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LETOS O VELIKONOČNÍ VIGILII přijalo u Panny Marie Královny míru svátost křtu sedm dospělých: Markéta Lindnerová, Věra
Franková, Monika Skýpalová, Lucie Nováková, Michaela Rieggerová, Richard Gessner a Pavel Riegger. Články některých z nich
o této významné události jejich života uveřejňujeme na stranách 9 a 10. – Dětí bylo na Lhotce od Nového roku do Velikonoc
pokřtěno deset: Magdalena Martinková, Tereza Holková, Aneta Sedláčková, Adéla Dohnalová, Martin Papiš, Markéta Papišová,
Simona Kantoríková, Šimon Vohlídka, Anna Kornienková a Jan Holík.
Snímek Martin Valent

NOV¡ PASTORA»NÕ RADA KR¡LOVNA M¡JE
V sobotu 5. a v neděli 6. dubna
2008 jsme na Lhotce zvolili novou
Pastorační radu farnosti (PRF)
u Panny Marie Královny míru. Při
volbách bylo odevzdáno 410 hlasovacích lístků – tedy víc než minule – s 2294 platnými hlasy.
Do pastorační rady byli zvoleni:
Petr Křížek – 305 hlasů,
Marie Šárková – 272 hlasy,
Jiří Šárka – 269 hlasů,
Tomáš Hrouda – 249 hlasů,
Jakub Hradec – 212 hlasů
a Věnceslava Svobodová –
203 hlasy.

Farář P. Bedřich Vymětalík do
pastorační rady jmenoval tyto členy:
Prokop Jirsa,
Eva Podruhová,
Ladislav Vagenknecht
a Jiří Sůva.
Podle Kodexu církevního práva jsou členy pastorační rady farnosti
farář Bedřich Vymětalík,
farní vikář Kamil Vrzal,
jáhen František Martinek
a za Sekulární institut Společenství Panny Marie na cestě Jarmila
Klingerová.

Měsíc květen je měsícem Panny
Marie. Iniciátorem mariánského měsíce s pobožnostmi na každý den byl
svým dílem Mese di Maria, vydaným
ve Veroně roku 1725, jezuita Dionisi.
Marii prokazujeme úctu a lásku.
Jistě se o to snažíme po celý rok,
ale v měsíci květnu je to nějak intenzivnější. Také si uvědomujeme, že
Maria je ta, od které se máme učit
žít. Protože Maria je příkladem –
i když asi nedostižitelným – lidské
odpovědi na poznání Boží lásky.

(Dokončení na str. 2)

(Pokračování na str. 2)

Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 20 Kč.

K R ¡ T C E
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR Slavníkovci
z Veltrub u Kolína účinkoval u Panny Marie Královny míru v neděli 20. dubna při
mši svaté v 10 hod. Tentýž den odpoledne
od 16.30 provedlo hudební sdružení
Christoferos s hosty v našem kostele hudebně recitační pásmo Popelka nazaretská s verši Václava Renče a hudbou Viléma Petrů.

l

Členové nové pastorační rady farnosti po ustavujícícím zasedání v pondělí 14. dubna:
Zleva J. Sůva, E. Podruhová, J. Hradec, M. Šárková, P. Křížek a P. Jirsa. V zadní
řadě L. Vagenknecht, B. Vymětalík, T. Hrouda a V. Svobodová.

Nov· pastoraËnÌ rada
(Dokončení ze str. 1)

Předsedou PRF je podle Kodexu církevního práva P. Bedřich
Vymětalík. Za místopředsedu byl
na ustavující schůzi v pondělí
14. dubna opět zvolen Petr Křížek.
Tajemníkem pastorační rady farnosti
se stal Jakub Hradec, jenž bude
PRF zastupovat též v ekonomické
radě farnosti, kterou podle Kodexu
církevního práva jmenuje farář.
KDO JE KDO?
Petr Křížek (37 let), odborný asistent na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy a majitel cestovní kanceláře. V minulém volebním
období místopředseda PRF. Ženatý,
otec tří dětí.
Marie Šárková (49), katechetka.
Ve farnosti žije již téměř 30 let a do
PRF byla zvolena potřetí. Vdaná,
matka čtyř dětí.
Jiří Šárka (52), stavební inženýr-statik. Člen
Sdružení salesiánských
spolupracovníků a kapely
Nestíháme. Ve lhotecké
farní radě měl v uplynulém období na starosti spolupráci
s partnerskou farností Kralovice
a zajímal se o rekonstrukci farní
budovy. Ženatý, otec pěti dětí, švagr
M. Šárkové.
Tomáš Hrouda (27), analytik,
programátor. Ve farnosti od narození, absolvent kursu pro akolyty,
člen minulé PRF, který se stará
o webové stránky farnosti, Tříkrálovou sbírku a farní ples. Ženatý, jedno dítě.
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Jakub Hradec (52), manažer
v pojišŅovnictví. Ve farnosti od dětství, člen dosavadní pastorační rady,
ekonomické rady a chrámového
sboru. Ženatý.
Věnceslava Svobodová (52),
lékařka na Neurologické klinice
Fakultní Thomayerovy nemocnice.
Členka PRF už předcházející dvě
období. Vdaná, matka čtyř synů.
Prokop Jirsa (23), architekt. Spolupracovník Sekce pro mládež České
biskupské konference, člen kapely Nestíháme, student Katolické teologické
fakulty Univerzity Karlovy. Ženatý.
Eva Podruhová (28), pracovnice
Ústavu pro jazyk český Akademie
věd České republiky. Jako absolventka Katolické teologické fakulty
v Praze rovněž katechetka. Ve lhotecké farnosti vyrůstala od svých
osmi let a nyní se věnuje zejména
„náctiletým“. Svobodná.
Ladislav Vagenknecht (34), manažer ve společnost ČD – Telematiaka. Lhoteckým farníkem je od
r. 1995, kdy byl pokřtěn a biřmován
P. Vladimírem Rudolfem. Ženatý,
otec dvou dětí.
Jiří Sůva (74), důchodce, redaktor Věstníku, členem farnosti 32 let.
Ženatý, jeden syn.
ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ Pastorační rady farnosti Panny Marie
Královny míru – poslední schůze
staré rady a prvního zasedání
PRF v novém složení – uveřejňujeme na straně 8.
(red)
Snímky Jiří Šárka
a Věnceslava Svobodová

l MÁJOVÉ
POBOŽNOSTI se budou
v květnu na Lhotce konat jako obvykle
v neděli a v pracovní dny po mši svaté
v 18.30 hod. (v pátek také po mši v 15 hod.)
a v sobotu po bohoslužbě v 16 hodin. Nedělní bohoslužebný pořádek se nemění.
Ve všední dny bude mše ráno jen ve středu, a to od 8 hodin.

SVÁTOST NEMOCNÝCH se letos bude
u Panny Marie Královny míru společně
udílet v neděli 11. května při mších svatých v 8 a v 10 hod.

l

l NEJBLIŽŠÍ ZÁJEZDY: V sobotu 24.
května Dobrá Voda u Hartmanic – Sušice
– Andělská hora. V sobotu 14. června
Malá Skála – Bozkov – Semily.

POUŤ 3. PRAŽSKÉHO VIKARIÁTU
do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v rámci svatováclavského roku se uskuteční v sobotu 31. května. Poutní mše svatá začne v 9.30 hod. Během poutě bude
katedrála pro veřejnost uzavřena, takže
poutníci budou moci po mši nerušeně navštívit také svatováclavskou kapli a další
prostory katedrály.
l

POUŤ RODIN pražské arcidiecéze na
Tetín se koná rovněž v sobotu 31. května. Mši svaté v 10 hod. bude předsedat
biskup Václav Malý. Program pro celou
rodinu je připraven ve spolupráci s občanským sdružením Rodinné centrum Praha
a YMCA – Živá rodina.

l

l POUTNÍ ZÁJEZD naší farnosti do Izraele
a Jordánska se letos uskuteční ve dnech
9. až 16. listopadu.

NA LETNÍ CHALOUPKU děti ze lhotecké farnosti ve věku od sedmi do patnácti
let i letos opět pojedou do jihočeské Horní
Cerekve.
(red)

l

Kr·lovna m·je
(Pokračování ze str. 1)

V máji dochází k zvroucnění naší
lásky k ní. Ale vždy máme na paměti, že pravá úcta k Panně Marii
nás vede k tomu, aby se prohloubila a zdokonalila naše úcta a láska
k Ježíši Kristu.
Při letošních májových pobožnostech budeme číst úryvky z knihy
Promluvy o Marii od kardinála Charlese Journeta. A tam se hned v první úvaze píše: Až do konce věků
bude církev buï Mariina, nebo nebude vůbec.
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

NIC NA TOM SVĚTĚ NENÍ VĚČNÉ,
i nebes modř se zakalí…
Přesto dar lásky nekonečné
jsme z Božích rukou dostali.
Čas jako řeka běžící je
a nevrátí se jaktěživ…
Pramen, z nějž lidská duše pije,
je však pro naši věčnost živ.
Jen hodina, víc život není;
budoucnost halí závoje…
Přej, Bože, přej našemu snění
stinný útulek pokoje.
Smutný oceán věcí vídá
odchody bez návratů zpět…
Kéž Bůh nám mezi růžemi dá
Pro lásku hnízdo vystavět.
JULES CARRARA (1859)
Z knihy Modlitby básníků,
Karmelitánské nakladatelství 1994

TÝDEN PO VELIKONOCÍCH – 30. března 2008,
o neděli připomínající Boží milosrdenství – lhotecké
děti jako obvykle prvně přistoupily k svatému přijímání. Letos se do nejužšího možného lidského kontaktu s Pánem poprvé dostalo sedmnáct chlapců
a děvčat.
Snímky Martin Valent
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JDOU-LI SPOLU DVA PO CESTÃ,
MUSÕ OB»AS SROVNAT KROK

DuchovnÌ obnova pro manûelskÈ p·ry
Letošní postní duchovní obnovu zahájil P. Bedřich Vymětalík mší svatou.
Čtení ze Starého zákona se vracelo
k prvním biblickým lidem – Adamu
a Evě, konkrétně k myšlence jejich
tělesné blízkosti či spřízněnosti.
Kázání bylo uzavřeno myšlenkami
Quista: „Cesta lásky jde od těla k duchu, z konečného k nekonečnu; z časového do věčného. Tvá láska má
stoupat v hodnotě od přitažlivosti
a spojení těl k přitažlivosti a spojení
srdcí, pak ke společenství ducha až
do nezměrných hloubek duše obydlené Bohem.“ Bohoslužba byla přítomnými doprovázena zpěvy z Taizé.
Vlastní program vedli manželé Halka
a Pavel Korcovi. Halka působí jako rodinná terapeutka blízké Rodinné poradny a oba manželé mají již s podobnými
duchovními obnovami své zkušenosti.
Náplň obnášela tři přednáškové bloky,
po kterých následovalo individuální nebo párové zamyšlení nad daným okruhem. Na závěr proběhla adorace před
svatostánkem opět společně s P. Vymětalíkem. Dovršením byl společný oběd,
po kterém bylo možné přistoupit ke svátosti smíření.
Tématem zamyšlení duchovní obnovy bylo Jdou-li spolu dva po cestě, musí
občas srovnat krok. Již námět napovídá, že na manželství nebylo pohlíženo
pouze jako na staticky působící „nebeskou svátost“, která je dána již tím, že se
manželští partneři kdysi vzali. Naopak
byl akcentován dynamický, životní prvek
– vztah je nutno obnovovat, potkává se
s problémy k řešení a především je
na manželství důležité pohlížet jako na
naplňování momentálních i trvalejších
potřeb partnerů (nejen sexuálních – promluvit si, vytvářet příjemné prostředí,
chápat druhého...).
U ženy patří k jedné z těchto potřeb,
aby muž vycítil, co žena potřebuje. Tato
potřeba je však současně pastí – neboŅ
muž ve většině případů nemá šanci
vědět, co žena chce, když to ona nevysloví. Proto by měla o své potřebě hovořit a přijmout i to, že muž, ve snaze jí
vyhovět, daný „úkol“ sice splní, ale nebude jej dělat rád.
Důležitým prvkem manželského soužití je úcta k druhému – brát druhého
a jeho chápání světa vážně.
Výklad o našem vnímání při rozhovoru v rodině byl ilustrován tímto názorným diagramem – každý z nás má na
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hlavě čtyři uši, ale každé z nich slyší
něco jiného:

informace

sdělení
vztahu/ů

Komplikací při komunikaci partnerů může být, když vnímáme jen jedním uchem
– uchem sdělení vztahu/ů, tedy když
jakoukoli sdělenou informaci vnímáme
jako útok proti vlastní osobě.
Pro manželskou komunikaci, zvláště
při popisu problémů, je důležitý stručný
a zároveň jasný jazyk nezahrnující podmiňovací způsob, zevšeobecňování či
ponižování. Při popisu problému je potřeba, aby ten, kterého se především
dotýká, jej popsal co nejpřesněji, včetně
svých pocitů. Pak je nutné začít s návrhem řešení: Jak bych to chtěl jinak.
Čeho dosáhnout. V případě složitějšího
řešení pak musí východisko hledat oba
partneři.
Takový typ domlouvání pochopitelně není vhodné řešit při běžném setkávání se – v průběhu sledování televize, práce na počítači či v kuchyni,
nebo při řešení běžných technických
problémů nebo za přítomnosti dětí. Je
k tomu potřeba si vyhradit
prostor, jakýsi „posvátný prostor“, který byl připodobněn
ke kruhu nakreslenému posvátnou křídou, kam zlí duchové či ïáblíci nemohou.
Vyžaduje tedy exkluzivní
místo, nebo alespoň ničím
nerušený prostor doma. Komunikace na tomto území
vyžaduje speciální jazyk –
hovořím o tom, co mi vadí,
probírám pouze důležité věci
v rámci vztahu (ne technické). Je při ní důležité partnera nehodnotit, nepřerušovat
či neobviňovat. Nedoporučuje se používat slůvko „ale“,
spíše slůvko „jak“. Bylo by

vhodné, aby se tato „schůzka“ uskutečnila jednou za jeden až dva týdny,
byla napevno naplánovaná
a v trvání asi půl hodiny (další
přestává být efektivní). V jejím průběhu je potřeba zajak
se má
chovat vnější klid (bez teleten druhý
vize, neodcházet...). Věci
(mluví
vyřčené v kruhu nevynášío sobě)
me ven či nepoužijeme proti
svému partnerovi při některé
další debatě.
výzva
Jiným důležitým prvkem
manželského života jsou
společné zážitky. Není důležité, aby byly příliš nákladné,
spíše aby se odehrály častěji, třeba jednou za dva týdny. Patří k nim
i následné „notování“ – kdy si partneři
společně libují v jednotlivostech společně prožitého výletu, koncertu, divadla,
večeře…
Podobně jako u „plánování zážitků“
platí i obecně, že pro partnerský vztah
jsou leckdy důležitější maličkosti než
velké věci (dárky, poděkování, pochvala…). A ve vztahu není nic sobeckého,
když se každý i sám snaží, aby byl spokojený sám se sebou. Pro vztah je mnohem horší, když ze své nenaplněnosti
(např. jemu vlastními koníčky) obviňuje
svého partnera.
Na závěr bych rád poděkoval manželům Korcovým za přípravu a realizaci
tohoto setkání, P. Vymětalíkovi za duchovní podporu a dále všem, kteří vytvořili jeho lidský rámec.
AŅ se vám v manželství daří!
EVŽEN ŠÁRKA

Křížová cesta rodin s dětmi v tzv. krčském lese. Na Velký pátek odpoledne se oba lhotečtí kněží vypravili do „Krče“ na křížovou
cestu ještě jednou – s mládeží.
Snímek Eliška Léblová

KÿÕéOV¡ CESTA RODIN S DÃTMI
V neděli 9. března se již potřetí
konala pobožnost křížové cesty
rodin s dětmi.
Sešli jsme se v hojném počtu
v 15 hodin u restaurace Na tý louce
zelený. Společně jsme vyšli do „krčského lesa“, kterým jsme procházeli
a křížovou cestu se modlili. Rodiny
nebo páry měly připravená jednotlivá zastavení. Jejich zamyšlení
pak dotvářely děti předem doma
namalovanými obrázky, na kterých
se snažily zachytit přítomnost Ježíše
v konkrétní situaci související s jednotlivými zamyšleními.
Myšlenka křížové cesty byla stejná jako na naší lhotecké křížové
cestě – Kristovo utrpení přítomné
v lidském životě. Přibližovali jsme si
je pomocí denního tisku, ze kterého
byly vybrány zprávy, jež se zastavením souvisí. Tak například druhé zastavení Ježíš bičován: Z novin byla
čtena zpráva o dívce, která byla ve
škole sexuálně šikanována spolužáky tak, že své ponížení neunesla
a spáchala sebevraždu. Tato dívka
byla ponížena, oloupena o svou dů-

stojnost, stejně jako zbičovaný Ježíš.
Nebo šesté zastavení – Ježíš klesá
pod křížem. Zde byla čtena zpráva
o dětech, které spadly ze sedačkových lanovek, a o jejich rodičích,
kteří se je marně snažili udržet
za ruce.
Naše cesta vypadala následovně.
Kdo měl připravené zastavení, vzal
kříž, kousek ho poponesl (někdy i celá rodina), na vytčeném místě jsme
se zastavili, vyslechli úvahu podloženou vybraným novinovým článkem
a obrázkem dětí či dospělých. Zastavení jsme zakončili společným zvoláním „Smiluj se nad námi, Ježíši“. Kříž
se předal a šlo se dál.
Všechna zastavení byla velmi
pěkně zpracována a celá pobožnost
byla velmi působivá.
Vyšlo nám i počasí, závěrečná
zastavení byla symbolicky prosvícena zapadajícím sluncem. Myslím,
že si tento společně strávený čas
užili všichni. Od kojenců spokojeně spících v kočárcích, přes dětí
v předškolním věku, které s radostí
objevovaly poklady lesa, děti škol-

ního věku, jež pozorně naslouchaly,
až po nás dospělé, kteří měli možnost se na chvíli zastavit a rozjímat.
Jsem přesvědčena, že si to užil i náš
čtyřletý syn, který o křížové cestě ví
zatím velmi málo, ale o to radostněji
prožívá dar společenství. Naše rodina se zúčastnila této křížové cesty poprvé, ale zapůsobila na nás tak, že
jsme rozhodnuti zařadit ji do pravidelných aktivit postní doby.
(JiBi)

PROČ VE VĚSTNÍKU zásadně
píšeme slova krčský les v uvozovkách nebo mluvíme o krčském
lese jako o tak zvaném (tzv.)?
I když velkému lesu mezi Michlí,
Krčí a Kunraticemi žádný Pražan
neřekne jinak než Krč nebo krčský les, les se tak nejmenuje. Podíváte-li se do jakéhokoliv plánu
hlavního města, vždycky na té
velké zelené ploše najdete dva
různé názvy – pro její severozápadní část Michelský les a pro
jihovýchodní Kunratický les.
(red)
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VELIKONO»NÕ JARMARK a jak na nÏj
Velikonoční jarmark je již tradičně jarní „studánkovskou akcí“.
Tato „tradičnost“ ale nepadá jen
tak z nebe. Je-li něco tradiční,
znamená to, že to má za sebou
již nějakou historii, a tu musí
někdo vytvářet. Jednou z osob,
která za touto tradicí stojí, je
i organizátorka a koordinátorka Velikonočního jarmarku paní
LENKA DVOŘÁKOVÁ.
Děti odrůstají, a tak letošní jarmark je asi poslední velkou akcí,
kterou ve Studánce pořádáš. Jak
sis to užívala?
Byl to můj už třetí Jarmark. Začala jsem před třemi lety s Maruškou
Houserovou a potom pokračovala
s Lenčou Pollákovou a samozřejmě
s celou řadou dalších maminek a tatínků, kteří nám pomáhali s organizací. Nejprve bylo těžké vůbec zjistit co a jak, rozhodnout, co by se
mělo předvést a použít pro dílny.
Ale díky skvělé partě jsme Jarmark
postavili – a nejen jako oslavu Velikonoc samotnou, ale i pro možnost
potkávat se s lidmi, kteří si rádi
Velikonoce každoročně připomínají.
Ve druhém roce to šlo již o něco
lépe a letos už se to jenom vezlo.
Bylo příjemné vidět děcka, jak vytvářejí krásné drobnosti patřící k oslavě Velikonoc. U nás ve Studánce
hodně dbáme právě na zapojování nejen dětí, ale i rodičů do dění ve
školce. Chceme, aby věděli jak
o školce, co se v ní děje, co děti
dělají, tak aby tu zkrátka fungovala
komunita. Proto se i v celém tom
našem programu pravidelně angažuje dost rodičů.

Na to, jak byly letos Velikonoce
brzy, ti přálo i počasí, zdá se…
Ano. Letos se Velikonoce slavily
v polovině března a tomu odpovídalo i počasí. Naštěstí pro nás to
dopadlo výborně. Pršet začalo, až
když jsme začali balit. V jedné věci
ale byla příroda proti nám – neměli
jsme dost vrbových proutků.
Proutky jsou mužská doména.
Třeba to nějak souvisí s krizí mužů a prosazováním se žen v současné společnosti.
Možná… Ale vajíček na druhou
stranu byl letos opravdu dostatek,
až se musela rozdávat. Ženy se
zkrátka činily. Ale i pár pomlázek
se za pomoci několika tatínků přece jen upletlo a děti na ně stály
dokonce frontičku. Dokonce i holčičky… Že by se příroda nedostatkem proutků bránila fenoménu ne
zcela tradičního ženského koledování? I když – letos je přestupný
rok, a to prý holčičky koledovat mohou a určitě koledovaly, alespoň
naše dvě slečny.
A s vajíčky bylo všechno v pořádku?
Jediným momentem, který hrozil
krizí, byl okamžik, kdy se hrála hra
na hledání čokoládových vajíček –
chyŅ si svého zajíčka. Hledání vajíček předcházela výroba košíčků.
Ale některá dětátka byla rychlejší,
a ačkoliv košíčky ještě neměla zhotovené, brouzdala se po zahradě

a vajíčka vybírala z bahníčka a rvala si je do kapsiček, ještě než hra
začala. Tak jsme tuto část programu
trochu usměrňovali, aby se na každého dostalo.
Jaká je spolupráce s farností,
pokud jde o duchovní podporu
Velikonoc?
V rámci Velikonočního jarmarku
se snažíme myslet i na duchovní
význam Velikonoc, a proto bylo tradiční součástí odpoledního programu i svěcení kočiček spojené s malým zamyšlením nad významem
nadcházejících svátků. Letos k nám
do školy přišel páter Kamil Vrzal.
Vlastně už je tam skoro jako doma.
Mezi děti do školky chodí každou
středu. Studánka je tím velmi těsně
spojena se lhoteckou farností. V době Velikonoc pak děti návštěvu farnosti oplatily: byly na velikonočním
popovídání si v kostele.
A otec Kamil zaskočil i za déšŅ,
ne? Je to vidět i na některých fotkách ve webové fotogalerii Studánky, získaných dost riskantně.
Fotoaparát se s vodou těžko snáší, i když je to voda svěcená…
Ano, páter Kamil si letos dal
na kropení opravdu záležet. Dětem
se to taky nejvíc líbilo, žádaly ho
i o „přídavky“. Otec Kamil posvětil
nejen ratolesti – jehnědy, ale samozřejmě i všechny ty krásné výrobky,
které se děckám velice vydařily.

Takže – co všechno bylo na letošním Velikonočním jarmarku
k vidění?
A nejen k vidění, ale hlavně
k vyzkoušení… Děti si za pomoci
rodičů mohly uplést pomlázku z osmi
i devíti proutků, vyrobit a ozdobit
řehtačku, ozdobit velikonoční vajíčko (různými technikami, voskem,
lepením barevné rýže, máku, cukru
a jiných surovin), vytvořily si svůj
zápich – slepičku, ti menší si pastelovými barvami vybarvili papírová
vejce a jako hřebíček si děcka vyráběla košíčky a šla hledat vajíčka –
samozřejmě čokoládová –, která
na zahradě školky poschovával
zajíček.
Do ozdobených květníků zeminu, semínka – a za týden máme osení.
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P. Kamil Vrzal při Velikonočním jarmarku v CMŠ Studánka.

Velikonoční svátky jsou svátky
pro křesŅany nejdůležitější. Zdá
se, že jsi ve školce dokázala zorganizovat pro příchozí i takovou
akci, kde mají možnost se na
chvilku zastavit a tuto důležitost
si uvědomit.
Ano. Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesŅanské církve, jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista. Velikonoce
se však slavily ještě v době předkřesŅanské. Zřejmě navazovaly
na svátek židovský – Pesach, což je
památka na vysvobození Židů
z egyptského zajetí. Později také
pak tyto svátky oslavovaly příchod
Mesiáše. Pro mne Velikonoce samozřejmě znamenají jednak dobu
ukončení postu, jednak ale vnímám
i radost mých dětí, které se nemůžou dočkat pondělního rána, kdy
očekávají od zajíčka malou nadílku
v podobě sladkostí a něčeho malého, aby je, jak se říká, beránek
nepokakal.
Zatímco duchovno ve školce obstaral otec Kamil, nebyla nouze
ani o materiální zajištění slav-

nosti. Viděl jsem, že i koláčků
a perníčků bylo na jarmarku požehnaně…
Činily se maminky, děti i pan
Kabát. Perníčky byly od našich dětí
ze Studánky. Dělaly je samy. Zajíčci,
beránci byli od maminek, a koláčky,
jidáše a ježci z Pekárny Kabát. Tato
pekárna nám pomáhá často a patří
jí za to dík. Všem nám to moc chutnalo. Na zahřátí se popíjel výborný
svařák a velikonoční punč, pro dětičky byl připraven výborný – a hlavně teplý – čaj. Ten byl potřeba, přeci jenom bylo chladno.
A na závěr, máš nějakou „veselou
historku z natáčení“?
No ano. O tu se postaral můj
manžel. Měl obstarat řehtačky, jeden ze symbolů Velikonoc. Řehtačky si děti kupovaly za drobný peníz, ale rozložené, a měly si je samy
za pomoci kladívka sestavovat. Můj
nejmilejší muž Karel přivezl všechny komponenty, ale na to nejdůležitější – srdíčka (rozumí se ozubená
kolečka) – zapomněl. Takže letos si
děcka nezařehtala.

Jarmark však nebyl poslední veřejnou akcí v Církevní mateřské
školce v tomto pololetí…
Ano. A tak se už těšíme na návštěvu rodičů, ale nejen za rok, na
dalším Jarmarku, ale i dřív. Na červen totiž společně se lhoteckou farností chystáme tradiční Zahradní
slavnost. Tak se na vás na všechny
moc těšíme.
Zatím co jsme spolu hovořili,
nejmladší syn paní koordinátorky
na zemi cosi zkoumal. Jako
účastníka Jarmarku jsme se proto optali i jeho:
Kryštofe, jak se ti líbil letošní
jarmark, jak se to mamince povedlo?
Há… chm… žážala…
A koledoval jsi taky?
Kryštof: Uh… rááábarááá bum!
Děkujeme oběma za rozhovor.
MICHAEL ORT
a LENKA POLLÁKOVÁ
Snímky Michael Ort
a webová fotogalerie CMŠ Studánka
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PASTORA»NÕ RADA FARNOSTI
Ve starém složení se Pastorační rada
farnosti (PRF) Panny Marie Královny
míru v Praze-Lhotce sešla naposledy
na 89. zasedání v pondělí 3. března.
Hned na začátku konstatovala, že
volby nové PRF jsou připraveny.
Pak se zabývala otázkou školení
lektorů, kteří čtou při bohoslužbách
z Písma.
Pokud jde o dostavbu farní budovy, byl vzat na vědomí hrubý
odhad nákladů event. obytné dostavby za presbytářem ve výši asi 4,3 mi-

liónu Kč. Dále se touto otázkou bude
muset zabývat už farní rada nová.
PRF se shodla na potřebě zřízení
funkce pastoračního asistenta či
asistentky.
Dále vzala rada na vědomí podání
žádosti o grant na generální opravu
střechy kostela, informaci, že farní
ples skončil výnosem 2000 Kč (příští
– jubilejní desátý bude na žádost většiny účastníků o hodinu delší), zabezpečení velikonočního programu pro
školy a konání zahradní slavnosti.

MINISTRANTSK¡ SOBOTA
V sobotu 12. dubna v devět hodin
ráno se nás sešlo v našem lhoteckém kostele dvanáct ministrantů
a oba naši kněží P. Bedřich Vymětalík a P. Kamil Vrzal.
Ministrantskou schůzku jsme začali tím, že jsme se rozdělili podle věku
do tří skupin. Ti nejmenší, pod vedením nejstaršího ministranta Petra
Buriana, se seznamovali s přípravou
na mši svatou, s přebíráním darů, přípravou oltáře apod.
Prostřední z nás, mezi které patřím
i já, si vzal na starost otec Bedřich.
Zajímavým způsobem nás seznamoval s knihami, které se používají při
mši svaté. Naučili jsme se, jak najít
a připravit čtení, které se má v určité
liturgické době či při slavení nějakého
svátku číst.
Nejstarší ministranti si s páterem
Kamilem vzali do rukou největší a nejtěžší knihu – Římský misál. Myslím,
že se s ní seznámili velmi dobře, neboŅ při mši svaté ji vždy otevřeli na
správné stránce.
Pak jsme společně nacvičovali na
odpolední mší svatou. Rozdělili jsme
si činnosti a natrénovali jsme je nanečisto.

Po nácviku mše, za který nás
otec Kamil pochválil, jsme chvíli hráli
před kostelem hry, zatímco kněží nám
připravovali oběd. Oběd byl velmi
dobrý – výborný ministrantský guláš
s houskovým knedlíkem. Když jsme
seděli u dlouhého stolu v sále sv. Václava, bylo nás jako dvanáct apoštolů, ale oběd jsme spořádali určitě rychleji, než by to trvalo jim.
Oni měli určitě víc času než my,
neboŅ hned, co jsme pomyli nádobí, jsme vyrazili na bowling. Srážení kuželek koulemi nám šlo dobře,
i když se někteří přiznali, že to hrají
poprvé. Umístnění si můžete přečíst
na naší ministrantské nástěnce vedle
sakristie.
Po odpoledním čaji a bábovce
jsme dali na plácku fotbal.
Hezký a pestrý den jsme zakončili
podvečerní mší svatou v našem lhoteckém kostele Panny Marie Královny
míru.
P.S.: Nejvíc mě překvapil otec Bedřich, který, i když bowling nikdy nehrál,
nás neváhal na něj pozvat. Děkujeme.
MARTIN KLEPETKO, 9 let

Poprvé po volbách se pastorační
rada v novém složení sešla v pondělí 14. dubna.
Petr Křížek referoval o tom, jak
Pavel Mareš zajišŅuje školení lektorů
Písma svatého.
I nová PRF se shodla na potřebě
zřídit alespoň na částečný pracovní
úvazek funkci pastoračního asistenta, aby byly lépe zajištěny koordinační
a komunikační vazby farnosti uvnitř
i vně a kněží se mohli více věnovat
těm pastoračním činnostem, v nichž
jsou nezastupitelní.
Rozhodla, že P. Křížek a P. B. Vymětalík v součinnosti s dalšími členy
PRF připraví pro příští zasedání rady
návrh pastoračního plánu farnosti
na následující asi tři roky.
Termín zahradní slavnosti v Církevní mateřské škole Studánka pastorační rada farnosti na v pořadí už
90. zasedání stanovila na neděli
22. června od poledních hodin tak,
aby akce mohla ve školce začít již
„farním obědem“.
Další zasedání PRF se uskuteční
12. května, 9. června a 8. nebo 15. září
(bude zpřesněno na příští schůzi).
(h+s)

KURS PRO LEKTORY
Otázkou, jak zlepšit kvalitu přednesu Božího slova v naší farnosti
a zároveň rozšířit počet těch, kteří
pravidelně čtou liturgická čtení při
bohoslužbách, se zabývala na posledních dvou setkáních pastorační rada farnosti. Odpovědí na tuto
otázku je připravovaný kurs pro lektory, který proběhne v naší farnosti
v květnu a červnu letošního roku.
Pod vedením zkušeného profesionála si současní lektoři, tedy ti, kdo
již při mších pravidelně čtou, budou
moci ověřit, nakolik dobře a srozumitelně Boží slovo přednášejí, a co
mohou na svém přednesu vylepšit.
Kurs však představuje výzvu i pro
všechny ty, kdo by se rádi do této
služby zapojili, třebaže s ní dosud
žádné zkušenosti nemají.
Lektorský kurs bude mít dvě
části. První se uskuteční 17. května a jeho druhá část je připravena na 7. června.
P. Bedřich Vymětalík prosí a žádá
všechny dosavadní i budoucí lektory, aby přijali pozvání na tento
kurs a vyhradili si na uvedené termíny čas. VždyŅ kvalitní přednes
Božího slova by při jeho hlásání měl
být samozřejmostí. Podrobnější
informace o kursu lektorů lze získat
v sakristii nebo na nástěnce v kostele.
P. M.
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Dospělí kandidáti na křest se připravovali několik měsíců. O páté neděli postní jim naši kněží při mši svaté v 10 hodin v rámci
obřadu skrutinia symbolicky předali dvě hodnoty víry – krédo a modlitbu Otče náš.

JE N¡S ZASE O NÃCO VÕC
Stejně jako každý rok, probíhal
i letos o vigilii Božího hodu velikonočního v naší farnosti křest dospělých a s ním i biřmování a první
svaté přijímání. Mám velikou radost, že jsem mohla být jedním
z katechumenů, kterým byly letos
tyto svátosti uděleny. Pro připomenutí: Bylo nás sedm: Monika, Markéta, Věra, Richard, sourozenci
Michaela a Pavel a já.
Na tento velký den jsme se pravidelně připravovali střídavě s P. Bedřichem Vymětalíkem a P. Kamilem Vrzalem už od loňského září (Michaela
s Pavlem dokonce již od září 2006
v jiné farnosti).
Naše setkávání se neomezilo jen
na probírání otázek víry. Vždy na začátku jsme si uvařili čaj – někdy jsme
si dokonce donesli něco na zub –
a příjemně si popovídali, takže se
z nás velmi rychle vytvořilo skutečné
společenství, o jakém od začátku mluvil otec Kamil. Právě našim kněžím
patří veliký dík. Oba se snažili a vzájemně se skvěle doplňovali. Otci Bedřichovi děkuji za spoustu srozumitelně podaných důležitých informací
a páteru Kamilovi za jeho „nakažlivou“
lásku k Bohu, protože jeho povídání

o Svaté Trojici ve mně skutečně zanechalo stopu. Také děkuji všem spolukatechumenům za neustálý úsměv,
vlídnost a přátelskou náladu.
Ještě bych se zmínila, že v zimě se
někteří z nás zúčastnili víkendu na
chatě Vesmír v Deštném v Orlických
horách. O tom krásně psala v březnovém vydání Věstníku (2/2008) Eva
Remešová a také Markéta Lindnerová, tehdy ještě katechumenka.
A teï už k samotné vigilii. Myslím,
že by se všichni katechumeni shodli
na tom, že prožili nejkrásnější a nejdůležitější večer svého života. Křest,
biřmování a první svaté přijímání v jeden večer, to je opravdu „silná káva“.
Mne osobně (a určitě nejsem sama)
skutečně nadchlo svaté přijímání. Takový pocit štěstí bych přála každému
člověku! A aby toho nebylo málo, sešli

jsme se po skončení slavnosti u stolu
plného jídla. Nějak se nám nechtělo
domů, a tak jsme seděli a povídali si
až do jedné hodiny v noci.
Nutno ještě říci, že týden po vigilii
sloužil pražský arcibiskup kardinál
Miloslav Vlk mši za nově pokřtěné.
Sešlo se nás na ní asi sedmdesát
nově pokřtěných Pražanů. Po mši
jsme byli pozváni na arcibiskupství,
kde na nás čekalo pohoštění a usměvavý pan kardinál. Otec Kamil nás
představil a kardinál Vlk se s námi
ochotně vyfotil.
Co napsat na závěr? Snad jen
popřát slovy pana kardinála, a sice to,
abychom všichni neustále prožívali
přítomnost zmrtvýchvstalého Krista
uprostřed nás.
LUCIE NOVÁKOVÁ
Snímek Martin Valent

KLIKAT¡ CESTA K VÕÿE
Jsem velmi potěšen, že mám napsat několik řádků k mému vlastnímu křtu o velikonočních svátcích,
kterého se zúčastnila celá moje
rodina včetně mých již pokřtěných
dětí Rudolfka a Klaudinky. Přede-

vším můj jedenáctiletý syn Rudolf
bude mít zážitek na celý život – stal
se svědkem křtu svého vlastního
otce. Proto bych rád využil této příležitosti a napsal několik řádků o mé
klikaté cestě ke křtu.
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Cesta k němu byla v mém případě velmi dlouhá a měla několik
příznivých i nepříznivých okolností
včetně prostředí, ve kterém jsem
vyrůstal. Počátky lze vidět již v dětství, kdy školní léta na základní škole v době tzv. normalizace, v první
polovině 70. let, byla jako v pohádce o Neználkovi na Měsíci.
Chodil jsem do základní školy
s příhodným názvem ZŠ J. Dimitrova, kde se pravidelně konaly
a organizovaly výlety k památníkům „osvobození Ostravy Sovětskou armádou“, kde bylo povinné
hromadné sledování sovětských
filmů, na dvoře školy recitace veršů
od sovětských autorů a další podobné akce „k upevnění míru a bratrství“. Dětství v Ostravě, ve městě,
jež patřilo především horníkům,
dělníkům a pionýrům, bylo zcela
mimo mé dětské představy z knížek
Jaroslava Foglara, Marka Twaina,
E. T. Setona a dalších.
Tyto okolnosti měly samozřejmě
vliv na rodiče. Přestože si maminky
a tatínka velice vážim, nebyl nikdy
prostor a možnost navštívit společně jako celá rodina kostel. Rodiče spíše hledali možnosti úniků
z Ostravy do přírody, aby mohli trávit volny čas s dětmi mimo dosah
„normalizace“. Říkali jsme tomu
s bráchou virtuální útěky z duševních masáží. Začínali jsme bivakováním ve volné přírodě. Přes stan
a táboření u řeky jsme skončili
u chaty, kterou rodiče koupili v překrásné a divoké přírodě nedaleko
vojenského prostoru v Nízkých Jeseníkách. Byl to více vrchol snahy
našeho tatínka najít v přírodě svobodu, samostatnost a osvobození
od tehdejší propagandy, ale na druhé straně smutný obraz lidí, kteří
neměli kam utéct. Chataři po zahradničení posedávali před svými
chatkami, večer popíjeli pivo a tiše
nadávali na poměry či poslouchali
Hlas Ameriky. A z nedaleka byla
slyšet střelba z vojenských cvičení
sovětské armády. Těchto a podobných vzpomínek z dětství mám
mnohem víc, ale tyto střípky jsou
pro představu tehdejšího života
dostačující.
Už jsem se zmínil, že jsme jako
rodina nikdy nenavštívili kostel. Ale
asi bych rodičům křivdil, kdybych se
nezmínil, že rodiče, ač do kostela
nechodili, měli značné znalosti o životě Ježiše Krista. Když mi bylo
kolem jedenácti let, potřeboval jsem
vysvětlit, kdo to jsou židé a jak to
souvisí s křesŅanstvím. Ve škole
jsme zrovna probírali pionýrské
organizace v Sovětském svazu, domovník sledoval, zda všichni náStrana 10

jemníci vzorně provedli výzdobu
k 1. máji a brácha zrovna dělal nějaké domácí slohové cvičení, jak se
stát uvědomělým pionýrem. A tehdy
jsem šel za otcem do pokoje s otázkou, kdo jsou Židé. Ptát se učitelů,
to by znamenalo okamžitou vstupenku do ředitelny nejen pro mne,
ale i pro rodiče. Tatínkova odpověï
tehdy byla stručná a jednoduchá.
Židé byli lidé, kteři nechali ukřižovat
Ježíše Krista a Římané to udělali.
V knihovně mi tatínek ukázal na
knížky L. Feuchtwangera s tituly
Válka židovská, Synové a Zaslíbená země, kde autor na příkladu
židovského historika Flavia, protiřímského židovského odboje na počátku 1. století vytvořil monumentální dílo skýtající pro mne mnohé
paralely s tehdejší skutečností.
Četbou těchto i dalších knížek
jsme se postupně a nepřímo s tatínkem dostali k velmi zajímavým diskuzím, které probíhaly během dlouhých
zimních večerů jak v Ostravě, tak za
dlouhých letních večerů na chatě.
Tatínek mi s maximální ochotou
vysvětloval některé historické zajímavosti z Bible. A jako voják, který
prošel pracovními tábory, rád vzpomínal na kněze, který ho některými
tituly z literatury inspiroval stejným
způsobem jako on později mne.
Bohužel tyto rozhovory probíhaly
pouze v úzkém kruhu rodiny. Chata,
domov, to byl jeden vnitřní svět,
a vše probíhalo pouze za přítomnosti rodičů. Podělit se o zkušenosti
s ostatními nebylo vůbec reálné. Až
nyní si uvědomuji, že v tomto vnitřním světě jsme diskutovali nejen
o křesŅanství, ale i o pracovních táborech na Sibiři a jiných zakázaných tématech. Když si uvědomíte,
že uprostřed nesvobodného „normalizačního“ období vypráví otec
svému synovi příběhy z pracovních
táborů, hodnotí totalitní režimy z hlediska empirické zkušenosti na základě vybrané četby, byla to vlastně
od tatínka odvaha. Mohl jsem se
přece někde při hodinách literatury
riskantně „přeřeknout“. Ale do kostela jsme nikdy nešli, přestože výše
uvedená „ilegální výuka“ ze strany
tatínka byla, jak mi to dnes připadá,
mnohem nebezpečnější. Smutné
období v dějinách našeho národa…
Je to těžká otázka, proč se rodiče
nerozhodli nechat nás s bráchou
pokřtít. Já jsem k tomu nenašel
rychle vůli ani po „sametové revoluci“ v roce 1989. Přestože jsem
zrovna byl v závěru studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze a měl k historii a náboženství blíž než například studenti
z technických škol, po roce 1989

jsem se rozhodl dělat kariéru ve velkých mezinárodních firmách. A myšlenky o víře byly daleko ode mne.
Bylo to období dalšího učení, školení,
nakupování a trávení víkendů v shopech, období horečného snažení mít
první vlastní auto, dovolenou v zahraničí a v hotelu, diskuze pouze na téma peníze a snad i snaha sám sobě
ukázat, že nejsem nějaká stará struktura. Toto desetileté či jedenáctileté
období bylo obdobím bez četby krásné knížky, bez návratů do přírody pod
stan, bez diskuzí o filozofii s přáteli
a dalších činností, které jsem již kdysi zažil, ale ještě v jiné době.
Zlom nastal od naší první návštěvy v kostele Panny Marie Královny
Míru v Praze na Lhotce, kam jsme
s manželkou zašli, abychom obě
naše děti nechali pokřtít. Náhle se
mi znovu vybavilo mé dětství a já
jsem si znovu uvědomil důležitou
roli rodiny, přírody, lásky, sounáležitosti k nějakému společenství a víry.
Víru chápu jako nový lidský čin, který znamená na někoho se spolehnout, důvěrně se někomu přiblížit.
Je to vztah, který je navzájem otevřený, ve kterém mám minimum
obranných postojů a minimum nedůvěry. Snad je to pravda, že víra
úzce souvisí s láskou. Snadno věřím tomu, kdo miluje mne a koho
miluji já.
RICHARD GESSNER

Z KARNEVALU
NA SLOVENSKO
Z balónků vypuštěných při lednovém
dětském karnevalu se vrátilo sedm
kartiček. Dvě kartičky potvrzovaly
nález balónků vypuštěných mimo
soutěž dospělými.
Jak vyplynulo z vyhlášení vítězů
balónkářské soutěže v neděli 13. dubna
po mši svaté v 10 hodin, z balónků vypuštěných dětmi nejdál doletěl balónek Karoliny Vagenknechtové. Ten
doletěl až do slovenských Bílých
Karpat. Potvrzen byl z obce Kvášov,
okres Púchov.
Balónek Martina Matyse byl nalezen
v Bolešíně v okrese Žïár nad Sázavou.
Balónek Silvie Vagenknechtové doletěl
do Dalečína, rovněž okres Žïár n. S.,
někam k tamnímu kostelu sv. Jakuba.
Balónek Samuela Lebla našly děti ze
školní družiny Základní školy v Holetíně
u Hlinska. Do oblasti Železných hor –
konkrétně Nasavrk na Chrudimsku –
doletěl rovněž balónek vypuštěný Kristýnou Královou.
A kam doletěly balónky vypuštěné
mimo soutěž dospělými? Potvrzení balónku Jindřicha Váně se do naší farnosti
vrátilo ze Smrčku u Chrudimi. A balónek
P. Bedřicha Vymětalíka přistál ve skanzenu Veselý Kopec u Hlinska!
(eš)

FARNÕ AKADEMIE
CO TO JE VLASTNÃ ASKEZE?
V rámci březnové Farní akademie,
která se konala dne 2. 3., přednášel administrátor farnosti u kostela
sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách
P. ThLic. Michael Špilar. Poněkud
provokativní název jeho přednášky,
Askeze – to nemůžete myslet vážně byl jednoznačně motivován jednostrannou představou „normálního“
člověka, který pod askezí rozumí
odmítání požitků, zdrženlivý způsob
života, trýznění těla apod., a askezi
nejčastěji spojuje s představou náboženského askety.
Hned na začátku přednášky však
P. Špilar poukázal na to, že výraz
„askeze“ má mnohem širší význam,
než je mu zpravidla přiřazován. Etymologicky je odvozen od řeckého
slova askein znamenajícího o něco
usilovat, konat něco s úsilím. Proto
původní význam byl zcela světský,
neboŅ asketou byl např. atlet, voják,
ale i filozof, který se cvičil v meditaci. Teprve později k nim přibyl náboženský asketa, cílem jehož úsilí
bylo podřídit si své tělo a přiblížit se
k Bohu a nikoliv jen stát se lepším
člověkem – vítězem ve sportovních kláních, na poli vojenském atd.
Askeze tedy není cílem v pravém
smyslu slova, ale prostředkem.
V křesŅanském pojetí je jednáním
vedoucím k větší lásce, je jednáním, které pomáhá člověku odkrývat pravou podobu Božího obrazu
a pomáhá na cestě ke svobodě
ducha (aby člověk nebyl vláčen svý-

mi vášněmi), ke konání dobra, resp.
ke svobodnému, synovskému dialogu s Bohem, se svým Stvořitelem,
se svým Otcem. Celkově vzato, důvod askeze – pokud toto slovo již
zde používáme – z křesŅanského
hlediska je dán cílem lidského života, kterým je setkání člověka na
věčnosti tváří tvář s jeho stvořitelem
a setrvávání s ním na věky.
Je ovšem třeba vyvarovat se
dvou extrémů, a sice kvietismu, kdy
člověk nedělá nic a vše čeká od
Boha, a asketismu, který lze charakterizovat jako šílenou snahu dosáhnout všeho svou vlastní silou,
bez Boží pomoci.
Budeme-li však v Bibli hledat slovo askeze, nenajdeme je tam, a to
ani ve Starém, ani v Novém zákoně.
O to více se však setkáváme s výzvami směřujícími k povzbuzení či
vybídnutí křesŅanů k jejich růstu ve
vztahu k Bohu a k napomenutím,
aby se překážek takového růstu
vyvarovali.
Klasickým příkladem jsou listy
sv. Pavla, které – z hlediska tématu
této přednášky – mohou být charakterizovány třemi momenty: (1)
exhortací, tj. povzbuzením a napomenutím, (2) požadavkem rozlišit
Boží vůli a (3) odvahou k duchovnímu boji.
Například v 1. listu Tesalonickým
(2,11–13) píše: Víte přece, že jsme
každého z vás jako otec své děti
napomínali, povzbuzovali a zapřísa-

hali, abyste vedli život důstojný Boha,
který vás povolal do slávy svého království. Proto i my děkujeme Bohu
neustále, že jste od nás přijali slovo
Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale
jako slovo Boží, jímž skutečně jest.
V Listu Filipským (1,27) napomíná k věrnosti slovy: Jenom veïte
život hodný Kristova evangelia,
abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni
v jednom Duchu vedete jednou
myslí zápas ve víře v evangelium.
A v Listu Efezským (4,22 –24) můžeme číst: Odložte dřívější způsob
života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství,
stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
Ovšem nejsou to jenom listy
sv. Pavla, i sv. Jan ve svém 1. listě
(4,1) nabádá: Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte
duchy, zda jsou z Boha, nebo mnoho falešných proroků vyšlo do světa. A podobně sv. Petr píše ve svém
1. listě (2,11): Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se
sobeckých vášní, které vedou boj
proti duši.
Vidíme, že Bible vede ke křesŅanskému životu nikoliv používáním
imperativu to musíte dělat, ale preferováním metody povzbuzování
s poukazováním na Boží lásku i cíl
lidského života.
K. Š.

VÕRA A M…DIA, VÕRA A POLITIKA
Hostem dubnové Farní akademie,
a sice dne 5. 4., konané výjimečně
v sobotu, byl známý novinář, t. č.
komentátor Deníku, Ivan Hoffman.
Svou přednášku nazval Víra a média, víra a politika.
I. Hoffman se nejdříve zmínil
o své cestě nejen ke křesŅanství,
resp. ke katolicismu, ke kterému
konvertoval ve svých přibližně třiceti
letech, ale také o problémech, které
musel řešit a se kterými se musel
vyrovnávat na konci minulého roku
v důsledku ztráty místa v Radiožurnálu, kde dvanáct let působil. I když
stručně, přesto otevřeně a upřímně,
popsal svůj „standardní“ způsob řešení spočívající jak v poděkování

Pánu Bohu za vše, co jej v životě
potkalo, tak i v přiznání si, že Božímu záměru vždy zcela nerozumí,
ale že věří, že Bůh má také tentokrát pro něj jinou – důležitější misi.
Je zřejmé, že díky tomuto „standardnímu“ řešení vše nakonec
dobře dopadlo, neb se ukázalo, že
jeho cena na novinářském trhu je
značně vysoká a nebylo nijak obtížné „sehnat práci“ v oboru.
Je třeba konstatovat, že tyto jeho
postoje, podepřené pevnou vírou, se
promítají i do jeho zásad uplatňovaných při práci v médiích. V tomto
smyslu Ivan Hoffman považuje pro
spojení víry a práce v médiích za
podstatné to, aby novinář nahlas

přemýšlel nikoliv o tom, co je výhodné a líbivé, ale o tom, co je správné. Novinář, kterému chybí korektiv
víry, který se nemá o co „vyššího“
opřít, má sklon k populismu, snaží
se většinovým čtenářům za všech
okolností lacině vlichotit a hledá to,
co tato skupina čtenářů chce slyšet
a vidět, aniž by věci a události přednostně posuzoval z hledisek vyššího principu mravního. Je to projev
jakési duchovní bezprizornosti, jejímž důsledkem je strach být mimo
hlavní proud, nevybočovat z davu,
ale mnohdy též arogance vůči nějaké „necílové“ skupině. Takový autor
(novinář) neví, že by měl všechny
své čtenáře mít rád, že by si jich měl
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cenit, a že by se měl varovat urážek
i tehdy, když kritizuje a v něčem nesouhlasí.
Politika ve spojitosti s vírou,
resp. v evropském prostoru křesŅanská politika, by měla být křesŅanskou starostí o věci veřejné. Toto
spojení však nepostrádá jistý antagonismus, neboŅ jestliže politika je
umění možného, křesŅanství může
být charakterizováno, a to z hlediska světského pohledu, jako víra
v nemožné, neboŅ křesŅanská víra
se obrací k ideálnímu, k nejlepšímu
možnému a správnému a proto lidsky vzato k neuskutečnitelnému.
Je tu ovšem i druhá strana této
mince, neboŅ věříme-li, že naše duše je nesmrtelná a náš život má
rozměr věčnosti, pak by v našem
životě, i v životě křesŅanských politiků včetně, nemělo být místa pro
polovičatá řešení, taktizování a politikaření. Je třeba preferovat spíše
toleranci než boj, a být si vědom
biblického „vaše řeč budiž ano –
ano, ne – ne“. V tomto smyslu by

PÿIPRAVUJEME
Pavel Pecháček, dlouholetý redaktor Československého rozhlasu,
později šéf Českého vysílání Hlasu
Ameriky a pak Svobodné Evropy,
bude v neděli 1. června v 16.30 hod.
na lhotecké Farní akademii přednášet na téma Rádio Svobodná
Evropa a sdělovací prostředky
vůbec. V květnu FA vzhledem ke kumulaci státních svátků na začátku
měsíce (Svátek práce a Den vítězství)
a předpokládaným dovoleným mnohých lidí nebude.
Akademický sochař Jan Bradna
připravil novou verzi své přednášky o Mariánském sloupu s více než
stovkou dobových fotografií. Jeho
obohacená přednáška se již za velkého zájmu konala u sester boromejek v Praze na Malé Straně. Nyní s ní
má J. Bradna jet do Brna. U nás na
Lhotce se bude konat, jak předpokládáme, v neděli 9. listopadu.
V sobotu 3. května se koná tradiční mariánská pouŅ Prahou. Začne
v 10 hodin mší svatou na Strahově.
Společnost pro obnovu Mariánského
sloupu bude po ní prodávat o něm novou brožuru. Výnos z prodeje bude
určen na jeho obnovu.
Na Staroměstské radnici se do
13. července koná výstava o historii
a budoucnosti Staroměstského náměstí. Jedním z výstavních exponátů
je model Mariánského sloupu v měřítku 1:10 a sloupu je na ní věnován
i jeden z výstavních panelů.
(red)
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vliv křesŅanů na politiku měl mít
výrazně pozitivní charakter.
Ivan Hoffman se též zmínil o příběhu jeho a jeho slovenských přátel
z přelomu let 1989 a 1990, kdy s cílem představit lidem „pravé“ křesŅanství, bez nánosu líbivosti a kýčovitosti, chtěli u nás vydat populární knihu
Alessandra Pronzata Nepohodlná
evangelia (před listopadem 1989 se
k nám dostalo jenom několik výtisků slovenského překladu vydaného
v Římě). Nedostali však souhlas od
majitele vydavatelských práv, kterým
byl jeden biskup ve Vatikánu; tehdy
to odůvodnil tím, že lidem je třeba
nabídnout něco „stravitelnějšího“, co
je pohladí po duši, a že snad někdy

později… K vydání však již nedošlo.
S odstupem času, asi po dvaceti
letech, Ivan Hoffman říká, že sice
v podstatě chápe tehdejší zamítavý
postoj zmíněného biskupa, nicméně
i nadále je toho názoru, že představovat lidem jiné křesŅanství, než to
pravé a tím pádem i mnohdy nepohodlné, je nejen k ničemu, ale i na
škodu. NeboŅ i s tím souvisí realizace
křesŅanské politiky.
Po přednášce se rozproudila dosti bohatá diskuse, která svojí šíří
mnohdy překročila i rámec přednášky. Mezi posluchači byl bohužel
i jeden „diskutér“, jehož poznámky
svědčily o ne právě příznivém postoji
k věřícím a ke křesŅanství vůbec.
KAREL ŠTAMBERG

MALOVAN… SRDCEM A L¡SKOU

Kaple Božského Srdce Páně nabídla v březnu výstavu obrazů laděných do mála vybraných barev,
v temné zeleni a modři, jejichž monotyp vede k hlubší pozornosti
k obsahu. Nabádá k pátrání po tom,
co vyjadřují, k úvahám a zamyšlení.
Je v nich citlivé vnímání přírody
a také nápadité nalézání pozoruhodných starých objektů a předmětů, které nás obklopují.
Autorka výstavy, Simonetta Šmídová (1962), bydlí na Šumavě, v Hrádku
u Sušice, a je matkou sedmi dětí (Jan
26, Alžběta 24, Vojtěch 19, Šimon 17,
Simonetta 15, Štěpán 11 a Sebastian
2 roky). Říká, že malování je pro ni
sdělováním, relaxací a radostí, vlastně požehnáním. Po sňatku s mužem
křesŅanem konvertovala a dál už vytvářela harmonickou křesŅanskou rodinu. V touze žít v pokoji a pohodě se
sebou i se svým okolím musela projít ohněm zkoušek. Prodělala boreliózu a encefalitidu a pak vzápětí musel
její muž podstoupit agresivní onkologickou léčbu.
Už kdysi během studia na gymnáziu zkoušela své umělecké vlohy
a účastnila se výtvarných soutěží.
Později se začala intenzívně zabývat
malováním, zasunutým někde hluboko v jejích genech. Tatínek Karla
Högera Kornel, otec její babičky, krásně maloval, stejně jako jeho další syn
Rudolf a synovec Jiří. Tam Simonetta
splynula s rodem. Teprve později získávala poznatky z literatury a z odborných konzultací s výtvarníky. Když
musel živitel početné rodiny při chemoterapiích opustit svou práci automechanika, musela sama zajistit
rodinu. Obrázky, které do té doby rozdávala, začala prodávat. V té době se
také stal její umělecký projev bojem
se strachem a úzkostí, hledáním a nalézáním světla. Dnes už má za sebou
řadu výstav (několik i na Novodvorské), scénických návrhů, materiálů

pro Teátr Víti Marčíka z Českých Budějovic a spolupracuje také s Karmelitánským nakladatelstvím. Z výstav
se jí vrací domů jen málo obrazů, většina je vždycky prodaná. Malování ji
ale těší víc než vydělané peníze.
Motivací k malbě bývají většinou
pocity spojené s nějakým prožitkem,
ráda hledá neviditelné příběhy skryté
za realitou. Ráda se inspiruje fotografiemi dnes už neexistujících lokalit,
ale mnohdy také hudbou. Náměty
čerpá ze svého okolí, i z textů, básní,
Písma, duchovní literatury. „Někdy
vidím opuštěný a zpustošený dům,“
říká, „a představuji si, jak by vypadal,
kdyby v něm někdo na někoho čekal.
Jindy se ocitnu na místě, kde bych se
chtěla zdržet, a tak si tam namaluji
židli, na níž mohu pomyslně sedět
a vychutnávat si to zastavení.“
Na čtyřicet obrazů vystavených ve
lhoteckém kostele je procházkou zákoutími starobylých míst, často se
stromořadím i stromy osamělými, průhledy uličkami a soukromím nitra domů. Je hrou reálných předloh i vlastních nápadů malířky, sdělováním
jejích prožitků a nabídkou ke společné cestě fantazií života. Zamýšlí se:
„Ráda maluji místa, ze kterých je cítit
život, která v sobě nesou stopy nějakého vztahu, vztahu k Bohu a posléze
člověka k člověku.“ Zvláštností je malba přesahující rám obrazu, prý aby
námět mohl v očích a mysli diváka dál
pokračovat, aby neohraničen a neukončen mířil ke smysluplnému cíli.
Při svém malování si Simonetta
Šmídová uvědomuje, jak je nádherné,
že člověk může dělat, co ho baví a co
dělat chce. To všechno je na její tvorbě patrné. Těm, kdo si nestihli vybrat
na výstavě ve lhoteckém kostele, slibuje, že na podzim nabídne své další
obrazy na výstavě v Kulturním centru
Novodvorská.
MARIE KULIJEVYČOVÁ

Herec R. Lukavsk˝ dvakr·t ˙Ëinkoval na Lhotce,
mimo jinÈ pr·vÏ p¯ed pÏti lety

»LOVÃK, KTER› ZŸST¡VAL VÃRN›
ním u Panny Marie Královny míru Lukavský svého času obohatil také lhoteckou vernisáž putovní výstavy Bible
v průběhu staletí.
Pana profesora Radovana Lukavského Pán Bůh k sobě povolal těsně
před Velikonocemi. Zajisté proto, aby
jako věrný služebník mohl mít o letošních svátcích bezprostřední účast
na Kristově zmrtvýchvstání. NeboŅ
tento umělec byl opravdu připraven
odejít do Božího království, jak uvádělo motto jeho úmrtního oznámení –
„Být připraven a v tom je vše“
(W. Shakespeare, Hamlet).
EVA KOCMANOVÁ
s použitím webu
Arcibiskupství Praha
Snímek z internetu

B›T, NEBO NEB›T?
„Co pokládám v životě za nejdůležitější? Umřít s čistým svědomím.
Doufám, že se mi to podaří, že to nezvorám,“ řekl jednou Radovan Lukavský.

Dne 18. března se národ rozloučil
s ušlechtilým člověkem profesorem Radovanem Lukavským, který
zemřel ve věku 88 let. Nejprve dopoledne v zaplněné Zlaté kapličce
– Národním divadle – a odpoledne
v rovněž do posledního místa zaplněné katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. Církevního rozloučení
jsem se shodou okolností mohla
zúčastnit i já.
Rekviem sloužil českobudějovický
biskup Jiří Païour. Přítomen byl i pražský světící biskup Karel Herbst. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk,
který měl původně rekviem předsedat, totiž musel jako moderátor setkávání biskupů – přátel hnutí fokoláre,
k němuž se hlásí, odcestovat do Říma
na pohřeb jeho zakladatelky Chiary
Lubichové.
Jako koncelebrant byl v pražské
katedrále rovněž lhotecký farář, vikář
Bedřich Vymětalík. Rozloučení s velkým českým hercem se zúčastnili
také někteří lhotečtí farníci, jakož
i věřící z Kameniček a Hlinska, tedy
z oblasti Českomoravské vysočiny,
kam velký český herec jezdil na chalupu. Mne tento obřad obzvláště oslovil i proto, že jsem ještě poměrně nedávno, loni 30. prosince na svátek
Svaté rodiny, slyšela pana profesora
recitovat Popelku nazaretskou Václava Renče v Kameničkách, jak jsem
o tom psala ve Věstníku 1/2008.
Při zádušní mši první čtení z knihy
Moudrosti (3,1–9) četl herec Josef

Abrhám, druhé čtení z listu apoštola
Pavla Římanům (5,5) jeho manželka
herečka Libuše Šafránková.
Biskup Païour v homilii povzbudil
přítomné slovy, že „rozloučení není
smutné. Je vážné, ale v podstatě i radostné, protože etymologicky pochází
ze slov rád a dost.“ Poukázal na to, že
R. Lukavský byl člověk, který svým životem dokázal, jak se prolínají a jak
spolu souvisejí kulturní a křesŅanské
hodnoty. Jako člověk Lukavský zůstal
věrný své ženě, divadlu, Bohu a národu a tím se stal pro nás pro všechny vzorem.
Ještě před mší v rozhovoru pro
Českou tiskovou kancelář a Českou
televizi J. Païour řekl, že k R. Lukavskému měl velmi blízko. Nebyl sice přímo jeho žákem, protože herectví začal
na Divadelní fakultě studovat v roce
1962, kdy z ní byl Lukavský vyhozen.
Učil se však od něho jinak. „Byl jsem
jeho mladší přítel a obdivovatel,“ řekl
pan biskup. Než začal J. Païour v roce
1970 studovat bohosloveckou fakultu
v Litoměřicích, byl v letech 1963 –1967
v angažmá v Divadle Na zábradlí.
Nad rakví se se zesnulým rozloučil
jeho synovec P. Michael Slavík, generální vikář pražské arcidiecéze.
Před pěti lety byl Radovan Lukavský hostem lhotecké Farní akademie. (Toto jeho vystoupení připomínáme článkem jejího tehdejšího
organizátora Evžena Šárky, který
jsme tehdy otiskli ve Věstníku – poznámka redakce). Svým vystoupe-

Profesor Radovan Lukavský je uznávanou hereckou autoritou. Od roku
1957 hraje na Národním divadle, nafilmoval více než šedesát filmů, jmenujme např. Jan Amos, Jan Hus nebo
pohádky O perlové panně, Honzíkova cesta či Dědeček automobil. Poslední ze jmenovaných v současné
době nahrává na audiozáznam. Nebojí se experimentovat, příkladem byl
brněnský muzikál Marnotratný syn
(1999 –2001).
Hamletovské téma je s osobou Radovana Lukavského jakoby spojeno.
V roce 1959 v této hře ponejprv vystupuje v Národním divadle, v roce 2002
vydal CD s názvem Nebyl jen Hamlet. Napsal i knihu Být, nebo nebýt,
z níž recitoval v průběhu odpoledne
Farní akademie část Monologu.
Mistr se narodil v roce 1919 mamince, která hrála ochotnické divadlo
ve Vídni. Vedla jej za ruku na jeviště.
Ale poprvé byl na jevišti, když maminka byla těhotná, a to ve hře Z českých mlýnů. Jeho tatínek pracoval
jako truhlář.
Jeho první herecká vzpomínka patřila scéně z vánoční doby, kde měl
jako kluk záměrně drkotat zuby a kde
zažíval první kontakt s jevištěm.
Původně vlastně nechtěl být hercem, i když měl k herectví vřelý vztah,
hrál na škole i v gymnáziu v Českém
Brodě. Přál si být spíše učitelem češtiny, který divadlo organizuje. Podařilo
se mu proto vystudovat filozofickou fakultu. Vlastní studium narušily složité
válečné poměry.
Nebyl by to on, aby nenaplnil
moudrost „Smiř se s nevyhnutelným,
(Dokončení na str. 14)
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POSLEDNÕ VYZN¡NÕ
Na počátku tohoto roku vznikla myšlenka oslovit Radovana Lukavského
s prosbou o rozhovor pro měsíčník
Harmonie, do rubriky úvah o muzice,
„Hudba v životě“. Souhlasil. Moudrý
a laskavý, vždy přátelský a vstřícný,
pokorný a trpělivý, říkal, že mu naše
společné vzpomínání přináší radost
z návratu do minulých dnů. Netušil,
že je to vzpomínání poslední. Odvíjeli
jsme společně nit jeho dnů. Sotvaže
se uzavřely tyto řádky, nahlédl je
a rozloučil se. Navždy.
Narozen v prvních letech mladé republiky, kráčel v činorodém úsilí ve
službách českému divadlu. Procházel dobou proměn, lidských i společenských. Přece ale jeho osud provázela štěstěna a jakýsi duch řádu
a konečné spravedlnosti. Od roku
1957 byl členem Národního divadla
a jako profesor AMU vychoval řadu
úspěšných herců. Ve věku bezmála
devadesáti let bylo každé jeho slovo
vzácností a laskavou kapkou rosy.
Vyprávěl:
Dospěl jsem v životě k herecké profesi a neměl jsem vlastně žádné jiné záliby a zájmy. To herectví přišlo jakoby
náhodou, až osudově, a přitom jsem se
chtě nechtě dostal i k pedagogické činnosti, která mě moc těšila. Když Němci
na začátku války zavřeli vysoké školy,
přišel jsem na konzervatoř. Po osvobození tam nebyl, kdo by učil, a protože
jsem byl v pátém ročníku, padla volba
na mne. Najednou jsem zjistil, že mne
učení opravdu zajímá.
Byla tehdy v oblasti vašich zájmů
také muzika?
Měl jsem ji odmalička kolem sebe.
Někdy ve čtvrté třídě k nám přinesl jeden
známý mých rodičů housličky, tříčtvrtky.
Byl nám cosi dlužen a tím nástrojem ten
dluh vyrovnal. Bydleli jsme tenkrát na
Vinohradech v Rubešově ulici a blízko
nás byl učitel houslí. K tomu mne naši
dovedli. Ten kantor neměl moc velikou
zálibu v učení a už vůbec ne ve výuce
začátečníků. A tak jsem na hodině houslí stál, koukal do not, cosi fidlal, a on,

B˝t, nebo neb˝t?
(Dokončení ze str. 13)

a pokus se i z takové situace něco
vytěžit.“ Uzavření vysokých škol, totální nasazení a další tehdejší nepříjemnosti jej dovedly k vystudování
a později i k pedagogické práci na
konzervatoři. Pracoval na dráze, kde
sloužil i u telegrafu. Vyučil se strojním
zámečníkem.
Hereckou kariéru začal po válce
v Disku, kde v první sezóně hráli Nasredina. Později dostal angažmá ve
Vinohradském divadle. Měl rád i malé role, miloval proměny.
Po úvodu o životě následovalo
čtení z Lukavského textů o smyslu
herectví, povolání, lidství. Při volbě
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fousatý starý pán, si na konci místnosti
sám pro sebe tiše hrál, jako bych tam
nebyl. Moje hraní ho moc nezajímalo.
Nevím, kolik jsem se toho u něj tenkrát
naučil.
Brzy na to jste se s rodiči přestěhovali do Svojšic u Kouřimi.
Tatínek, skvělý truhlář, tam byl pozván svým bratrem, aby společně v objektu budovy bývalého cukrovaru vytvořili továrnu na nábytek. Pro mne tam
nastalo nečekané dobrodružství. Měl
jsem jít do páté třídy, jenže byla tam
jenom čtyřtřídka, a společně s námi
chodila děvčata do první a druhé měšŅanky. Pestrá směs, až kantorka nevěděla, co dřív učit. Manželka jednoho
kantora, skutečná dáma, mne přijala do
hodin houslí. Byla dost přísná, a já musel hodně zabrat. Ale hned to hraní
k něčemu bylo.
A znovu nastala změna a další stěhování.
Přesněji, přešel jsem do Prahy na
Arcibiskupské gymnázium a housle se
mnou. Na škole byl studentský ústavní
orchestr a někdy koncem roku mi kantor
řekl, že poté co odmaturoval violista, nemají za něj náhradu. Během krátké doby
jsem se přeorientoval na violu a strašně
se mi zalíbila. Ten její krásný barytonový
tón mi doslova učaroval. Dávali jsme
koncerty a myslím, že úspěšně.

padlo to tak, že jsem franštinu za prázdniny musel bez cizí pomoci zvládnout.
Padesát lekcí, každý den jednu! Ptali se
mě, kde jsem se jazyk tak dobře naučil,
a nemohli uvěřit, že to já sám. Tak se mi
to zalíbilo, že jsem se rozhodl být v budoucnu profesorem franštiny. Studentský zájezd do Francie mé rozhodnutí
jenom dotvrdil.
Obracíme se k hudbě a k rodině. Byl
někdo u vás doma muzikant?
Maminka ráda zpívala, hlavně moravské písničky svého domova a písně
k Panence Marii Hostýnské. Byla totiž
rodem z Bystřice pod Hostýnem. Taky
moje dvě sestry byly zpěvné. No, a já
moc rád hrál na housle a později ještě
víc na violu, která mi učarovala. V Brodě byl také školní orchestřík. Sem tam
jsme měli nějaké to vystoupení, ale nebylo to zdaleka takové jako před tím
v Praze.
Jakou hudbu jste rád poslouchal
a kde jste se s ní potkával?
Hrozně rád jsem vždycky měl krásnou hudbu. Někde jsem se dočetl, že
hudba je královna umění, a musím potvrdit, že je nade všemi uměními! Velice
jsem vnímal varhany. Už doma jsme
chodili do kostela, kde jsem je poslouchal, a když jsem pak přišel do Prahy,
dopátral jsem se hned míst, kde byli vynikající varhaníci a kde se provozovaly
koncerty. Brzy jsem při nich četl do pauzy nějaké texty. A jakmile jsem měl možnost jít na koncert, neváhal jsem. Velice
mě to pozvedalo.

Jenže zase došlo k životnímu zvratu.
Setrval jsem na Arcibiskupském gymnáziu jen do kvinty. Tehdy továrna otce
a strýce zkrachovala a na moje studia
a bydlení najednou nebyly prostředky.
Maminka sice prala pánům prádlo, žehlila košile a dost dobře vydělávala, ale
na školu to nestačilo. Já byl celou dobu
přesvědčen, že po maturitě půjdu do semináře a budu studovat na kněze, a najednou z toho sešlo. Bez placení jsem
na škole zůstat nemohl. A tak jsem sbalil své věci, housle, a putoval za rodiči
do Svojšic. Do sexty jsem nastoupil na
reálném gymnáziu v Českém Brodě.
Tam ovšem měli v kvintě celý rok francouzštinu a já měl v Praze řečtinu. Do-

Byla vám nějaká historická etapa
hudby zvlášŅ blízká?
Určitě to byla vždycky Bachova hudba, jako tvorba vrcholně posvěcené
osobnosti. Její obsah jsem vždycky citlivě vnímal a prožíval. Jednou jsem
s kvartetem mladých muzikantů četl
mezi skladbami texty s těmi díly svázané, a oni mě upozornili na báseň
Johanna Sebastiana Bacha O pokojné
mysli. Vzal jsem si ji od nich a na jednom bachovském koncertě jsem ji pak
přednesl. Bylo to pro posluchače něco
úžasného. Taková síla je v jeho myšlenkách a taková je i jeho hudba!

povolání nás může vést chuŅ, touha
nebo hluboké nutkání. Být špatným
hercem spíše znamená nebýt. Klademe si otázku – je to život naplněný, nebo promarněný? Herectví se
na světě objevilo jako součást slavnosti – jako slavnostní potřeba smíchu a slz.
Zvláštní shakespearovskou postavou je postava šaška, blázna – s právem mluvit pravdu a žádat svobodu.
Shakespearem byl obnoven smysl
herectví – zrcadla dějů světa a jejich
příčin. Herectví není chiméra oděná
do krásných slov. Je to velká síla,
kterou znalo již předrepublikové
Rakousko a válečné Německo. Jejím
prostřednictvím se herec podílí na
změně, na polidštění lidské společnosti, přičemž dopad má na konkrétní

jedince. I pro jednoho osloveného
diváka má smysl hrát – příklady táhnou. „Herec je buï sluha Boží nebo
paňáca“ (O. Wilde)
Kde jsou věci ducha vepsí, tam
stačí obnažovat tělo. Proto skuteční
herci zobrazují duši, i když věci ducha
chutnají jako zeměžluč. Stejně jako
se herci snaží napodobit přírodní
zákony ve společnosti, měla by tato
metoda herecké práce být zpětně
aplikována na život – kdo jsem, proč
tu jsem, za čím jdu. Herec ví, že jeho
jednání musí být motivované. V životě není důležité, jak velkou roli kdo
hraje, nakonec se každý ukáže před
Velkým Principálem, kde půjde o to,
jak kdo svou roli sehrál.
E. Š.
VĚSTNÍK ročník 2003

Jak vlastně posloucháte hudbu a jak
o ní přemýšlíte?
Slýchám výroky, že je pomocníkem
života, že pomáhá v těžkých chvílích
smutku, že je společníkem radosti, potěšení a někdy i humoru. Jenže já si takové otázky většinou nekladu, já jen muziku strašně rád poslouchám. Přijímám ji
prostě, a když jsem pozván ke spolupráci, jsem vždycky neobyčejně šŅasten,
protože mě to vnitřně povznáší. Mít třeba
za sebou velký sbor nebo orchestr a moci k tomu přidat patřičný text, to je něco
úžasného. To člověk bezděky s tou hudbou splyne. S hudbou se také vracím do
vzpomínek mého života:
Mým cílem bylo studium češtiny
a franštiny na filozofické fakultě, ale
když Němci zavřeli vysoké školy, život
mě nasměroval jinam. Tehdy, abychom
se vyhnuli nasazení na nucené práce,
nás s kamarády přednosta stanice v Pečkách fingovaně zaměstnal jako traŅové
dělníky. Když to začalo být průhledné,
vyslal nás do Prahy na kurz telegrafistů
a Český Brod mě pak znovu zaměstnal.
Po dvou letech mě ta práce ale přece
jen nudila a tehdy jsem objevil možnost
studia na konzervatoři. Zkusil jsem to
a byl jsem přijat na herecké oddělení.
Tím bylo pro život rozhodnuto, třebaže
jsem vlastně hercem vůbec být nechtěl.
Jako konzervatoristé jsme dávali v blízké restauraci školní koncerty a já hrál
zase na violu. S muzikanty ze školy jsme
byli v té těžké válečné době v úzkých
přátelských vztazích, z nichž mnohé přetrvaly dodnes. I to bylo pro mne jakési
nepřímé soužití s hudbou.
Byl na konzervatoři konec vašeho
válečného putování?
Ani náhodou. Ve druhém ročníku
jsem byl odveden do reichu. Naložili nás
do vlaku a jezdili jsme nocí po republice. Zdálo se, že nás vezou někam na
východ, možná do zákopů. Pak nás za
tmy kdesi vyložili, přesunuli na lokálku,
a skončili jsme poblíž Fulneku, ve stanici Wagstadt, což byl moravský Bílovec,
v zabrané oblasti Ostsudetenlandu. Přijali mě tam ve fabrice, ale co se mnou,
s hercem? Tak jsem se vyučil strojním
zámečníkem a mám na to i papír!
Po čase mě na žádost tehdejšího
ředitele konzervatoře PhDr. Miroslava
Hallera z totálního nasazení uvolnili.
ŠŅastnou náhodou tehdy odešel z Divadla Vlasty Buriana do Vinohradského
divadla Jaroslav Marvan a u Buriana se
uvolnilo jedno herecké místo. A tehdy
Burian, se svým neobyčejným smyslem
pro humor, napsal velmi autoritativně na
arbeitsamt, že žádá o moje okamžité
uvolnění, protože mě jako herce nesmírně nutně potřebuje(!). A tak jsem s velkou slávou putoval z nuceného nasazení zpátky do Prahy. Vypadá to dnes
jako odlehčené vyprávění, ale lehká
doba to nebyla.
Odtud se rozvíjela vaše herecká cesta až do dnešních dnů.
Je štěstí, že toto povolání dává
možnost být i v pozdním věku své profesi něco platný. V mnoha hrách jsou
role pro dědky a v divadle jsou rádi, že
je mají. Mnozí velcí herci, jako Štěpá-

PŘI POSLEDNÍM SETKÁNÍ přinesl mi Radovan Lukavský jako
projev vděčnosti a přátelství svou
sbírku Moje nejmilejší verše (vydalo nakladatelství Petrklíč). V ní
mi založil báseň O pokojné mysli,
na niž J. S. Bach, básník a skladatel v jedné osobě, zkomponoval kantátu. Až po jeho odchodu
do věčnosti jsem pochopila, že mi
tím Radovan Lukavský chtěl
vlastně sdělit obsah své mysli,
která se v tu chvíli blížila k posledním pozemským dnům. Ve
vzpomínce na tohoto velkého a
pokorného člověka a umělce ji
předávám dál, nám všem.
MARIE KULIJEVYČOVÁ
O POKOJNÉ MYSLI
Lesk, pýcha světa, se vším všudy
mou mysl málo pokouší.
Ten příchuŅ ráje okouší,
kdo v duši bohat, ač je chudý.
Zlé už je dost
mít spoustu marných statků
a vidět v tom svou ctnost,
je střásat na hromádku.
Však mnohem horší je,
když člověk tím zotročit se dá
a když ta radost,
kterou ukojil svou žádost,
už se mu zmrzí;
jak už to tak s sebou nese čas,
on po jiných se pachtí zas...
Kdo v hloubku nitra se ponoří,
plamenem marným nehoří,
a slyší v sobě Boží hlas;
v něm dojde potěšení,
a tomu konce není.
Jak mušle perlová jen v záři
slunka svěží se otvírá
a zjeví poklad svůj.
Ty o poklady stůj,
co na dně duše leží.
Jen otevři se nebi vstříc,
a najdeš perlu pravou,
že krása celé země
vedle ní polní je travou,
Raduj se, duše má blažená,
nade vším, co Bůh ti dá...
Pátrat v hloubkách toho světa,
to je marnost ješitná;
pouze tomu štěstí vzkvétá,
kdo je v sobě najít zná.
Raduj se duše má blažená
nade vším, co Bůh ti dá.
Mám v sobě mír a jas;
aŅ jiný má své roupy,
mou mysl pokojnou
si sotva někdo koupí.

Já nejsem velký pán,
ba, chudý jsem až dost,
a přesto nalézám
dost lásky pro radost.
Čím bych se vychloubal?
Jen blázen zvonkem zvučí.
Jsem raděj stranou, sám;
jen zbabělí psi skučí.
Mám dost, když nemám hlad;
nač po marném se pídit?
Je hlavní touhou mou
své touhy umět řídit.
Kdo takhle umí žít,
už zde se dobře má;
a pak ho čeká ráj
a věčnost blažená.
Vy lidé, co se pachtíte
jen po tom, co má svět,
a pro mamon jste samý shon,
jenž duši nedá hladovět;
jak ubohá je vaše naděje,
že vám to k štěstí prospěje!
Sláva, jmění, slast,
to je zboží přeludné a vnější;
je nekonečně blaženější,
kdo nedá se tím zmást.
Člověk šlechetný
je duše perlová;
sám v sobě poklad má
a na zlato, pocty, řády
hledí jak na marný krám.
Třeba nemám statky tady,
zato v Bohu domov mám.
Nač mi je za jměním štvát se,
za špinavým penízem?
A čím tady holedbat se?
Tohle všechno pohřbí zem.
Nespoléhám na přátele,
s těmi bych to v nouzi chyt!
To bych mohl stejně směle
taky vítr sít a žít.
Chtít se nořit do rozkoší,
to je příliš drahá slast;
na to nemám kůži hroší,
strachy bych se musel třást.
Neb je dána všemu míra,
co začne, to skončí zas;
jeden živ – a druhý zmírá.
Časem zajde vše, i čas.
Rajský míre pokojných!
Kdo se tobě oddá duší,
zlého nic jej nenaruší,
žádný stín a žal a hřích.
Božský míre pokojných,
tebou chudý bohatne,
má, co mnohý z knížat ne.
Božský míre pokojných,
kéž jsi úděl všech dnů mých!
JOHANN SEBASTIAN BACH

(Dokončení na str. 16)
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TÃéK¡ ZKOUäKA KDYé UMÕR¡ B¡SNÕK
Radovan Lukavský měl velmi zbožnou maminku. Každý večer se s ním
a jeho dvěma mladšími sestřičkami
modlila a svou vírou ovlivnila Radovana na celý život. Mnohokrát musel
v divadle obhajovat, proč chodí na nedělní bohoslužby. (Komunisti za totality pokládali víru za jednoho ze svých
největších nepřátel – poznámka redakce Věstníku.) „Jednomu stranickému tazateli jsem musel vysvětlit, že
chodit do kostela je pro katolíka stejná povinnost jako pro něj být na členské schůzi.“
V roce 1947 se oženil s Ludmilou
Motyčkovou, dívkou z Hodonína, která
ztělesňovala jeho ideál: byla z křesŅanské rodiny a on byl její první vážná
známost. Po svatbě Ludmila nechala
studia orientalistiky a šla pracovat.
V roce 1949 se jim narodil syn Ondřej.
O tři roky později čekali druhé dítě,
ale lékaři v té době objevili u Ludmily
bulku na krku a rozhodli o jejím urychleném odstranění. Pár dnů po zákroku volali Lukavského do nemocnice
a sdělili mu, že je to rakovinný nádor
lymfosarkom a že jeho ženě zbývá
možná jen půl roku života. „Manželka
musela podstoupit interrupci a pak
drastické ozařování. Bylo to pro nás
tehdy těžké, ale když má člověk víru,
nikdy není úplně v bezmoci. Kudy
jsem chodil, modlil jsem se za ni. Jednou při bohoslužbě jsem se opět
vroucně modlil a prosil o zdraví své
ženy. Najednou jsem pocítil takové
uvolnění a ubezpečení, že budu vyslyšen. Žena chodila dál na kontroly
a jednoho dne nám lékař řekl: ,Je to
neuvěřitelné, ale vaše paní je už zdravá.‘ " Lukavský tento příklad často
uváděl jako důkaz, jakou oporou mu
byla víra.
VLASTA 15/2008

PoslednÌ vyzn·nÌ
(Dokončení ze str. 15)
nek nebo Höger, když odcházeli do
penze, přestali hrát a nebrali už žádné
malé role. Já je ale měl vždycky rád
a rád si teï občas zajdu na jeviště s dobrým pocitem, že můžu být jako herec
stále ještě platný. Hraju teï ve Vinohradském divadle komorníka Firse
v Čechovově Višňovém sadu, v Národním divadle roli D’Artagnana v Cyranovi z Bergeracu Edmonda Rostanda
a na březen chystám ve Stavovském
divadle roli Žebráka v Moliérově Donu
Juanovi. (Tu roli už Radovan Lukavský
nezahrál, odešel v týdnu před premiérou na věčnost – poznámka autorky.)
Máte citlivý vztah k muzice, ale vnímáte ji, i když hrajete?
Ani na scéně nemůže jít hudba mimo.
Jakmile se ozve, musí jít se mnou a já
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Když
umírá
básník
tak i tam
na horách
na nejvyšších vrcholcích skal
se zachvěje
poslední trsek
trávy
Hudba… Tóny…
v nejvyšším C
ŠŅastnou
cestu
básníku
a vzpomeň si někdy
na naši společnou hru
v našem podivném čase
věčného
BEZČASÍ
TATO BÁSEŇ doprovodila oznámení, že 18.
února 2008 zemřel Zdeněk Fuka. Pan Fuka byl
novinář. Novinář par excelence, i když velkou část
života nemohl svou profesi vykonávat. Ale byl i citlivý básník, jehož poezie se však bohužel dostala
jenom k nevelkému okruhu čtenářů.
Seznámil jsem se s ním před asi 55 lety služebně. On byl šéfredaktorem Stráže míru, obdeníku komunistické strany v tehdejším Karlovarském kraji, já jenom krajským zpravodajem tehdy
pouze trpěného deníku Lidová demokracie. Ale
přes rozdíly politického přesvědčení, které jsem
tenkrát vzhledem k tehdejší situaci nemohl moc
dávat najevo, jsme si jaksi padli do oka.
Po letech, kdy on nějaký čas jako redaktor Rudého práva působil v Banské Bystrici, jsme se sešli
v Praze. Zdeněk Fuka se mezitím stal šéfredaktorem radničního měsíčníku Nová Praha a mně se
v roce 1968 podařilo založit pokoncilově a ekumenicky zaměřený kulturně společenský čtrnáctideník
Obroda. Obroda jen o něco přežila „pražské jaro,“
jehož byla dítětem, Z. Fuka byl vyhozený z tehdy
všemocné komunistické strany i z redakce. Jak by
ostatně mohl přežít období čistek, když i jeho manželka Božena měla jako jedna z ojedinělých poslanců tehdejšího parlamentu při hlasování o smlouvě
o setrvání sovětských okupačních vojsk v Československu odvahu ji odmírnout!
Z. Fuka s rodinou více než čtyřicet let bydlel
na spořilovském sídlišti. Proč ho tedy připomínat
ve lhoteckém farním Věstníku? Protože rovněž
jeho život byl dokladem podivuhodných Božích
cest spjatých s Pannou Marií Královnou míru.

s ní. Většinou mohu říct, že se mi to
daří. Ty vstupy scénické hudby do činoher jsou jejich logickou součástí.
Ostatně mám dodnes kamarády, hudební skladatele, autory scénických hudeb,
s nimiž si dobře rozumím.
Co je hudbou vašeho srdce, jaká by
vás v tuto chvíli potěšila?
Já mám skutečně strašně rád hudbu
Martinů. Nevím, čím to je, ale nesmírně
mě oslovuje. Je v ní celá úžasná osobnost toho skladatele, jeho lidská přímost
a čistota. V tom je mi blízký. A samozřejmě miluju po celý život Johanna Sebastiana Bacha. Jakmile také poslouchám našeho Smetanu nebo Dvořáka,
vždycky ožívám, když znějí ty krásné,
národ probouzející a posilující vlastenecké skladby. Mám rád i Stravinského,
a mohl bych jmenovat mnohé naše velké skladatele současnosti. Vzpomenu
za všechny na Petra Ebena, který byl
mým velkým osobním přítelem, s nímž

Zdeněk Fuka vyrůstal v rodině, jež za tzv. první republiky patřila k modernistické Církvi československé. Po umlčení „pražského jara“ ho však
cosi čím dál víc přitahovalo k církvi katolické. Až
ho po několika letech P. Vladimír Rudolf v našem
kostele v období nejtužší totalitní „normalizace“
znovu podmíněně pokřtil. (Tehdy totiž ještě nebyla
a za časů kontroly církví totalitním režimem ani
nemohla být uzavřena dohoda, že si hlavní církve
u nás – katolická, evangelická a československá
husitská – jako teï křest navzájem uznávají.) Tak
se tedy někdejší komunistický novinář u Královny
míru za plné informovanosti lhoteckého duchovního správce, o koho jde, stal katolíkem. A jak
sám pak Z. Fuka někdy říkával, dokonce katolíkem téměř barokním. Protože baroko na rozdíl od
naší historiografie ocenil ještě před svým křtem už
někdy v šedesátých nebo sedmdesátých letech.
O několik let později otec Vladimír Rudolf
u nás na Lhotce jako dospělou vysokoškolskou
studentku pokřtil i jeho dceru. A po pádu totality se
Z. Fuka, v té době už pravidelný spolupracovník
Katolického týdeníku, stal také jedním z autorů
rozhovoru s P. Rudolfem, který jsme v rámci oslav
70. výročí lhoteckého kostela znovu otiskli ve
Věstníku číslo 6/2007.
Teï už se mu, jak praví Žalm 23, „dostalo jíti
přes údolí stínu smrti. NebuduŅ se báti zlého, nebo
Ty se mnou jsi; prut Tvůj a hůl Tvá, toŅ mne potěšuje.“ Pokud čtenáře překvapí kralická citace na
úmrtním oznámení toho „barokního katolíka“: I my
katolíci dnes už oceňujeme obrovské dílo překladatelů Bible kralické. A manželka Z. Fuky, ta někdejší odvážná poslankyně Národního shromáždění,
víru svých slovenských luteránských předků, kteří si
čtou v Bibli kralické, ani v době své vrcholné politické kariéry nikdy neztratila.
JIŘÍ SŮVA
VRACEJÍCE SE ZE SVÉ SAMOTY
ohmatáváme kdysi objevené
které však pro nás
ztratilo
všechnu přitažlivost
neboŅ čtyřicet dní
na poušti
vysuší všechnu touhu
KE KOMU BYCHOM ŠLI
ptáme se často
bez naděje
že porozumíme
protože jsme ještě
nedorostli k odpovědi
A kdo je ten
ke komu máme jít
a kde se ukrývá

ZDENĚK FUKA

jsem si velice rozuměl. Nejednou jsme
společně vystupovali v pořadech s jeho
hudbou. Už je to ale minulost. Odešel
jako mnozí jiní do krajin, kam všichni
směřujeme.
Nelze zapomenout na tohoto
šlechtice ducha, milovníka poznání, moudrosti a nositele ušlechtilých zásad, jimiž byly dobro, krása
a pravda. Jeho vzácné herectví si
budeme stále připomínat stěžejními
rolemi, jakými byli Hamlet, Don
Quijote, Othello, Tomáš Becket či
Václav Thám. Budeme mít na paměti
i jeho zářivé životní poselství: Tam
kde je víra a láska, nemůže se ztratit
naděje.
MARIE KULIJEVYČOVÁ
(Ve zkráceném znění
přetištěno z dubnového čísla
měsíčníku Harmonie)

PÿIJEDOU JENDRUCHOVCI

Petr Kožíšek: Panna Maria s Jezulátkem, 2007, 60 x 40 cm, email a tempera
na plátně.

KÿESçANSK…
MOTIVY
Již svou druhou výstavu má letos
v kapli Božského Srdce Páně na
Lhotce 36letý karlovarský rodák
Petr Kožíšek. Instaloval ji v polovině dubna a naplánována byla
do začátku května.
P. Kožíšek absolvoval katedru
výtvarné výchovy (KVV) na Pedagogické fakultě Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Současně studoval alternativní techniky u Adély Matasové
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a vizuální komunikaci u Jiřího Davida na pražské
Akademii výtvarných umění (AVU).
Pak ještě studoval malbu na AVU
u Vladimíra Skrepla.
Poprvé vystavoval v roce 1994
v Ústí n. L. se studenty KVV. Kolektivních výstav od té doby absolvoval
více než čtyřicet, mj. i ve slovenské
Banské Bystrici, Pezinku, Košicích,
německém Dortmundu a Berlíně
a v belgickém Bruselu.
První samostatnou výstavu měl
rovněž před čtrnácti lety v Okresní
knihovně svých rodných Karlových
Var. KřesŅanské motivy na Lhotce
jsou jeho už 35. samostatnou výstavou. U Panny Marie Královny míru
však poprvé vystavoval – rovněž
KřesŅanské motivy – už před čtyřmi
lety. Nyní nám předvedl malby na
papíře a na plátně z let 2005 –2008
malované temperou a syntetickým
emailem.
Petr Kožíšek byl v našem kostele
o Velikonocích 2005 pokřtěn.
(jis)

9 + 2, to je jedna neobyčejně velká rodina – Filip, Deborah, Alexandra, Petra, Ruth, Matúš, Mária,
Lucia a Tomáš a také maminka MUDr. Mária a tatínek Milan
Jendruchovi –, ale také ojedinělý slovenský rodinný soubor
Súrodenci Jendruchovci. Jendruchovci u nás u Panny Marie
Královny míru opět vystoupí
v neděli 18. května při obou
dopoledních mších a pak ještě
budou mít koncert po skončení
desáté, tedy asi v 11 hodin. Na
rozdíl od minula, kdy byla jedna
z dívek nebo vlastně už mladá
žena s nedávno narozeným miminkem na mateřské dovolené,
opět v plné sestavě.
O vzniku souboru na webových
stránkách jendruchovci.org čteme:
„Náš tatík byl profesionální muzikant. Měl svou hudební skupinu
a hodně s ní cestoval do zahraničí. Jako malé děti jsme ho chtěli
mít stále u sebe. Říkal nám, že až
budeme i my umět hrát a zpívat, budeme moci na koncerty jezdit s ním.
Proto jsme začali cvičit na hudební
nástroje a věnovat se hudbě.
V naší rodině bylo tradicí každoroční zpívání vánočních koled nejen
v rodinném kruhu, ale i mezi přáteli. Veřejně jsme poprvé vystoupili
v lednu 1994 na základní škole, do
které chodila většina z nás. Od té
doby jsme se představili na více než
1800 různých vystoupeních.“
S narážkou na to, jak děti kdysi
chtěly jezdit s tatínkem na koncerty,
nyní na webových stránkách souboru dodávají: „Teï jezdí tatík na
koncerty s námi.“
Repertoár Jendruchovců tvoří
hudba klasická včetně chrámové,
slovenský folklor, americké spirituály, country hudba i moderní populární skladby. Dokáží zpříjemnit
firemní setkání, večírky, besedy,
školení, výroční konference, recepce a oslavy různých výročí, nabízejí
koncerty a doprovázejí bohoslužby.
Mimochodem při různých firemních
akcích jsou schopni již poskytnout
i jejich celkové ozvučení.
Účinkovali už nejen na Slovensku, ale i v České republice, z toho
několikrát v Praze na Lhotce, v Polsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Belgii, Holandsku, Norsku, Spojených státech amerických
a v Austrálii. Hráli rovněž Svatému
otci Janu Pavlovi II.
Slovenská televize je mimo jiné
ocenila jako Mladé talenty – repre-

zentanty Slovenské republiky, v USA
dostali Medaili guvernéra státu Illinois, cenu UNESCO Dar roku a v Polsku Pamětní plaketu města Gdaňsk.
Před dvanácti lety natočili první
dvě svá cédéčka Súrodenci Jendruchovci a V mestečku Betlém, loni
vydali zatím poslední Z Betlehema
hlas. Celkem už mají na svém kontě jedenáct CD.
A jak se jednotliví členové tohoto rodinného souboru na jeho
webových stránkách představují:
Filip: Jsem malý, ale šikovný.
Nevěříte? Zkuste se mi postavit do
cesty, když se ženu na kole… Pátek
13. listopadu 1992 byl speciálním
pátkem, protože se narodil jeden
malý ukříčený Filipko čili já. Za rok
jsem se naučil chodit, za dva povídat, za dva a půl bubnovat na postel
nebo na hrnce… A pak na tympány.
Těsně před mými čtvrtými narozeninami jsem dostal celou soupravu
bicích a mlátím do nich dodnes.
Inspiroval jsem se skupinou Elán.
Učil jsem se tak, že jsem si pustil
jejich CD a snažil se napodobit rytmus. Když se mi to nedařilo, Matúš
nebo taŅka mi pomáhali. Jako šestiletý jsem se k taŅkovi přihlásil do
základní umělecké školy na flétnu
a v deseti letech přešel na trubku.
Nyní zpívám v souboru druhé hlasy,
ale když někdo vypadne, dokážu ho
nahradit, i kdyby to byl bas.
Deborah (1991): Jsem multiinstrumentalistka. Hraju, zpívám, tancuju, ale mým snem zůstávají Hollywood a koníčci. Hraji sice na šest
hudebních nástrojů, ale na koncertech jenom na dva – na housle a na
příčnou flétnu. Kromě toho ještě
hraji na bicí, klavír, zobcovou flétnu
a na fujaru. Máme pejska Jessiku,
ale kdybych se měla o ni postarat,
tak to ne, na to jsem moc líná. Sourozenci mi někdy říkají, že jsem dobrá herečka. Herečkou bych opravdu být chtěla.
Alexandra: Narodila jsem se v zimě – 16. 1. 1986. Od té doby jsem
o něco vyrostla, naučila se psát, ale
zimu mám stále velmi ráda. Mám
ráda život, vesmír, přírodu, lidi, umění, rychlé stroje, sport… O samotě
dlouho být nedokážu. Nejvíc trpím,
když musím být ticho. Kde to žije, tam
je Alina, děvče s duchem kluka, vždy
plná energie, málokdy se špatnou
náladou nebo bez úsměvu. Co se
týká mých snů, bylo jich víc, ale okolnosti mi ne vždy daly příležitost. Nyní
sním o sportu, lásce a trochu i o tom,
abych se alespoň na půlhodinku
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ocitla v nějakém muzikálu na
prknech, která znamenají svět.
Petra: Narodila jsem v rodině
šestá – 9. června 1983. V porodnici
jsem byla velkou atrakcí, protože
jsem měla nejdelší vlásky. Ruth se
moc nechtělo do první třídy, tak na
mne počkala. A tak jsme celou základní i střední školu prožily společně. A aby to nebylo málo, ještě dva
cykly hry na housle v hudební škole.
Střední škola pro mne byla velkou
školou života, protože do ní chodily i postižené děti, od nichž jsem
se hodně naučila. Od malička jsem
měla velmi ráda sport a vždycky
jsem byla tam, kde se běhalo, anebo kde lítal míč. Mým nejoblíbenějším sportem je volejbal. Na střední
škole jsem se mu věnovala aktivně.
Mým dalším „nej“ je věnovat se malým dětem. Takže když si to dáte
dohromady, bude ze mne buï profesionální volejbalistka, nebo budu
trénovat malé děti. A když ne ve volejbalu, tak v čemkoliv jiném, protože neexistuje sport, který bych neměla ráda.
Ruth: Světlo světa jsem spatřila
21. 5. 1982. V sedmi letech jsem
začala chodit do školy a zároveň do
základní umělecké školy. Chtěla
jsem se učit hrát na cimbál, ale ten
tam nikdo neučil, tak jsem hrála na
housle. Mám za sebou obchodní
akademii, vyšší střední školu zamě-

řenou na cestovní ruch a nyní studuji hudební výchovu a angličtinu
na Pedagogické fakultě Univerzity
Komenského. Ráda si zahraji volejbal, kopanou nebo hokej. Na prvním
místě je však u mne rodina. Doufám, že nám to bude i nadále hrát
a zpívat a že stále budeme dělat
lidem našimi vystoupeními radost.
Není nic hezčího, než vidět v jejich
očích slzy dojetí.
Matúš: Jmenuji se Matúš, ale
většinou mi říkají Tomáš. Narodil
jsem se den po Filípkovi, ale jsem
o dvanáct let starší než on. Takže
to bylo 14. listopadu 1980. Jestli
jsem chodil do jeslí, si nepamatuji,
ale školka, základní škola a gymnázium mi utekly jako voda. Nyní
studuji na Elektrotechnické fakultě
Slovenské technické univerzity.
Technika je také jednou z věcí, které mne kromě hudby baví. Jako
každý mladý člověk mám ještě
i jiné záliby, např. sport – plavání,
jízdu na kole, volejbal, hokej, rád si
poslechnu dobrou hudbu, podívám
se na pěkný film a semtam si vyrazím s kamarády.
Mária: Bůh mi dal mnohé dary,
ale já jsem si vybrala zpěv. Nevím,
co to naše napadlo, ale jako první
den mého působení na této zemi
pro mne vybrali 12. říjen 1979. Byl
to dobrý nápad, protože jsem stihla
všechno, co bylo nutné, a ještě ně-

CHRISTOS VASKRES

Evangelíci jsou zvyklí o dojmech
ze svého duchovního života navzájem hovořit. My katolíci toho většinou
schopni nejsme. Proto se mi ta výzva
otce Bedřicha po „dětské“ homilii zdála být pedagogicky velice užitečná.
Od té doby, kdy jsem ho poprvé
slyšel, se mi velice líbí ruský velikonoční pozdrav Christos vaskres. Tedy Kristus vstal z mrvých. Odpovídá
se na něj: Opravdu vstal z mrtvých.
Rusky (přesné znění odpovědi si už
nepamatuji) se to dá vyjádřit stručněji. Česky to tak nejde. Kdykoliv si
o vzkříšení nebo na Hod Boží s lidmi z kostela přejeme radostné či požehnané Velikonoce, aneb jak se to
říkává, vždycky se mi chce říct:
„Christos vaskres“. A slyšet tu povzbuzující krásně lapidární odpověï, že Kristus opravdu vstal z mrtvých.
(jis)

„S těmi dětmi mezi lidmi to moc
nevyšlo,“ zaslechl jsem v kostele,
když P. Bedřich Vymětalík v neděli
6. dubna po výkladu evangelia, jak
se Ježíš zjevil učedníkům jdoucím
do Emauz, vyzval děti, aby s ním šli
vyjádřit věřícím shromážděným v kostele radost z Kristova vzkříšení.
Vzpomínáte, jak to sv. Lukáš popsal? Dva učedníci cestou do Emauz
se bavili, jak to v Jeruzalémě vlastně bylo. Nějaký chlapík, který se
k nim přidall, se jich zeptal, o čem
se to baví. „Ty jsi snad jediný člověk
v Jeruzalémě, který neví, co se tam
stalo,“ podivil se jeden z učedníků.
Při večeři, ke které pak spolucestujícího pozvali, vzal chléb, požehnal
ho, rozlámal a podával jim ho. Teprve pak jim došlo, že ten člověk,
kterého nepoznali, je Ježíš. Všeho
nechali a pospíchali do Jeruzaléma,
aby ostatním řekli, co se stalo. Samozřejmě měli radost, jako i my máme
radost, že Kristus vstal z mrtvých.
A tu radost měly chlapci a děvčata
při mši upravené pro děti komukoliv z přítomných věřících, kterého si
vyberou, vyjádřit.
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l NA POUŤ DO LURD včetně zastávky
v Avignonu, Lyonu a Arsu se ve dnech 14. až
21. června chystá farnost v Kralovicích. Přihlášky se přijímaly do konce března, ale případní zájemci se mohou na telefonním čísle
737 947 743 informovat, jestli se ještě nějaké
místo neuvolnilo.
l BRIGÁDA MLÁDEŽE v partnerské kralovické farnosti se uskuteční od 6. do 8. června.
(red)

co navíc. Například to, že jsem součástí takovéhoto malého zázračného seskupení. Působím v něm jako
klarinetistka, kytaristka, někdy i konferuji, ale ze všeho nejraději zpívám. Lidem se snažím dát ze sebe
co nejvíc.
Lucia (1978): Když mi bylo patnáct let, naučila jsem se hrát na saxofon. Po skončení základní školy
jsem šla v maminčiných stopách
a deset let jsem studovala zdravotnictví. Dnes v něm pracuji jako fyzioterapeutka. Kromě zaměstnání
se věnuji také hudbě. Jsem šŅastná, že spolu se sourozenci pomáháme lidem odreagovávat se od
běžných a někdy i vážnějších problémů. Že při našich koncertech
mají alespoň na chvíli možnost ponořit se do kouzla hudby a užít si
také kouzla velké šŅastné rodiny.
Úsměv na jejich tvářích je pro mne
tím nejkrásnějším díkem.
Tomáš (1977): Narodil jsem se
jako první, když naši ještě vůbec
netušili, co bude dál. Prý to byla
bomba, ale já se na to vůbec nepamatuji. V našem souboru hraji na
klavír a na syntetizátory. Možná na
to nevypadám, ale kromě provozování hudby jezdím i rád na kole. Na
Fakultě sociálních a ekonomických
věd Univerzity Komenského v Bratislavě studuji ekonomii a velice mě
to baví.
(red)

POZV¡NÕ

NA SLAVNOST
Již teï vás chceme pozvat na
letošní farní slavnost. Bude trochu
později – až v neděli 22. června
(to už budou prázdniny opravdu za
dveřmi) –, a tak si jí zapište do svých
plánovacích kalendářů už dnes.
Slavnost se bude konat v Církevní
mateřské škole Studánka. Tentokrát
začne už v poledne, jakmile po
skončení desáté mši svaté dojdeme
nebo dojedeme do školky.
Protože jsme pozvali řezníka
z Moravy, který nám připraví různá
masíčka, klobásky, uzenky a…,
bude slavnost letos chuŅově zajímavější. A doma nebude nutno vařit,
protože se najíme ve školce.
Všichni jste srdečně zváni. Dobré
jídlo vždy podpoří a utuží vzájemné
poznávání. Na naši farní slavnost jsou
pozváni také farníci z Kralovic. Místo
obvyklého odpoledního kulturního programu jim tentokrát po mši svaté ukážeme Studánku a i jim nabídneme
něco dobrého na zub.
J. Š.

PÿE»ETLI JSME ZA V¡S
Jako výplň pro volné místo ve
Věstníku si do počítače ukládám
myšlenky z novin a časopisů, které
by mohly čtenáře zajímat. Někdy
ono volné místo i delší dobu nezbyde, ale zdá se mi, že některých
z těch myšlenek by byla škoda,
kdybych je smazal, byŅ byly v tisku
publikovány třeba už i před delším
časem. Takže je čtenářům třeba
dodatečně předkládám.
J. S.
CÍRKEV MOŽNÁ už brzo vyhlásí,
že Jan Pavel II. po své smrti zázračně uzdravil jednu jeptišku. To by
otevřelo cestu k jeho blahořečení.
To zase bude pozdvižení v té polovině naší populace, která na zázraky
nevěří! Snad by v této souvislosti stál
za připomenutí Chestertonův výrok,
že od té doby, co lidé nevěří v Boha,
věří všemu. A že mají na počátku
21. století výběr, před jakým by šel
do kolen i středověký důvěřivec…
Ve srovnání s těmito vírami je jeden
papežský zázrak snadno uvěřitelná
a racionální záležitost.
JAN JANDOUREK, komentátor
MF DNES
30. března 2007
JEDNOU SI (lanškrounský farář
Polák ZBIGNIEW CZENDLIK – poznámka redaktora Věstníku) posteskl
před Petrem Jandou, že by chtěl
v kostele pocítit stejně euforickou
atmosféru, jakou zažil při koncertu
Olympiku ke čtyřicátému výročí jeho
existence v narvané koncertní hale.
„Řekl mi, co blázníš, vždyŅ ty hraješ za kapelu, která je tady už dva
tisíce let. Co to je ve srovnání s náma?“ Tak jsem si řekl, že si vlastně
nemám vůbec na co stěžovat, že to
asi bude hodně dobrej podnik, když
vydržel fungovat tak dlouho.
LIDOVÉ NOVINY 7. dubna 2007
…VĚŘÍM V TO, že je Bůh (řekl
v interview frontman Yo Yo Bandu
RICHARD TESAŘÍK – poznámka
redaktora Věstníku). To, jak je ten
svět úžasný, sofistikovaný, není
samo sebou. To bere dech. Jen se
na nás podívejte, jak spolu mluvíme,
přece nevěříte, že se něco splašilo
a udělalo nás to jen tak náhodou…
Věřím v Boha a nepředstavuji si ho
jako dědka v košili. Já nevím, jak vypadá, ani nevím, jestli obklopuje celý
vesmír, jen vím, že je. Existuje. A hotovo. A jenom blbej intelektuál může říct,
že Bůh není. To je přece nabubřelost.
(Dále R. Tesařík odpovídal mimo
jiné na otázku Věřící tvrdí, že se

jim v nějakém okamžiku dal Bůh
poznat a oni prozřeli. Stalo se to
i vám?) Mně se to taky stalo. Jsem
sice pokřtěný, ale vlastně jsem nebyl
doma k víře moc vedený. Měli jsme
to tak, že někteří se modlili a někteří
moc ne. Navíc jsem vyrůstal v době,
kdy se tomu všichni posmívali. Jenže
pak jsem o tom začal víc přemýšlet
a došlo mi, že nic není jen tak. Vezměte si třeba počítač a lidský mozek
– vždyŅ ten počítač bez vašeho programování neudělá nic. To znamená,
že když má člověk v sobě jakési programy, tak logicky musel být někde
i programátor, a to je pro mě Bůh.
Proč se to lidi stydí přiznat?
LIDOVÉ NOVINY
28. dubna 2007
ALZHEIMEROVA CHOROBA (kterou má manžel herečky Květy Fialové režisér Pavel Háša – poznámka redaktora Věstníku) je snad
jediná nemoc, kde se nestávají zázraky. Je to ale jeho cesta a vlastně
i moje, proto nenaříkám. Beru to
tak, jak to je, jen tomu někomu nad
námi občas řeknu: „Děkuju ti, ale pomoz mi.“ To je také to jediné, co člověk může říct. Nikdy bych neřekla,
že to tak je špatně. Tím, že lidé na
všechno nadávají, nejvíc ničí sami
sebe. Myslím si totiž, že všechno,
co se stane, má velký význam a jednou se to ukáže. Proto se ani nikdy
nemůžu na nic a na nikoho zlobit…
Je o vás známo, že věříte na
zázraky…
Všechno je zázrak. Když jsem
byla mladá, jezdila jsem vždycky
v létě za maminkou do domečku na
Slovensko. Cítila jsem se tam šŅasná, ale brala jsem to jako samozřejmost. Při tom jsem si měla uvědomit, že i to byl zázrak, protože nic
není samozřejmé… Lidé ale všechno berou jako samozřejmost nebo
dokonce jako povinnost, aby měli
všechno, a jakmile jim jen něco málo chybí, ihned je podle nich vše
špatné a je to vina toho nahoře…
Se svou nemocí se každý musí
„domluvit“… Chci se svými nemocemi vycházet po dobrém. Ale když
má někdo nemocné srdce a kouří
jednu za druhou, pak je každá domluva těžká.
KVĚTA FIALOVÁ
MEDUŇKA 12/2007
MEZI VAŠE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
POČINY patří kresby k Bibli. Proč
jste se pustil zrovna do této „knihy
knih“? (zeptala se mimo jiné redak-

torka MF Dnes českého kreslíře
IVANA STEIGERA, „dvorního“ karikaturisty předního německého deníku Frankfurter Allgemeinde Zeitung,
jehož ilustrace vycházejí i v Británii
a USA – poznámka redaktora Věstníku.)
To nebylo najednou. Po léta jsem
doprovázel dopisy evangelické obce, nořil se do Bible a pomalu začínal pociŅovat převahu ducha nad
materií, prostě jsem začínal věřit a
stávat se křesŅanem. K tomu přispěl
i můj americký bratr Pavel, profesionální misionář a evangelista. Jednoho dne si mne vybral prezident
Světových biblických společností
a dostal jsem zakázku na několik let.
Troufl byste si nakreslit Boha?
…já Stvořitele travestuji nejraději
jako pero, protože pero může dobře
stvořit svět, nakreslit ho, kreslit cesty a návody na život a nás, jak jsme
pěkně na scestí.
A jak jsme se tam dostali?
…Bible byla po tisíciletí návodem
na život a je dodnes. Ukazuje nám
cestu, ale my děláme vše, abychom
po ní nešli… Bez orientace na náš
křesŅanský původ není budoucnosti.
MF DNES 28. prosince 2007
NĚKDY MÁM POCIT, že Pán Bůh
mi dává o sobě vědět, že existuje,
abych o něm nezapochybovala…
(říká herečka SIMONA STAŠOVÁ –
poznámka redaktora Věstníku.)
Už druhý rok jste patronkou
charitativní akce Cihla, která podporuje chráněná bydlení zdravotně postižených občanů. Co vás
přimělo angažovat se a věnovat
charitě svůj volný čas?
Je to poděkování tam někam, že
moje děti jsou zdravé. Často beru
Vojtu a jeho kamarády na návštěvu
na Slapy, kde je postaveno bydlení
pro dvanáct obyvatel s mentálním
postižením. Už se všichni známe
a pokaždé nás tam vítají. A třeba
Pavel, do kterého byste to absolutně neřekli, rozdrtil mého syna Vojtu
v ping-pongu. Od té doby Vojta neposuzuje lidi kolem sebe jen podle
prvního dojmu. A to přece není málo, vždyŅ začal vnímat, že život má
i jiný rozměr.
Co byste popřála na začátek
roku?
Abychom se všichni snažili vysílat pozitivní energii… Abychom měli štěstí, to své osobní, které každý
vidí v něčem jiném. A aby se nám
Pán Bůh připomínal.
EXTRA 1/2008
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Sluníčko mě brzo ráno pošimralo na nosíku a volalo
na mne: No tak vstávej, ty
lenochu, vždyŅ je jaro!
Cože? Jaro? No tak se běžím podívat z okna, a opravdu, stromy začaly kvést
a kytky se předhánějí, která
bude barevnější, a co ptáčků už zase krásně zpívá.
Najednou mi na čepičku usedl motýl, celý udýchaný, a povídá: Nech mě, Kristiáne, odpočinout. Víš, já se honím s včelkou od Modřanské rokle, a ona ti je taková celá slaboučká, tak
já ji chci nechat vyhrát, a proto jí dám náskok.
Inu, motýl byl kavalír a kamarád, ale to vy děti ze Lhotky jste
určitě také.
Jaro je takový splašený vlak, který nám přivezl míče na kopání a fotbal na trávníku a pampelišky na frkání a už konečně
můžeme běhat venku bez bundy a čepice. Taky se tak moc,
děti, těšíte na všechny hry pod stromem, kde Vás nikdo nevidí
a ten strom je jenom Vaše tajemné království?
Já se tak moc těším na jarní skotačení, že jsem se rozhodl
Vám dát poslední soutěž před prázdninami, úplně pohádkovou,
takovou soutěž pro chytré kluky a holky ze Lhotky.
Až všechno uhádnete, poproste maminku nebo tatínka, aŅ
Vám správné odpovědi napíše. Do konce května je doneste
do sakristie otci Bedřichovi a při dětské mši svaté dostanete
od Kristiána pěknou odměnu.
Tak pozóóóór, začínáme:
1. otázka: Víte, děti, kolik bylo trpaslíků od Sněhurky a jak se
jmenovali?
2. otázka: Co vařil hrneček v pohádce Hrnečku, vař?
3. otázka: Kampak lítal svítit Brouček, co bydlel v chaloupce
pod strání?
4. otázka: Jaképak dvě obludy spolu kamarádily v pohádce
Princezna ze mlejna?
5. otázka: Co to vlastně ta Popelka přebírala a kdo jí pomohl, víte to, děti?
6. otázka: Mají kluci Jů a Hele nějakého kamaráda?
7. otázka: Víte děti, kdo vždycky v pohádce straší ve mlýně?
8. otázka: Co si nosil Honza do světa v uzlíku? Byly to hamburgery nebo něco jiného?
9. otázka: Z čehopak byla chaloupka, ke které zabloudil
Jeníček s Mařenkou?
10. otázka: Kolik hlav musel useknout princ Bajaja drakovi?
Kdo neví u některé otázky správnou odpověï, aŅ honem utíká
k mamince, aby mu tu pohádku přečetla. A uvidíte, že to spolu
všechno rozluštíte. Však také odměna bude moc hezká, celá
pohádková.
Na odpovědi se těší Váš Kri… Kri… no přeci
KRISTIÁN
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI na otázky z Věstníku číslo 1/2003:
1. Kolik zvonů má náš kostelíček? Správná odpověï nebyla
ani a), ani b), ani c), protože zvony má tři.
2. Postní doba začíná b) Popeleční středou.
3. Na Květnou neděli nám kněz posvětí c) větvičky kočiček.
4. Na Zelený čtvrtek vám maminka upeče nebo koupí b) beránka z piškotu.
5. V postní době se připravujeme na c) Velikonoce.
Rubriku pro děti připravila Hana Stehlíková
VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele
Panny Marie Královny míru v Praze 4.
Redakční uzávěrka příštího čísla (červencového) bude v neděli 8. června 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 ve čtvrtek v 19.15 hod (mladší) a v pátek
v 19.15 hod. (starší).
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.

