara, faráře z Čí-

hoště, který tuto farnost v přelomovém období 1949–1950 spravoval.
K jeho zatčení a věznění došlo po tom,
kdy se ve zdejším kostele 11. prosince 1949 rozhýbal křížek nad svatostánkem. O věc se začala zajímat komunistická Státní bezpečnost. P. Toufar
byl 28. ledna 1950 zatčen, uvězněn
a tvrdě vyslýchán. Následkem krutého zacházení a týrání 25. února 1950
zemřel. P. Pospíšil nám zaníceně
vyprávěl o svém rozhovoru s JUDr.
Koljou Kubíčkem, který byl obhájcem
patera Toufara.
O této události je napsáno mnoho
spisů, vedla se další vyšetřování. Příběh P. Toufara byl nejen zfilmován,
ale už v roce 1991 nakladatelství
Vyšehrad vydalo knihu R. Ströbingera
a K. Nešvery Stalo se v adventu. Věříme, že P. Josef Toufar svou smrtí
pro víru v Krista vstoupil do Božího
království. Mementem je u číhošŅského kostela bronzová Toufarova socha
v životní velkosti.
Podvečerní zastávkou v Číhošti se
mší svatou jsme zakončili naši celodenní pouŅ obohaceni o poznání nových míst spojených s vírou v Boha
a s nezlomným lidským úsilím, které
nám dodnes zanechalo řadu kulturních i duchovních památek, jež jsme
během dne mohli obdivovat.
ORGANIZÁTORCE POUTNÍCH ZÁJEZDŮ – po tuzemsku byly loni uspořádány čtyři – H. Stehlíkové patří uznání a vřelý dík nejen za její organizační
úsilí, možnosti vždy mít v některém
z navštívených míst mši svatou (zajištění bylo někdy velmi složité), ale i za
poučné informace, jež nám na našich cestách podávala. Včetně dobré
nálady, kterou nám všem svým osobním šarmem předávala.
Otci Bedřichovi patří poděkování,
že vždy v „předstihu“ vyprosil u Pána
na cestu pěkné počasí – při každém
zájezdu vysvitlo sluníčko –, za duchovní doprovod při všech našich
cestách včetně sloužení mše pro nás
poutníky, ale také za čtení svérázných
příběhů, které nás pobavily.
VŠICHNI, KDO S NÁMI rádi cestujete, se ještě můžete zamyslet, kam se
podívat, či jaká místa letos navštívit.
Návrhy předávejte P. Bedřichovi Vymětalíkovi. S paní H. Stehlíkovou jistě
něco krásného a zajímavého vyberou.
Předpokládám, že se všichni již těšíte
i na letošní poutní zájezdy. Věřím, že
Matka Boží Královna míru, jejíž farnost
při našich poutích reprezentujeme,
nám u svého Syna vyprosí sílu i zdraví
na další cestování.
Text a snímky VLADIMÍR TUREK

PLES V OBRAZECH

V pátek 11. ledna se uskutečnil náš již devátý farní ples. Doufám,
že těm, kdo na něj přišli, se líbil a dobře se bavili.
Při plesu jsme se všichni zase rozhýbali a bavili také díky vynikajícímu moderování Kateřiny a Tomáše Döllingerových. Dokonce
jsme zvládli i zpěv říkanek.
O protažené půlnoční překvapení se postarali Petr Špaček a jeho kamarádi z Prague Cello Quartet, kteří zahráli čtyři skladby
z repertoáru finské skupiny Apocalyptica. Ještě před tím však
Petr Špaček a Jan Zvěřina na jediné (!) cello společně zahráli
Montyho Čardáš.
Pokud jde o organizátory plesu,
zdá se, že jsou už sehraný tým a že
letošní ročník proběhl nezvykle hladce. Akci jsme přes stále přijatelnou výši vstupného zvládli rovněž
finančně a skončili přibližně dvoutisícovým přebytkem.
Po plese jsem měl několik ohlasů
na prodloužení délky z pěti na šest
hodin – tedy prodloužení do 2. hodiny
ranní. Protože bychom rádi kvalitu dále zlepšovali, budeme vděční za jakékoliv další náměty a připomínky týkající se jak organizace, tak i průběhu
samotného plesu. Veškeré připomínky lze posílat na e-mailovou adresu
gobbet@centrum.cz nebo zanechat
napsané v sakristii.
Těšíme se příští rok na shledanou.
TOMÁŠ HROUDA
Snímky Tomáš a Olga Hroudovi
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NOVORO»NÕ äPA»»Õ KONCERT
Lhotecká farnost se může celé
roky pyšnit podporou umění a také společenského života kolem
něj. Vytváří už pravidelná setkání
opravdových zájemců o hudbu.
Nejenže k tomu chrámový sbor
svou činností posluchače soustavně vychovává, ale také občasná koncertní vystoupení sólistů k tomu dávají trvalý podnět.
V tom smyslu je už stálicí koncertování „Špačků“.
Jak jinak, než že o vánočních
prázdninách při studiu na americkém Curtis Institute of Music ve Philadelphii, na americkém východním
pobřeží Pensylvanie, přišel zahrát
houslista Josef Špaček, ale přidal
se k němu i mladší bratr Petr, vítěz
Mezinárodní rozhlasové soutěže
mladých hudebníků Concertino Praga 2007. Že jsou oba ostřílenými
muzikanty, potvrdila před koncertem
příprava s doprovázejícím pianistou. Za nečekaně onemocnělého
P. Stanislava Přibyla musel narychlo nastoupit kamarád obou hudebníků, i ve světě už známý mladý
pianista Lukáš Vondráček. Zkoušky
veškeré žádné, jen přesně tolik,
kolik bylo třeba. Zvládli to společně
na dokonalé úrovni.
Nedělní večer 6. ledna byl pro
posluchače mimořádně nepříznivý.
Cesta ke kostelu vedla vesměs
po ledovce a jen výjimečně někde
sněhem tajícím do nečekaných
kaluží. Také tma začínala už kolem
čtvrté hodiny a koncert až o půl
osmé. Zdálo se, že to farníci vzdají. Omyl byl naprostým překvapením. Místa v kapli Božského Srdce
Páně nestačila, narychlo se sháněly přístavky.
Po několika vstupních slovech
P. Bedřicha Vymětalíka rozbouřil
skromné pianino Lukáš Vondráček
Chopinovými etudami E dur a c moll,
v romantické dimenzi zvuku, dané
mimořádnou fyzickou dispozicí mladého muže. O to křehčí byla pak

sólová houslová Balada belgického
skladatele Eugena Ysaye (1858 –
–1931), dílo mimořádně technicky
náročné. Špaček ji má dokonale zažitou, protože komplet šesti autorových sonát op. 27 už nahrál na disk.
(To CD stojí zato vlastnit!) Josefův
bratr Petr se nedal nijak zahanbit,
když pak přednesl dvě věty z Brahmsovy vášnivé a velmi oblíbené Sonáty e moll pro violoncello a klavír.
Následovala překvapivá a téměř neznámá Sonáta pro housle a violoncello a moll, kde se v báječné souhře uplatnili oba bratři ve skvělých
hříčkách sólových partů, v hravých
pizzicatech a arpeggiích. Na tom
provedení byla patrná mladistvá
radost ze hry a z možnosti předat
potěšení publiku.
Aby nebylo pochyb, že snad
Josefa Špačka nějak tísní studium
té nejvážnější hudby na Curtis Institut of Music, zahrál na závěr brilantně odlehčenou, efektní skladbu
Fritze Kreislera, Liebesleid und
Liebesfreud´ (o trápení a radostech
lásky) pro housle a klavír, která pro
svůj postromanticko-nostalgický charakter vyloudila pobavené úsměvy
na tvářích posluchačů.
Josef Špaček se v polovině ledna
vracel do Ameriky ke studiu ve čtvrtém ročníku u Shmuela Ashkenazyho, s nadějí, že získá na konci
semestru možnost dalšího roku pobytu. Samozřejmě, že vedle studia
také relaxuje, lyžuje, jezdí na kole,
hraje fotbal a občas trochu neochotně navštěvuje posilovnu, prostě normální mladý kluk.
I když pravidelně chodí v neděli
do kostela, v Americe příležitost ke
hraní jako na Lhotce nemá. Není
tam zvykem podporovat světskou
hudbu v chrámech. Hraje zato ve
smyčcovém triu kolegů studentů.
Teï se chystají na koncert u jednoho z ambasadorů ve Washingtonu.
Jinak často koncertuje se spolužákem, čínským pianistou Kuok-Man

Lio. A když je doma v Praze, zahrají si občas s bratrem Petrem nějaké duo.
Violoncellista Petr Špaček nastoupil po svém loňském vítězství
na Concertinu Praga bohatou cestu koncertů. V necelém půl roce
jich byla dvacítka. Dál studuje v pátém ročníku konzervatoře u Vladana Kočího a chystá se v polovině
února letět za bratrem do Pensylvánie na přijímací zkoušky na Curtis Institut of Music a současně na
New England Conservatory v Bostonu. Je to velká odvaha, protože
z nějakých padesáti přihlášených
mají brát na Curtis jen jednoho. To
ale Petr neřeší. Zatím shání cestovní pouzdro na violoncello, v němž
by ve „dvojobalu“ bezpečně přežilo v zavazadlovém prostoru let,
a snaží se mluvit a myslet americkou angličtinou.
O nejlevnějších letenkách teï
oba bratři vedou debaty. Patří k nim
i humor na téma: Co by bylo, kdyby
cello odletělo na jinou destinaci.
Pak by prý jistě někdo z Josefových
kamarádů rád svůj nástroj narychlo
zapůjčil! Takové je studentské přátelství a sourozenecká vzájemnost.
Věříme, že přes svůj světový
rozlet zůstanou oba sourozenci
věrni Lhotce. Naštěstí tady zůstávají další z rodiny Špačků, čtrnáctiletá flétnistka Janička a pětiletý
Kubík, nepochybně budoucí nadějný houslista. Zatím umí zahrát
Běžela ovečka hore do kopečka
a Měla babka čtyři jabka. A taky
moc hezky zpívá.
Nadšený a neutuchající potlesk
na závěr novoročního koncertu přiměl trojici mladých muzikantů k přídavku, jedné z Dumek Antonína
Dvořáka. Bylo to poděkování tria
publiku, zatímco další potlesk posluchačů lhotecké farnosti byl přáním mnoha úspěchů našim slibným
muzikantům.
MARIE KULIJEVYČOVÁ

Sv·teËnÌ bohosluûby

če „jen Boží láska, ta bdí..., v hloubi srdce však Gloria hřmí, dík, že
hříšník se s důvěrou smí u Svaté
rodiny hřát“.
EVA KOCMANOVÁ

Při slavnostech se opravdu na
Lhotce natáčelo. S natočeným záznamem však byly zpočátku nějaké
technické problémy, takže teprve nyní můžeme čtenářům Věstníku, kteří
snad neslyšeli oznámení od oltáře,
že dne 11. listopadu byla u Panny
Marie Královny míru na Lhotce natočena jak dopolední mše svatá
s chrámovým sborem a orchestrem,
tak i odpolední slavnostní program.
Zájemci si mohou obrazovou nahrávku objednat v sakristii.
(red)

(Dokončení ze str. 7)

Popelku nazaretskou v podání
R. Lukavského vydala na CD farnost Kameničky a pan profesor ji při
zmíněném programu podepisoval.
Malý kostelík na zasněžené Vysočině byl plný lidí a Boží lásky.
Když jsme na závěr všichni radostně zpívali Narodil se Kristus Pán,
najednou v mysli vytanula píseň
Tichá noc s českým textem V. RenStrana 18

DÕKY ZA KR¡SN› DEN
Dopis paní Jitky Witrofské uveřejněný ve Věstníku 7/2007 a oceňující loňské lhotecké jubilejní slavnosti obsahoval ještě dotaz:
Není možné natočit mši na kazetu (video)…? Ráda bych ji měla
pro lidi, kteří nemohou do kostela.

DIVOK¡ ä¡RKA JE SKUTE»NÃ DIVOK¡
V sobotu 12. ledna se uskutečnil
výlet dětí z naší farnosti, tentokráte spojený s prohlídkou perníkového betléma v kostele sv. Matěje. Zavítali jsme i do přírodní
rezervace Divoká Šárka v Praze 6.
Myslím, že každý, kdo šárecké
údolí zná, mi dá za pravdu, že je to
místo vskutku podivuhodné. Jednou
nohou stojíte v Praze, v miliónovém
městě, do jehož samého středu –
na Václavské náměstí – se můžete
dostat za třicet minut. Druhou nohou se však nacházíte v divočině
Kanady nebo na severozápadě
Spojených států. Skály, kaňon, srázy, louky, bystřina, to vše na ploše
několika stovek hektarů. Jakoby si
někdo usmyslel poskládat tyto prvky
do dramatické a přitom harmonické
sestavy. A tuto dramatickou harmonii od první chvíle zažívalo nejen
16 dětí, ale i my starší kamarádi,
kteří děti doprovázeli – já, P. Bedřich Vymětalík, Terezie Stehlíková
a Petr Burian.
Zeptáte-li se Pražáka, kdy naposled zažil v Praze zimu, tak bude
dlouho vzpomínat. Kdežto nás provázela na každém kroku. Led se
sněhem, že mě z toho až mrazilo.
Ale dětem to očividně nevadilo. Na-

opak. Vrhly se, povzbuzováni P. Bedřichem, na zledovatělou cestu s takovou vervou, že jsem je nestačil
sbírat.
Po naší zledovatělé cestě jsme
hráli hru, na jejímž konci děti měly

objevit hvězdu, která dovedla mudrce do Betléma. Říkali jsme si, že
jestli Tři králové měli takhle strastiplnou cestu, tak to neměli vůbec
jednoduché. Ale za nalezení narozeného Krále trochu té námahy stojí, ne? I nám se námaha
vyplatila. Unavení, potlučení, mokří, ale šŅastní
jsme došli do kostela sv.
Matěje, kde jsme si prohlédli krásný perníkový
betlém, na který děti samozřejmě dostaly chuŅ.
Protože jsem to předpokládal, vzal jsem s sebou
prozíravě dvě krabice napečených perníčků, které
děti s chutí snědly již
před vrcholovým výstupem k sv. Matěji.
Přesto mohu říci, že
závěr byl pro děti sladký,
neboŅ je čekala cesta
zpátky domů na Lhotku.
Do tepla, k tatínkovi a k mamince, kterým při dobré
večeři nebo v postýlce
jistě líčily, co všechno ten
den v Divoké Šárce zažily.
Text a snímky
P. KAMIL VRZAL
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Zdravím všechny kamarády a kamarádky ze Lhotky. Tak se nám ta paní
zima pomalu koulí a koulí a docela
nám utíká a schovává se na rohu
a někdy dokonce pořádně zlobí. Jako
letos. Copak máme pořádnou kupu
sněhu na sněhuláky? A pořádnou kupu sněhu na koulovačky
a taky pořádný mráz, aby rybníky byly dlouho zamrzlé? Já nevím,
jak vy, děti, ale mě to tedy vůbec nestačí. A představte si, tohle
pondělí jsem šel do obchodu koupit si nějaké jablíčko na svačinu a najednou slyším pána kosa, toho černého opeřence, jak
volá na svou paní kosici, aby už přece začali stavět hnízdo pro
mladé ptáčky, kteří se jim na jaře narodí. Úplně jsem zůstal stát,
no jako – jako Kristián. VždyŅ byl ještě leden! Teprve jsme se
chystali na postní dobu a na Velikonoce a ti lumpíci ve větvích
a na stromech už by snad chtěli jaro. A tak si říkám, kdepak ta
paní zima zaspala? Já bych se tolik moc chtěl povalovat ve sněhu a obtiskovat stopy a v lese sledovat, kdo to přede mnou běžel. Zajíc? Srnka? Já se v těch stopách ale vůbec nevyznám.
A protože se už blíží Velikonoce, jako když letí to nejrychlejší
letadlo, musím vám, děti, dát přece nějaký úkol, abychom si
zase mohli spolu vyrazit do cukrárny na něco dobrého. Protože
se v postní době určitě budete snažit dělat nějaké dobré skutky
a budete se připravovat na Velikonoce, dám Vám tentokrát dva
velké úkoly:
Zaprvé: Nakreslete alespoň tři zvířátka, která žijí v zimě
v lese! Každé musí být jiné. Ne aby Kubík nakreslil tři zajíce
a Honzík s Terkou tři veverky. To by neplatilo, každé zvířátko
musí být jiné.
Zadruhé odpovíte na tyto otázky:
1. Jestlipak víte, kolik zvonů má náš kostelíček?
a) Jeden.
b) Dva.
c) Ani jeden, zvuk zvonů se pouští z rádia.
2. Postní doba začíná:
a) Božím hodem.
b) Popeleční středou.
c) Velkým pátkem.
3. Na Květnou neděli nám kněz posvětí:
a) Květiny v květináči.
b) Usušené bylinky.
c) Větvičky kočiček.
4. Na Zelený čtvrtek Vám maminka upeče nebo koupí:
a) Čokoládovou rybu.
b) Beránka z piškotu.
c) Perníkové srdce.
5. V postní době se připravujeme na:
a) Vánoce.
b) Svátky jara.
c) Velikonoce.
Otázky nejsou moc těžké, ale každý, kdo zase chce s námi
jít na mlsanou do cukrárny, musí odpovědět sám. Nebo nanejvýš s pomocí maminky či tatínka.
Obrázky i odpovědi dávejte do konce února otci Bedřichovi do sakristie. V březnu bychom se sešli a pořádně to
oslavili.
Zdraví Vás Váš Kri… Kri…, no přece
KRISTIÁN
Rubriku pro děti připravila Hana Stehlíková
VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele
Panny Marie Královny míru v Praze 4.
Redakční uzávěrka příštího (březnového) čísla bude v neděli 17. února 2008.
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).

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 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 17.30 do 18.00 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.
Setkání nad Písmem svatým od října do dubna v úterý
v 19.15 hod.
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.

