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P. Stefan Wojdyla při mši svaté ke slavnosti sv. Václava.
Snímek Eva Kocmanová

V›ZVA PRO DNEäEK

Začátek měsíce listopadu se svátkem Všech svatých a s dnem Vzpomínky na všechny věrné zemřelé
vede kroky nás všech na hřbitov.
A tady vzpomínáme na zemřelé
a rozmýšlíme o smrti. A to nejen
o smrti druhých, ale i o vlastní. Když
ale myslíme na smrt, měli bychom
myslet i na život. Život a smrt patří
k sobě. A jen tváří v tvář smrti získává život smysl a naplnění. Mnoho
lidí se dívá na smrt jako na strašné
neštěstí, které jednoho dne najednou zničí všechny jejich pozemské
naděje, přání a touhy po štěstí, ve
kterých viděli smysl svého života.
My naopak vidíme ve smrti bránu
k plnosti štěstí. Vidíme ve smrti konec našeho kratičkého pozemského
putování a dosažení cíle, na který
jsme se dennodenně připravovali
nebo alespoň snažili připravovat.
Správné prožití dušičkových dnů
s jejich zvláštní atmosférou může
určitě obohatit i nás žijící ještě tady
na zemi. Abychom se zamysleli nad
svými životy, nad jejich pravým smyslem, abychom zkorigovali směr své
cesty, abychom víc přilnuli k Pánu,
abychom se odpoutávali od věcí,
které tady stejně budeme muset zanedlouho zanechat. Dokud žijeme,

Velkým zážitkem na Lhotce byla letos oslava svátku sv. Václava. Chrámový sbor a orchestr při ní uvedl Missu brevis od Zdeňka Fibicha. Věřící při ní zpívali píseň V zemi věrných Čechů a nakonec radostně celý
svatováclavský chorál. Mši svatou v neděli 28. října v 10 hodin sloužil farní vikář Stefan Wojdyla.
Jeho kázání o sv. Václavu mělo ves- Den před svátkem sv. Václava se
měs velice příznivý ohlas. Kněz v něm při- konala za účasti prezidenta Vácpomněl, že společenství církve ve far- lava Klause a předsedy vlády Mirka
nosti, diecézi i v národě se rozvíjí v čase Topolánka Národní pouŅ do Staré
i dějinách. A duchovní dějiny národa Boleslavi. Mezi kněžími u oltáře byl
jsou stále přítomné. Jsou plné postav
(Pokračování na str. 2)
(Dokončení na str. 2)
světců – Cyrila a Metoděje, sv. Ludmily,
sv. Václava a dalších. Sv. Václav ale
zaujímal obzvláštní místo. Byl kníže,
světec a mučedník, řekl S. Wojdyla. Jak
dosvědčují legendy, kroniky, kaple sv. Lhotecké posvícení letos oslavíme v neděli 9. listopadu mší, kterou
Václava ve svatovítské katedrále, v Ka- bude v 10 hodin sloužit jeden z pražských světících biskupů Karel
rolinu obraz Karla IV. klečícího před ním
Herbst SDB. Chrámový sbor se sólisty a orchestrem při ní provede
se zakládací listinou Karlovy univerzity,
v něm bylo křesŅanství spojené s ži- za řízení Ladislava Pospíšila Missu in G od Eugena Leopolda Měchury.

NAäE POSVÕCENÕ

votem národa. Václav cítil s chudými,
ohroženými, měl lásku k člověku v nouzi.
Bez ohledu na své panovnické postavení dovedl sloužit. Tím svědčil pohanům. Byl panovníkem pokoje, odpuštění, smíření. A to vše je, jak pravil otec
Stefan, v nejrůznějších životních situacích inspirací rovněž pro lidi 21. století.

Na posvícení jsou pozváni hosté
z Kralovic. Pastorační rada farnosti
jim na jejich přání, vyslovené už dříve,
na odpoledne zprostředkovává návštěvu Břevnovského kláštera.
Ostatní mše svaté 9. listopadu
budou normálně v 8 a v 18.30 hod.

V neděli 9. 11. vyvrcholí sbírka
na generální opravu střechy kostela Panny Marie Královny míru, která si vyžádá částku 2 400 000 Kč.
Z této částky na začátku října chybělo ještě asi půl miliónu korun.
(Dokončení na str. 2)

Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 20 Kč.

V˝zva pro dneöek
(Pokračování ze str. 1)

i P. Bedřich Vymětalík, vikář III. pražského vikariátu, mezi věřícími na
staroboleslavském náměstí řada lhoteckých farníků. Liturgii vedl pražský
arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
V homilii mj. řekl:
Vytváříme spolu veliké společenství;
mezi sebou zde, a prostřednictvím sdělovacích prostředků i se všemi u přijímačů. Svatováclavská tradice nás duchovně spojuje též s našimi předky a se
všemi poutníky, kteří sem po staletí putovali, tady se modlili a zpívali. Jsme
s nimi spojeni stejnými písněmi a modlitbami. Po staletí tu znělo Krleš, krleš,
jako dnešní Kyrie. Čteme ze stejného
Písma jako četli oni, budeme se modlit
stejné Věřím jako Ludmila, Václav, Vojtěch, Anežka a ostatní. Modlitba Otče
náš zněla stejným hlasem celými našimi
dějinami a zazní zde jakoby v jednom
velkém společném hymnu chvály a proseb. I oni volali „Chléb náš vezdejší…“
a „OdpusŅ nám naše viny“. V celém našem národě není dnes kromě církve
žádná jiná instituce, žádný jiný útvar,
který by takto živě a konkrétně přetrvával od začátku našich dějin až dodnes, který by měl tak hluboké kořeny
a tak úzké živé a konkrétní spojení
s nimi v unisonu stejných modliteb,
ve stejném Kristu zmrtvýchvstalém,
ve stejné eucharistii.
Kultura života se v průběhu dějin vyvíjí, řekl dále otec kardinál. Jádro křesŅanství – láska k Bohu – je úzce spojena
s láskou k člověku a vede k otevřenosti
ke druhému, ke spolupráci, k tvůrčí solidaritě. K lásce však patří nerozlučně
určité nasazení pro druhé, schopnost
oběti. Plného rozvinutí svého života,
své identity může člověk dosáhnout

DuöiËky
(Dokončení ze str. 1)

jde všechno napravit. Teprve smrtí
končí tato možnost.
Prožíváme rok sv. Pavla. Známe
jeho životopis. Chtěl se zmocnit všeho, pronásledoval křesŅany. A přišla
chvíle před Damaškem, kdy ho Bůh
„klepl přes prsty“ a on se stal vyvolenou nádobou. A pak napsal v dopise do Korintu: „Z Boží milosti jsem
to, co jsem. Milost, kterou mi prokázal, nebyla ve mně marná.“ Kéž si
i my toto uvědomujeme a kéž i o nás
toto jednou bude platit.
Pokud se Pánu nelíbíme, on nás
předělá. Ale my mu to musíme dovolit a musíme mu důvěřovat.
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK
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a být šŅastný jen v rozvinutém vztahu
ke Kristu, jen v otevřeném společenství s druhými. Tato duchovní zkušenost Václavova i nabídka staleté svatováclavské tradice je velmi platná i dnes.
Je nanejvýš aktuální pro dnešní stav
mezilidských vztahů v osobním životě,
v politice. Ty nejsou řešitelné žádnými
problematickými triky, žádnými novými
zákony pro rodinu, ani třeba dalšími vězeními pro nezletilé, ani jinými umělými opatřeními, ale rozvinutím těchto
základních pravidel, která byla vložena
do kořenů našich dějin a fungovala ve
svatováclavské tradici. Ale nejsou to jen
ideologické návody. Závisí to na Kristu,
z jehož pomoci, z jeho slova a svátostí
čerpal Václav sílu k životu na této nové
cestě. Budeme zpívat „Nedej zahynouti
nám ni budoucím…“. Ale ani sebenadšenější zpěv nám nepomůže, pokud zároveň nevykročíme na cestu za Kristem, po
které Václav osobně šel a kterou pro nás
na začátku dějin i svým příkladem otevřel.

V pátek 26. září M. Vlk promluvil i na
Svatováclavském duchovním zastavení v Praze na Václavském náměstí.
Všichni tito světci, řekl s odkazem na
pomník sv. Václava, u kterého stál, nežili svůj život jen pro sebe, ale pro Boha
a pro druhé, pro svou zemi, pro národ.
Nebyli sobci, nemysleli jen na sebe, byli
schopni obětí. Svatá Ludmila žila pro
Václava a předala mu vzácné duchovní
hodnoty svou výchovnou péčí. Svatý
Prokop žil sice v samotě, stal se však
rádcem knížete a duchovně doprovázel mnoho lidí, kteří k němu přicházeli.
Anežka obětovala svůj život chudým
a potřebným. Václav jako panovník ve
svém veřejném životě takto naplno žil
pro druhé. Do našeho dnešního společenského a politického života, který je poznamenán silným duchovním
rozkladem, bezohledností, krajním
sobectvím, jsou při našich jubilejních
oslavách tito duchovní velikáni mimořádně silnou výzvou.
(ek+red+čbk)

Naöe posvÌcenÌ
(Dokončení ze str. 1)

Součástí oslav lhoteckého posvícení bude v 16.30 hodin Farní
akademie s další přednáškou akademického sochaře Jana Bradny,
tentokrát k 90. výročí stržení Mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí.
Úklid kostela před poutí je naplánován na sobotu 8. listopadu od
9 hodin.
(v)

K R ¡ T C E
DUCHOVNÍ OBNOVU pro seniory
starší 60 let povede u Panny Marie Královny míru v sobotu 13. prosince otec
biskup Karel Herbst SDB. Na advent se
připravuje na Lhotce i duchovní obnova
pro manželské páry.
l

P. BEDŘICH VYMĚTALÍK jako vikář
III. pražského vikariátu vykonal vizitace
v těchto farnostech: Spořilov, Michle,
Kunratice a Strašnice.

l

V ZÁŘÍ a v první polovině října byly
u Panny Marie Královny míru pokřtěny tři
děti: Eliška Ondráčková, Vítězslav Šler
a Daniela Melen. Od začátku roku bylo
v našem kostele uděleno 41 křtů.

l

VE VĚKU 85 LET zemřela paní Jiřina
Dvořáková, která byla jednou z nejstarších návštěvnic lhoteckého kostela. Jako
čtrnáctiletá se zúčastnila jeho slavnostního posvěcení. Z našich řad na věčnost rovněž odešli Jiřina Jandová a Václav Ondryhal.
l

PETR ŠPAČEK koncertoval po prázdninách na Lhotce se svými kamarády
z Prague cello kvarteta.
l

l TRUBAČI Z REBDORFU v Bavorsku
se v našem kostele představili v neděli
5. října při mši svaté v 10 hodin.

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

l

NAŠE SOUČASNÁ SPOLEČNOST,
co nás trápí a co potřebujeme bude
námětem přednášky člena Papežské
akademie sociálních nauk JUDr. Bedřicha Vymětalíka v neděli 30. listopadu
v 16.30 hod. ve lhoteckém kostele pro
členy hnutí KřesŅan a práce i pro další
zájemce o sociální učení katolické církve.
l

O BETLÉMECH, jejich historii a současnosti promluví v rámci prosincové
přednášky Farní akademie v neděli 7. 12.
Ing. František Kolín. Přednáška má být
doplněna výstavkou jestliček.
l

PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD do bavorského Řezna je naplánován na sobotu
13. prosince.
l

JUBILEJNÍ DESÁTÝ farní ples bude
13. února 2009.

l

l OMLOUVÁME SE čtenářům, že jsme
v minulém čísle Věstníku chybně uvedli
změněný termín mší svatých upravených
pro děti. Termín byl po uzávěrce Věstníku číslo 5 ještě jednou změněn. A chybné datum V. sulické poutě bylo otištěno
podle originální pozvánky Domova pro
seniory Krč zaslané redakci.
(v)

O mše svaté upravené pro děti je na Lhotce čím dál větší zájem.

Snímek Jiří Vavřík

NEJSME TU JENOM PRO SEBE
Setk·nÌ pastoraËnÌ rady s farnÌky
Tradičně už za malé účasti – asi
třiceti lidí včetně členů rady –
se v neděli 12. října odpoledne
konalo v sále sv. Václava setkání pastorační rady farnosti
(PRF) s farníky od Panny Marie
Královny míru. Místopředseda
Petr Křížek na něm prezentoval
návrh plánu na příští tři roky, na
kterém nová PRF pracovala od
svého zvolení.
Nejprve však farnost charakterizoval. Konstatoval, že lhotecká farnost je početná a tradičně živá. Po
salesiánské v Praze-Kobylisích je
druhá největší v Arcidiecézi pražské. Podle nejnovějšího sčítání
chodí o víkendu na Lhotku do kostela 1007 osob. Život farnosti se
však neomezuje jenom na bohoslužby a jiné liturgické úkony.

Máme štěstí, ale zároveň nevýhodu, že jsme uprostřed sídlišŅ
s velkou koncentrací obyvatelstva. Při utváření pastoračního
plánu je zapotřebí si uvědomit,
jací lidé kolem žijí, řekl P. Křížek
a pokračoval: Díky Bohu máme
ve farnosti více profesních služebníků, nejen faráře, ale v posledních letech též kaplana a stálého jáhna.
Lhotecká farnost má ve svých
řadách nezvykle velký okruh lidí,
kteří jsou připraveni ke spolupráci.
Naposledy jsme si to uvědomili
před dvěma lety, kdy se v adventu
konala kulturně společenská akce
na poděkování dobrovolníkům.
Mohlo na ni být pozváno více než
250 osob, které se na chodu farnosti aktivně podílejí.

Farnost má funkční rady – nejen pastorační, která se schází
měsíčně, ale i ekonomickou. Farnost je finančně soběstačná. Když
je to zapotřebí a věřící jsou o tom
dostatečně informovaní, je možné
na to, co je zapotřebí, shromáždit
i značné finanční částky. Příkladem může být připravovaná oprava střechy.
Cílem farnosti, jak dále uvedl
místopředseda pastorační rady,
by mělo být prohloubit pozici farnosti jako jednoho z duchovních
center regionů Lhotka, sídlišŅ Novodvorská, Modřany a Krč, Hodkoviček, Libuše, Písnice, Kamýku
a jako místa živé víry křesŅanů
shromažïujících se u Panny Marie
Královny míru.
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PR¡CE S DÃTMI
Návrh pastoračního plánu má sedm
okruhů, které se snaží zachytit jednotlivé oblasti života farnosti.
Pokud jde o liturgii, lze předpokládat, že pořad bohoslužeb
a adorací se měnit nebude, protože
byl sestaven podle přání farníků
a jejich možností. Jednou z nemnohých změn je, že speciální mše pro
děti, které vykazují opravdu velkou
návštěvnost, sice budou i nadále jen
jednou měsíčně, ale nyní až poslední neděli v měsíci.
Bohoslužba pro děti se připravuje kolektivně. Kromě faráře ve
spolupráci s kaplanem se na její
přípravě podílejí Marie Marešová,
Božena Šárková a Petr Křížek.
Tento pracovní tým se též snaží
zjišŅovat názory rodičů na tyto bohoslužby a brát je v úvahu.
Na Lhotce je nadprůměrně vysoký podíl rodin s dětmi. Když
někdy při nedělní mši v 10 hodin
projdete sálem sv. Václava, vidíte,
kolik drobotiny se tam hemží.
A kolik miminek je vzadu v kostele
v kočárcích! A ještě víc dětí je
zvlášŅ při mších upravených pro
děti kolem oltáře. To nebývá v Čechách obvyklé.
Výuka náboženství bude probíhat jako dosud. Na tento školní
rok se přihlásilo 51 dětí a asi 25
-náctiletých chlapců a děvčat. Také
katecheté budou zjišŅovat názory
nejen rodičů, ale i dětí na vyučování. Za důležité se pokládá i to,
aby výuka náboženství byla i nadále obohacována o společné zážitky při nejrůznějších výletech,
kulturních a sportovních akcích,
letních a zimních chaloupkách
(chaloupkách ve spolupráci s občanským sdružením Casula).
Při přípravě dětí na první svaté
přijímání by se napříště na ní více
než doposud měli podílet i rodiče,
aby se prohloubilo jejich vědomí
odpovědnosti za náboženskou výchovu jejich potomků. Navíc pro
mladou rodinu by to byla také příležitost po nějakém čase – podobně jako v mládí, při přípravě
na manželství, křtu svého dítěte –
se zase zamyslet nad svým vlastním vztahem k Bohu.
Pokud jde o biřmování, pastoStrana 4

rační rada počítá s tím, že tato
svátost bude na Lhotce udělována
opět v roce 2010.
Setkávání -náctiletých, kteří
tvoří dvě společenství, budou pokračovat jako doposud. Ale animátoři těchto společenství by jejich členy měli vést též k práci
s dětmi. Generace z Casuly, která
léta organizovala chaloupky, odchází a kromě dvou lidí zatím ve
farnosti není nikdo, kdo by v její
práci pokračoval.
Prokop Jirsa se ve spolupráci
s manžely Janou a Janem Šilhavými bude podílet na přípravě
duchovních obnov, jež už jsou ve
farnosti také tradiční. PRF se však
bude snažit rozšířit jejich nabídku
o rekolekce pro různé skupiny lidí
spojených věkem, osudem apod.,
popřípadě upozorňovat na duchovní obnovy, které pořádá Arcibiskupství pražské nebo nějaká
jiná církevní instituce.
Každý rok by se měly konat
kursy pro lektory, k jejichž pořádání farnost poprvé přistoupila v letošním roce. Hned čtení při bohoslužbách v neděli po první lekci
ukázala, že kursy mají smysl.
NABÕDNOUT, OSLOVIT,
POZVAT
Další část plánu tvoří akce, které
lze označit jako společensko-duchovní. Tedy akce pro různé věkové
a sociální skupiny, jejichž cílem podle Petra Křížka je „nabídnout, oslovit, pozvat, otevřít se, seznámit“.
Sem patří především karnevaly
pro děti, jež se konávají už sedm
nebo osm let a jež mají velmi dobrou návštěvnost. Dokonce se jich
zúčastňuje řada lidí, kteří do kostela
ani nechodí. O těchto karnevalech,
podobně jako o mších pro děti nebo
beatových mších konaných napříště první neděli v měsíci chceme
širší veřejnost informovat též prostřednictvím Novin Prahy 12.
Asi tak jednou za půl roku bychom chtěli nabídnout od pátku
do neděle společný víkend rodinám s dětmi – s turistickým, kulturním a náboženským obsahem
pro lidi, kteří se do farnosti přistěhovali a nemají možnost jinak se
s ostatními farníky seznámit.

Budou pokračovat osvědčená
setkávání seniorů (nově vždy druhou sobotu v měsíci po odpolední mši), maminek (tatínků) s dětmi
na mateřské (otcovské) dovolené,
kterých se scházívá 10–15. Maminky (tatínkové) mohou v úvodu setkání přijmout eucharistii,
krátce adorovat, děti mají krátkou katechezi v podobě jakéhosi
maňáskového divadla, dospělí
hovoří o evangeliu na příští neděli
a o všem, co je zajímá.
Také bychom v budoucnosti
chtěli připravovat jakýsi kontaktní
den pro děti pokřtěné v uplynulých
letech na Lhotce. Letos bylo dodnes u Panny Marie Královny míru
pokřtěno 41 dětí, loni jich bylo 51.
Někteří rodiče přijdou do farnosti,
jenom když žádají o pokřtění dítěte,
pak už z různých důvodů ne. Ale
něco je vede k tomu, že chtějí své
dítě nechat pokřtít. Kontaktní den,
na který by byli podle adres uvedených v matrice zváni písemně, by
jim měl minimálně jednou do roka
nabídnout návštěvu kostela, při níž
by si křest dítěte připomněli, vyslechli přednášku na téma, jež by
je mohlo zajímat, a společně prožili hezké odpoledne.
Farní akademie bychom občas
rádi rozšířili o panelové diskuse,
při nichž by intenzita výměny názorů mohla být větší než při pouhých přednáškách.
Po několikaletém úsilí se letos
konečně podařilo rozšířit okruh
účastníků zahradní slavnosti v Církevní mateřské škole (CMŠ) Studánka, kterou dříve mnozí farníci
považovali jen za akci pro rodiče
a děti a tudíž se jí nezúčastňovali.
V rozsahu podobném jako letos by
slavnosti měly pokračovat i v příštích letech.
PRO» A JAK KÿESçAN… SLAVÕ
V¡NOCE (VELIKONOCE)
S obrovským zájmem okolních
škol se setkal projekt Proč a jak
křesŅané slaví Vánoce (Velikonoce),
probíhající v naší farnosti už dva
roky. Ukazuje se, že když je něco
dobře připravené, školy občas
rády přijdou i do kostela. Jedná se
o třičtvrtěhodinový pedagogický
program pro jednotlivé třídy, tedy

25–30 žáků, který by v budoucnosti měl být zaměřený na třetí
ročníky. Chtěli bychom se připravit
i na druhý stupeň, který jsme se
zatím – pubertální mládež – neodvážili oslovit.
I nadále hodláme spolupracovat
s CMŠ Studánka. Jejím zřizovatelem je arcibiskupství, ale protože
naše farnost stála u jejího zrodu
a protože do ní chodí řada dětí
z naší farnosti, cítíme za ni odpovědnost. Letos se bohužel asi 15
dětí, z nich řada též z naší farnosti,
do školky pro nedostatek kapacity
nedostala. Tento problém – částečně asi související se současnou
vyšší porodností, bychom chtěli
společně se školkou řešit. Školka
dělá velmi dobrou práci a jak farnost pracuje i na venek, stává se
známější i Studánka. O farnosti
i školce se čím dál víc mluví, a proto lidé mají zájem své děti právě do
takové mateřské školy posílat.
Další část pastoračního plánu
souvisí, pokračoval P. Křížek, abych
tak řekl, s cihlou, to znamená s tím,
aby nám kostel a fara nespadly na
hlavu. Připravuje se oprava střechy kostela, která si vyžádá nemalé prostředky.
S tím, jak se rozvíjí život farnosti,
potřebujeme další prostory, kde bychom mohli působit, a je na čase
zlepšit i bydlení pro kněze. Kdo byl
někdy v létě v prvním poschodí farní budovy, ví, jaké tam bývá horko,
nehledě na hluk z Mariánské ulice.
Těmito problémy se pastorační rada zabývá už nějaký čas. V letech
2008–2010 bychom chtěli nechat
vypracovat projektovou dokumentaci a pak zahájit stavební činnost.
Potřeba rozšiřování kapacity souvisí s intenzivním duchovním životem farnosti. Kde se děje jenom
málo, tam prostor potřeba není.
Kde se toho děje víc, je zapotřebí
víc místa. A to farnost stále ještě
dost nenabízí program, který by
mohl oslovit obyvatele okolních domů a čtvrtí a umožnit jim volnějši
přístup do kostela.
FARNOST NENÕ
SAMA PRO SEBE
Cílem farnosti není hrát si „na
vlastním písečku“. Jestliže se nám

dostalo daru žít v takovéto živé
farnosti, vyplývá z toho i odpovědnost nejen za to, co se děje v české církvi, ale i za to, co se děje
s církví ve světě. Této odpovědnosti se snažíme dostát různě. Jednou z možností je účast na Tříkrálové sbírce, další na diecézní pouti
za kněžská a řeholní povolání
a Národní pouti do Staré Boleslavi.
I nadále, byŅ třeba jen v minimální podobě, bychom rádi rozvíjeli partnerství s farností Kralovice. Jeho význam je možná spíše
symbolický, ale jako farnost jím říkáme: Ano, víme o tom, že v naší
zemi jsou farnosti, které jsou v jiné
situaci než my, které jsou chudší,
kde společenství křesŅanů je mnohem menší než u nás. Nechceme
tyto farnosti nechávat na pospas
osudu, cítíme za ně odpovědnost.
Myslíme na ně v modlitbách –
pevně věřím, že i v našich rodinách. Přímluva za kralovickou farnost zaznívá rovněž při mších
upravených pro děti. Podle svých
možností, i když také nejsou neomezené, farnosti v Kralovicích
pomáháme i finančně. Setkání
s Kralovickými, zpravidla jednou za
rok v Kralovicích, jednou za rok tady na Lhotce, mají být znamením:
Víme o vás a myslíme na vás.
Ještě než P. Křížek prezentoval
návrh pastoračního plánu, jednotliví členové pastorační rady se přítomným představili.
KDY KONAT FARNÕ AKCE?
Přes malou účast na setkání se po
referátu Petra Křížka rozvinula poměrně obsáhlá diskuse. Božena
Šárková při ní vyjádřila překvapení,
jak bohatý se jeví život farnosti,
když se různé akce a záměry soustředí, jak se to stalo při tomto setkání. V diskusi zaznělo i poděkování členům PRF za jejich práci.
Paní Eva Kocmanová mluvila
o tom, jak je ve lhotecké farnosti,
kde prožila celý svůj dosavadní
život, šŅastná. Mladším účastníkům
připomněla období totality, kdy něco takového, o čem se na setkání
mluví, vzhledem k protináboženské politice komunistického režimu nejen nebylo možné, ale dokonce bylo trestné.

K připomínce o neinformovanosti farníků o tom, co se ve farnosti děje, Tomáš Hrouda řekl, že
co je už třetí období v pastorační
radě, její členové si stále lámou
hlavu nad tím, jak informovanost
farnosti zlepšit. Jakub Hradec řekl,
že zápisy z jednání PRF byly
k dispozici v sakristii, ale nikdy
nikdo se na ně nepřišel podívat.
Připomněl také, že v posledních
letech vycházejí zprávy o jednání
pastorační rady celkem pravidelně
ve Věstníku.
V souvislosti s malou účastí na
setkáních pastorační rady s farníky se značně diskutovalo o tom,
kdy by bylo nejvhodnější různé
akce konat. Ve všední den večer?
Zazněl také názor, že nejlepší by
bylo, kdyby o víkendu navazovaly
na bohoslužby. První, zatím úspěšný pokus s přeložením čajů pro
seniory a osamělé na sobotu po
odpolední mši svaté vyvolal úvahy, zdali by se podobně i jiné akce
neměly konat v sobotu odpoledne.
A také spíše až v pozdně podzimním nebo zimním období, kdy se
už tolik nejezdí na výlety, do chat
nebo na chalupy.
Jedna seniorka poznamenala,
že i důchodcům by se líbila křížová cesta v lese. V odpověï na
upozornění, že děti, jež chodí do
lhoteckého kostela, neznají normální křížovou cestu, se zrodil
nápad instalovat v postní době reprodukce nějaké klasické křížové
cesty v kapli Božského Srdce
Páně. K tomu Marie Šárková dodala, že nová katechetická pomůcka pro vyučování náboženství
vedle sebe staví vyobrazení klasické křížové cesty a výklad na téma kříž v lidském životě, z čehož
vychází i lhotecká křížová cesta.
Tazateli, který se zajímal, jak
dopadla žádost farnosti o přidělení vhodnějšího bytu pro faráře
městskou částí se dostalo odpovědi, že toto přes dobrou vůli starosty nepřichází v úvahu. Farář
má bydlet ve farnosti, ale byt by
mu mohl být přidělen nanejvýš ve
vzdálené staré zástavbě Prahy 4.
(jis)
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POUç K MATCE BOéÕ
DO MARI¡NSK… T›NICE
Máme spoustu krásných poutních míst
zasvěcených Panně Marii, konstatoval
v neděli 14. září v homilii při poutní mši
svaté v krásně obnoveném kostele
Zvěstování Panny Marie v Mariánské
Týnici lhotecký farář Bedřich Vymětalík,
vikář III. pražského vikariátu. Všechna ta
poutní místa, podobně jako mariánské
svátky a památky nám připomínají Marii,
Matku Boží i naši. Maria je nám vzorem,
od ní se máme učit žít.
Do Mariánské Týnice, jednoho z těch
mnoha krásných poutních míst, o nichž se
zmiňoval otec Bedřich, jsme se na sklonku
léta vypravili v rámci partnerství Lhotka –
Kralovice. V úvodu bohoslužby zahájené
zpěvem oblíbené písně K nebesům dnes
zaleŅ písni nás uvítal moderátor kralovické sdružené duchovní správy P. Marek
Winiarski. Spolu s ním mši koncelebrovali
P. B. Vymětalík, P. Reginald Větrovec ze
sousedních Plas a další člen sdružené
duchovní správy P. Pavel Vrbenský, který
před prázdninami s kralovickými farníky
navštívil Lhotku.
B. Vymětalík v kázání navázal na
evangelium podle sv. Jana U Ježíšova
kříže stály jeho matka… (19,25–27). Připomněl, že během církevního roku máme mnoho mariánských svátků. V adventu slavíme Neposkvrněné početí
Panny Marie. Její postava se pak prolíná
celým předvánočním obdobím. Vánoce
nám vždycky připomínají mateřství Panny Marie. Vidíme ji v Betlému, slavíme
svátek Svaté rodiny. Pak se Maria objevuje ve Zjevení Páně. A potom přicházejí
další velké svátky, jako je Zvěstování, jež

znamená počátek našeho vykoupení,
Nanebevzetí Panny Marie, a v září Narození Panny Marie a svátek Panny Marie
Bolestné. Kromě těchto svátků v církevním roce máme i řadu památek Panny
Marie – např. Panny Marie Lurdské.
Maria je samozřejmě také naší přimluvkyní, naší prostřednicí a naší ochránkyní, pokračoval kazatel. Když sledujeme
Mariin život, který máme napodobovat,
vidíme, že to vlastně byl život celkem
jednoduchý. Pokud Maria vykonala něco
velikého, bylo to jenom díky velké milosti
Boží, kterou Bůh neodpírá ani nám. Je
jenom na nás, abychom tak jako ona dokázali žít pro Boha, abychom mu uměli
říkat ano a ničemu a nikomu nedávali
před ním přednost.
Někdy se nám možná zdá, že naše životy jsou malé, bezvýznamné. Že se jeden
den svou všedností podobá druhému, že
neuděláme nic velkého, že zapadáme mezi
druhé lidi a že asi nikdy nepřijde den, kdy
bychom mohli vykonat nějaký obrovský
skutek, třeba zachránit někoho z hořícího
domu nebo někoho topícího se. Ale to je
omyl. Život Panny Marie, jak ho sledujeme, byl také všední. I její život se skládal
z běžných všedních starostí a prací. Kolem
domku v Nazaretě nebylo nijak vidět, že
Ježíš je Bůh. Ale v Božím srdci, v myšlenkách a plánech Božích byl domek v Nazaretě jakýmsi těžištěm dějin světa. Bůh
viděl, co v tom domku je, nebo co se tam
v Nazaretě děje.
Ani naše životy nebudí a nebudou
nikdy budit nějakou pozornost a zájem světa. Ale o to nám ani nejde a nemá jít. V Bo-

Na kůru v Plasích s nesmírně cennými historickými varhanami, které byly v uplynulých letech zrestaurovány. Vlevo plaský farář P. R. Větrovec.
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žím srdci, myšlenkách a Božích plánech
jsou i naše domky a obydlí jakýmsi těžištěm. Bůh vidí, co se tam děje. Bůh je s námi. A i naše životy mají velké poslání nebo
velké povolání – být věrný Bohu a milovat,
být takovým malým Božím královstvím.
Církev nám dává Pannu Marii jako jakýsi model za vzor. Nedává nám ji proto,
že by nám byla nějak blízká svým životním
posláním nebo prostředím, ve kterém žila.
Dnes jsou životní a kulturní podmínky jiné
než za jejích časů. Ale církev nám dává
Marii za vzor proto, jak je psáno u Lukáše,
že ona bez výhrad a zcela odpovědně
plnila Boží vůli a své poslání.
Každý máme nějaké poslání. Třeba to
může být poslání matky s mokrým hadrem
u plotny. Všechno je potřeba. I my jsme
povoláni, i my máme svá zvěstování, jako
měla Maria, i když v jiné hodině dějin spásy než ona. Ale musíme si základní životní
prostor Panny Marie umět nějak přetlumočit do své řeči. Čím byla Panna Maria ve
své době, čím žila, tím máme žít i my
dnes. Proto je nám vzorem, proto se od ní,
z jejího života učíme.
Maria je naší přímluvkyní, naší prostřednicí. Můžeme se k ní obracet ve
svých prosbách. Ona je slyší a předkládá
svému Synovi. Kristus Pán tady žije v církvi. A jako trvá jeho synovství, stále trvá
i duchovní mateřství Panny Marie.
Studujeme-li dějiny, vidíme, jak se lidé
od začátku obraceli k Panně Marii. Po
Zdrávas Maria, které je vlastně citací
zvěstování Panně Marii, brzy vznikaly další krásné modlitby. Asi z roku 300 je modlitba Pod ochranu tvou. V té době vznikají
i litanie. A potom přichází 11. století, kdy
se rodí modlitba růžence. A ve 13. století
Anděl Páně, kdy lidé napřed jenom večer,
ale potom ráno, v poledne i večer zdravili
Matku Boží Zdrávas Maria a připomínali si
celé dějiny spásy.
Tak jako kdysi v Káni Galilejské Maria
i dnes za nás předkládá svému Synovi
prosby. Je jenom na nás, abychom využívali této „protekce“ u Pána. Važme si toho,
že máme u nebeského Otce tak velkého
a vlivného přímluvce.
Jak chladné jsou protestantské chrámy
bez Panny Marie, konstatoval v závěru homilie otec Vymětalík. Protestanti jsou jako
rodina, která ztratila maminku. Ale i mezi
nimi se nacházejí ctitelé Panny Marie. Karl
May napsal pro čtvrtý díl svého románu
Vinnetou mariánskou píseň, která prý otevřela Indiánovo ryzí srdce křesŅanství.
Píseň je zasazena do lyrického rámce večerní netknuté Boží přírody. Uvádím alespoň první sloku: „Stmívá se, den zhasíná
již, / přichází tichá noc a sen. / Mé srdce,

P. Bedřich Vymětalík při homilii v mariánskotýnickém chrámu Zvěstování Panně Marii.

kéž tvá každá tíž / zapadne navždy s tímto dnem. / Madono, k Bohu pozvedni / mé
prosby, které k nohám tvým / já, hříšný,
kladu: tobě píseň zní / utichlým krajem večerním: / Ave, ave Maria!“
Po mši svaté podala poutníkům zasvěcený výklad se znalostí náboženských reálií ředitelka Muzea a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici PhDr. Irena
Bukačová. Program poutě v kostele Zvěstování Panny Marie pak uzavřel koncert
pěveckého sboru Václav z Čisté, založeného před asi 130 lety.
Účast na bohoslužbách anebo koncertech v Mariánské Týnici je vždy velkým
duchovním nebo kulturním zážitkem. Jak
čteme v brožuře Mariánská Týnice – Poutní kostel Zvěstování Panny Marie a cisterciácké proboštství, vydané loni mariánskotýnickým Muzeem a galerií severního
Plzeňska, byla Týnice proslulá jako místo,
na němž láska Matky Boží prostřednictvím
četných zázraků působila obzvlášŅ silně.
Přesto církevním účelům kostel postavený
podle projektu velkého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho sloužil do
josefinských reforem jen 23 let. V roce
1920 se kupole tohoto neudržovaného
chrámu zřítila. Snahy Jednoty pro záchranu
Mariánské Týnice, založené rok po vzniku
Československé republiky, byly korunovány úspěchem až na konci minulého století, kdy teprve byl areál zrestaurován.

Výzdoba kostela, který i dnes slouží
liturgickým účelům jenom výjimečně,
spočívá hlavně v náboženských a historických motivech na stěnách. Silným dojmem ve svatyni působí originál sousoší
lidických dětí od zesnulé sochařky Marie
Uchytilové, které do Kralovic jako rodiště
své manželky natrvalo zapůjčil její manžel Václav Hampl. Na sousoší, jehož instalaci v Lidicích komunisti nepřáli, ještě
za P. Vladimíra Rudolfa, přispěli i lhotečtí
věřící. Autorka totiž měla ateliér v oblasti
naší farnosti.
Díky krásnému počasí jsme při letošní
poutí mohli obdivovat i výhled z Mariánské
Týnice do širokého dalekého kraje a úpravy okolí areálu někdejšího proboštství provedené včetně přeložky silnice s příspěním 600 000 eur z prostředků Evropské
unie. Ve vstupním prostoru Muzea a galerie severního Plzeňska nás mile překvapila působivá mariánská expozice.
Odpoledne – po obědě na faře – nás
kralovický farář poučil o historii kostela
sv. Petra a Pavla v Kralovicích právě opravovaného, a umožnil nám návštěvu hrobky Gryspeků s přirozeně mumifikovanými
ostatky někdejších vlastníků kralovického
panství. Hrobka není na přání rodiny běžně přístupná.
Při zpáteční cestě jsme navštívili plaský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde
nám P. Reginald Větrovec mimo jiné

vysvětloval, jaké má duchovní správce
obrovského historického chrámu problémy
s péčí o tak významnou velikou památku
v oblasti, kde je jen minimum věřících. Zahrál nám také na tamní nově opravené
vzácné historické varhany a nakonec dal
i požehnání na cestu domů. (Varhany
v Plasích si vyzkoušela rovněž organizátorka lhoteckých poutních zájezdů paní
Hana Stehlíková.)
JIŘÍ SŮVA
Snímky Petr Stehlík a Evžen Šárka

T›NEC, NEBO T›NICE?
V minulém čísle Věstníku jsme psali
o Mariánské Týnici jako o Mariánském
Týnci.
Při ověřování terminologie jsem v autoatlasu přišel na termín Mariánský Týnec.
Vzápětí jsem při návštěvě jednoho ze západočeských zámků v expozici plzeňské
památkové péče v souvislosti s někdejším
probošstvím a kostelem Zvěstování Panny
Marie znovu viděl termín Mariánská Týnice. Který název je tedy správný? Památkáři by to přece měli vědět.
Z pátrání téměř detektivního vyplynulo, že v jistém smyslu jsou správné
oba názvy. Mariánský Týnec je název
místní části Kralovic. Mariánská Týnice je název historického areálu v Mariánském Týnci.
J. S.
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MäE U SV. BARTOLOMÃJE
Každý rok se na sklonku prázdnin, k svátku sv. Bartoloměje
(24. srpna), koná poutní mše svatá v Hodkovičkách, kde je malá
kaplička zasvěcená tomuto světci. Nachází se poblíž křižovatky,
kudy se na jednu stranu jezdí do
centra, na druhou do Modřan a na
třetí ke kostelu na Lhotku.
Nedaleký dům se soškou koně je
bývalá restaurace U černého koně.
V minulosti to bývalo idylické výletní
místo Pražanů. Byl zde také rybníček. Ten si z dětství ještě pamatuji.
Dnes je na jeho místě autobusová
zastávka.
Původ kapličky sahá do 15. století. Byla u místního dvora, který
patřil pražskému špitálu. Dnešní podoba kapličky je barokní.
Obětaví starousedlíci se vždy navzdory politické situaci a vandalům
snažili kapličku udržovat v dobrém
stavu. Původní soška sv. Bartoloměje ale byla ukradena. Po roce
1968 zmizel i zvon, ale v roce 2000
byl posvěcen náhradní. Novou sošku světce vytvořil řezbář Ing. Jan
Roda, který je též tvůrcem sošky
sv. Františka v kostele sv. Františka
z Assisi v Praze 4.
Kaplička přečkala dvě velké povodně – v letech 1890 a 2002.
V Hodkovičkách již šestý rok sloužívá poutní mši svatou modřanský
farář P. Jerzy Gapski. Na mši v Hodkovičkách se vždycky těší.
Žalm pro letošní pouŅ byl Blízký
je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
Za hudebního doprovodu věřící zpívali píseň Bože, před tvou velebností a Te Deum.
Díky organizátorům – modřanským farníkům – se letos u kapličky
sešlo asi 120 poutníků z Hodkoviček, modřanské, lhotecké a branické farnosti.
Bratři a sestry, dnes jsme slyšeli
odkaz od Boha těm, kteří byli obdarováni vírou, řekl v homilii otec Gapski. NeboŅ když vidíte, že váš bratr
hřeší, není vám to jedno. Vidíte zlo
a Bůh vás posílá napomenout hřešící a ukázat správnou Boží cestu.
Prezentovat svůj názor vyplývající z Božích zákonů je v rodině,
v zaměstnání, ve škole náročné.
Často při tom narazíme na odpor.
Jak tento úkol zvládneme? Jak můStrana 8

žeme „přežít“ jako církev? Lidé se
takto ptali ve všech dobách. Ale Ježíš
přece řekl Petrovi (Mt 16,13–20):
„Petře, ty jsi skála a na té skále zbuduji svou církev a brány pekelné ji
nepřemohou… Jestliže tedy Bůh
nedá zahynout církvi, nezahyneme
ani my, které stvořil, vykoupil a kterým dal život.
P. J. Gapski též vzpomenul na
nedávnou pouŅ do rodného Polska,
které je dnes už také sekularizované. Navštívili sanktuarium sv. Josefa v Kaliszi a s poutníky měl poutní
mši v gotické katedrále v Hnězdně
u hrobu sv. Vojtěcha. Tato pouŅ pro
všechny účastníky znamenala nadechnutí se vírou, že Bůh navzdory
útokům zla splní, co slíbil.
Pak modřanský farář pokračoval:
Hrstka vás, kteří jste přišli, je znamením pro ty, kdo okolo nás spěchají
v autech. Scházíme se zde u stolu,
kam přichází Kristus. Také svatý
Bartoloměj nasadil život pro Krista.
Nebojte se tedy a neztrácejte jistotu,
že když jdete za ním, není to špatně.
Když se nám podaří krůček po krůčku získat bratra nebo sestru pro Krista, je to působení Krista v nás.
Děkuji vám za vaše svědectví
víry uprostřed hluku aut, neboŅ
vám přinese radost, že následujete
Krista, který vám připravil věčný
domov, pravil otec Gapski. Prosme tedy, abychom si na přímluvu

sv. Bartoloměje zachovali víru a mohli ji předávat dál.
Na konci bohoslužby P. J. Gapski
posvětil obraz světce, který zůstane
v kapličce. Soška opět poputuje na
rok do bezpečí.
Úplně na konci jsme si zazpívali
píseň k Panně Marii Tisíckráte pozdravujem tebe s přidanou slokou
pro bartolomějskou pouŅ: „Vypros
víru, naději a lásku, v Hodkovičkách
ctnosti rozněcuj, odvraŅ od nás povodeň a válku, v každé strasti při
nás věrně stůj. Až pak Syn tvůj z žití
pozemského před trůn slávy své
a soudu svého duše naše bude volat – tehdy Matko, rač se zastati.“
A tak mi napadá: Stojíme v blízkosti rušné komunikace, kde denně
projedou stovky aut, kde jezdí tramvaje a kudy projde hodně spěchajících lidí. Téměř všichni lhostejně
místo s kapličkou míjejí. Rychlost
a lhostejnost je obraz dnešní doby.
Lidé se nedokáží zastavit, ztišit
svou duši. Boha „nepotřebují,“ a tak
ho lhostejně míjejí. Jejich životnímu
stylu Bůh vadí stejně jako tato kaplička uprostřed křižovatky cest. Ale
kdo se u ní o pouti zastaví, ten se
sem bude rád vracet a těšit se na
nová setkání. Díky všem, kteří tuto
poutní tradici udržují.
Text a snímek
EVA KOCMANOVÁ,
rodačka z Hodkoviček

Letošní pouŅ ke sv. Bartoloměji v Praze 4-Hodkovičkách.

Lhotecká mše v mikulovském kostele sv. Jana Křtitele.

LHOTECK¡ FARNOST NA JIéNÕ MORAVÃ
O svátku sv. Františka z Assisi časně ráno
odjíždíme ze Lhotky s modlitbami za zdar
pouti a o podporu prosíme i patrona poutníků sv. Kryštofa. Cestou posloucháme
povídku o vinobraní a sv. Františkovi.
V DEVĚT HODIN přijíždíme na Pálavu, což
je biosférická památka UNESCO, a o něco
později do Mikulova.
Historie města sahá do 11. století. Zámek, který patřil Ditrichštejnům, byl později
barokizován.
Ve městě je trojlodní chrám sv. Václava,
původně románská svatyně, a kostel sv. Jana Křtitele, kde máme poutní mši. Barokní
stavba piaristického kostela byla vybudována v polovině 17. století na starých základech bývalé špitální kaple připomínané už
v roce 1360. Roku 1679 byla stavba vysvěcena. Rozsáhlou freskovou výzdobu provedl
v r. 1752 významný představitel rakouského
manýrismu F. A. Maulbertsch.
Při mši svaté zpíváme píseň Ty jsi, Pane, v každém chrámě, mezi námi domov
máš. Žalm je Hle, přicházím, Pane, splnit
tvou vůli.
V Lukášově evangeliu pak slyšíme o radosti 72 učedníků, kteří se vrátili z misijní
cesty a radují se z jejího zdaru. Během 20.
století jsme mohli pozorovat, že nejšŅastnější

byli ti, kteří byli vždy Bohu nejblíž. Dávno
před nimi to byl i sv. František.
Každý člověk by měl vyzařovat pokoj, radost a světlo, které vyvěrá z hloubi bytosti,
slyšíme při homilii. Měli bychom se radovat,
že Bůh na nás myslí a vede nás pro věčný
život, abychom byli solí země a světlem
světa. AŅ je nám tedy také sv. František vzorem horlivosti, chudoby a čistoty.
V duchu si radostně vzpomínám na svou
květnovou návštěvu Assisi u hrobu sv. Františka. A na to, jak jsem před čtrnácti dny byla
v kostele sv. Vavřince v malostranské Hellichově ulici na krásném hudebně literárním
pásmu o sv. Františkovi v provedení poetického divadla Splendor.
Na závěr mše svaté zpíváme píseň Otče
náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš…
Tato vlastenecká píseň pochází z dob druhé
světové války. Jejím autorem je Jaroslav
Čižinský.
Na vývěsce kostela nalézám tuto malou
úvahu: „Maria. V očích našich současníků
není Panna Maria moderní, ale moderní svět
potřebuje Marii, aby mu připomněla životní
hodnoty, na které on zapomíná. Maria ti připomíná nekonečnou moc čisté oběti, přítomnosti lásky, vnitřní připravenosti, mlčení. Jen
tím, že řekla Bohu celým svým životem ano,
dala světu Krista a s ním svět zachránila.

Ježíš Kristus, Syn Boží, je synem ženy, která
byla člověkem jako my. Skrze Marii stává se
i on jedním z nás.“
PO MŠI SVATÉ odjíždíme na zámek Lednice. První zmínka o něm pochází z roku
1222, kdy tam byla gotická tvrz. Sídlo patřilo
rodu Lichtenštejnů. Dnešní podoba zámku
– v duchu anglické novogotiky – je z 19. století. Barokní podoba je od architekta J. B.
Fischera z Erlachu. Reprezentační místnosti vynikají bohatou řezbářskou výzdobou
stěn, stropů a schodiště. Se zámkem je propojena zimní zahrada, skleník a francouzská zahrada s romantickými stavbami. Nejlákavější je exotický minaret vysoký 60 m,
mající 302 schody.
NAŠE POSLEDNÍ ZASTÁVKA byla na vinobraní ve Valticích. Každý si mohl udělat svůj
vlastní program. Navštívit vinné sklípky, krojovanou slavnost s cimbálovou hudbou, prohlédnout si zámek s parkem nebo výstavu
kočárů.
V slunečném podvečeru se spokojeně vracíme do Prahy, zanotujeme si píseň
Vínečko bílé a vděčně děkujeme Bohu za
dnešní požehnaný den.
EVA KOCMANOVÁ
Snímek Vladimír Turek
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FARNÕ AKADEMIE

PÿEDN¡äKA O PROKOPU DIVIäOVI
Zahajovací přednášku dalšího ročníku Farní akademie, a sice pro období
říjen 2008 – červen 2009, měl náš farník Ing. Evžen Šárka, CSc. Přednáška s názvem Prokop Diviš – výzkumník, objevitel a katolický kněz
se konala dne 5. října. Shodou okolností je tomu v letošním roce 310 let
od narození tohoto člověka, který se
věnoval nejen pastorační činnosti,
teologii a hudbě, ale také – s jistou
nadsázkou – experimentální a teoretické fyzice (v tehdejší terminologii se
zajímal o „elementární“ a „elektrický
oheň“, jak se označovaly první poznatky o elektřině).
Prokop Diviš, rodným jménem Václav Divíšek (v jezuitské latinské škole ve Znojmě byl zapsán jako Wenzeslaus Dibisch Boemus, ovšem později
je jeho jméno zapisováno jako Procopius Divisch, nebo Prokop Diwisch),
se narodil 26. března 1698 v Helvíkovicích u Žamberka. Tam je dnes možné navštívit malé muzeum věnované
slavnému rodákovi této obce.
Jméno Prokop přijal v louckém premonstrátském klášteře při složení řeholních slibů dne 30. listopadu 1720.
Zde, po ukončení filozofických a teologických studií, byl v roce 1726 vysvěcen na kněze. V louckém klášterním
učilišti byl v roce 1729 rovněž jmenován profesorem filozofie, což zahrnovalo výuku jak filozofie, tak i humanit-

ních věd a matematiky, a v letech
1730–1735 profesorem teologie. Roku
1733 získal v Salzburgu doktorát teologie a v Olomouci doktorát filozofie.
Pravděpodobně od roku 1733 působil v louckém klášteře jako podpřevor, ale v roce 1736 byl odvolán
a přeložen do malé klášterní farnosti
v Příměticích (nelze vyloučit, že to
bylo na jeho vlastní žádost, aby se
mohl věnovat experimentální činnosti). Do kláštera se vrátil na období
let 1741–1742, kdy – za první prusko-rakouské války – byl pověřen
jeho správou ve funkci převora. Pak
ale opět odchází do Přímětic, kde
zůstává prakticky až do své smrti,
tedy do 21. prosince 1765 (umírá
však v Louce u Znojma).
Jeho experimentální a vědecká činnost byla na svou dobu velice rozmanitá. Z let 1736–1742 jsou známy jeho
aktivity v oblasti hydromechaniky (pro
loucký klášter navrhl a zhotovil čerpací
zařízení na vodu a „vyprojektoval“ několik vodovodů). Od roku 1748 se
pravděpodobně datují jeho první experimenty se statickou elektřinou, tzv.
elektrickým ohněm (prováděl pokusy
s přístrojem vlastní konstrukce, označovaným jako „třecí elektrika“, která
sestávala ze skleněné koule (sám ji
odlil), laydenské lahve, dvojitého plíšku, sběrače a třecího polštářku). Přístroj používal ke generování elektric-

Rodný domek Prokopa Diviše v Helvíkovicích, kde je dnes malé muzeum a před
kterým stojí jeho hromosvod.
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kých jisker, kterými zapaloval hořlavé
látky, probíjel kousky dřeva, omračoval, či zabíjel malé živočichy apod.).
Údajně v létě roku 1750 předvedl své
pokusy před císařským dvorem: Marií
Terezií a jejím manželem Františkem
Štěpánem Lotrinským.
Byl rovněž výborný hudebník (od
roku 1727 regenschori v louckém klášteře). V roce 1753 dokončil konstrukci
originálního hudebního nástroje, tzv.
denisdoru (Denis d’or – Zlatý Diviš),
na kterém bylo možné napodobit řadu
dobových hudebních nástrojů a i lidský hlas, takže se v jistém smyslu jednalo o předchůdce elektrofonických
varhan. Tento unikát měl 790 kovových strun, tři klaviatury, čtrnáct rejstříků a trojí pedálový systém a byl
napojen na elektrickou energii laydenských lahví. Nástroj se však bohužel
nedochoval.
V témže roce zkonstruoval tzv. scabellum – elektroterapeutické zařízení,
pomocí kterého prováděl elektroléčbu
takových nemocí, jako jsou revmatismus, nespavost, křeče, epilepsie apod.
V letech 1754–1758 údajně vyléčil padesát osob.
S největší pravděpodobností první
uzemněný bleskosvod na světě Prokop Diviš vztyčil 15. června 1754 na
farské zahradě v Příměticích. V té době se ovšem ve Spojených státech
podobnou problematikou zabýval i Benjamin Franklin. Oba vědci se však původně nezávisle na sobě domnívali, že hromosvod „odsaje“ elektřinu
z ovzduší, nicméně je známo, že již
v roce 1760 B. Franklin upevnil své
kovové tyče na budovy, aby sjíždějící
blesk zachycovaly a budovu chránily.
V roce 1761 publikoval Prokop Diviš
své pojednání o konstrukci bleskosvodu nazvané Descriptio machinae
meteorologicae a v roce 1763 hlavní
spis Magia naturalis, který poprvé vyšel v roce 1765 v Tübingenu, když byl
v Rakousku cenzurou císařského dvora odmítnut. Jsou také známy písemné kontakty Prokopa Diviše s berlínskou Akademií věd (s L. Eulerem)
a rovněž s petrohradskou Akademií
věd – o kontaktech s B. Franklinem
však žádné zprávy nejsou.
Poslední léta P. Diviše v Příměticích byla poznamenána neshodami
s tamějšími farníky. To však nijak neubírá na významu Prokopa Diviše
jako výzkumníka, objevitele a českého katolického kněze.
(kš)

KURZ PRO LEKTORY PÕSMA
V sobotu 11. října se v našem
kostele konala první ze dvou lekcí letošního, z jara odloženého,
kurzu pro lektory. Výborně ho
vedla Mgr. Marie Fišerová, která
nyní žije ve farnosti Polná na
Vysočině.
Služba lektorů byla za časů prvních křesŅanů samozřejmostí. Požívala velkou úctu, neboŅ prvním „lektorem“ vlastně byl sám Ježíš Kristus.
Ve slově Božím k nám mluví lidskou řečí samotný Bůh. Církev proto prokazuje Písmu svatému velkou úctu. Je to chléb našeho života
a spolu s eucharistií tvoří celek
vzdávání úcty k Bohu. Proto je tato
služba v dnešní době opět obnovovaná a důležitá.
Paní Fišerová pochází z farnosti
sv. Matěje v Praze-Dejvicích. Její
otec byl ředitelem kůru v semináři.
V padesátých letech 20. století ho
komunistický režim uvěznil.
M. Fišerová se věnovala studiu
klavíru, varhan a divadlu. Devět let
také pracovala s postiženými dětmi
při nacvičování vánočních a velikonočních her. Nyní vede ochotnické
divadlo ve farnosti Polná. Polná je

Účastníci prvního lhoteckého kurzu lektorů. M. Fišerová v první řadě pátá zleva.

město s několika kostely i s židovskými památkami, takže by se někdy mohlo stát cílem některého
z našich farních poutních zájezdů.
Všichni účastníci kurzu jsme se pod
profesionálním vedením paní Fišerové učili lépe zvládat techniku přednesu, správné dýchání a práci s mikrofonem. Hlavně jsme ale poznali,

PASTORA»NÕ RADA
V pondělí 15. září pastorační rada
farnosti (PRF) Panny Marie Královny míru na svém 93. zasedání zkontrolovala, zda a jak bude na setkání s farníky na neděli 12. října
připraven pastorační plán na léta
2008–2010.
Na vědomí vzala schválení grantu 800 000 Kč Magistrátem hl. m.
Prahy na generální opravu střechy
kostela a stav probíhajících jednání
s dodavateli vedoucích k upřesnění
rozsahu zakázky i její ceny, která
překročí více než dva milióny korun.
Rovněž vzala na vědomí nutnost
intenzivního oslovování farníků i dalších možných dárců s cílem získat
chybějící prostředky.
PRF také projednala závěry pracovní skupiny k přípravě komunitního minicentra ve složení Jakub
Hradec, Prokop Jirsa, Petr Křížek,
Jiří Šárka. Shodla se na tom, že
jako podklad pro jednání s arcibiskupstvím a dalšími možnými sub-

jekty musí být studie celého možného řešení vypracována opravdu
profesionálním způsobem. Zpracovat je ji ochoten Ing. Arch. P. Jirsa.
P. Bedřich Vymětalík za účasti J. Hradce zahájí na arcibiskupství jednání
o možnosti získat do vlastnictví pozemky, jež má farnost od hlavního
města Prahy dosud jen pronajaté.
Pastorační rada rovněž vzala na
vědomí, že probíhá rozsáhlejší oprava farního mikrobusu v rozsahu 10
až 15 tisíc Kč s cílem zabránit devastaci vozu. Současně se PRF shodla,
že pro zabezpečení možnosti využívat mikrobus i v dalších létech (stav
ujetých km je nyní téměř 100 000) je
nezbytné určit jeho správce (v úvahu
přichází Ladislav Vagenknecht), zavést knihu jízd a sazbu za ujetý km
na úhradu oprav a servisu vozidla
atd. Mikrobus by se neměl využívat
pro transport stavebního materiálu.
K takovému účelu bude lze výjimečně mikrobus použít jen jako tažného

jak je důležité k četbě Písma přistupovat s úctou, pokorou v srdci, modlitbou a předem připraveným biblickým
textem, abychom ho mohli předčítat
radostně pod vedením Ducha svatého a důstojně ho tak předávat našim
bratřím a sestrám k zamyšlení.
EVA KOCMANOVÁ
Snímek Tomáš Hrouda
vozidla nákladního přívěsu, který si
zájemce musí opatřit sám.
Pokud jde o parkování u kostela,
je nutno oslovit Technickou správu
komunikací k odstranění ilegálního
přestříkání dopravní značky upravující šikmé stání v ulici Ve Lhotce
a Městskou policii, aby nepokutovala korektně parkující řidiče.
Chaloupky se v létě 2008 zúčastnilo 34 malých i větších dětí. Pro zabezpečení dalších chaloupek bude
nutné uspořádat setkání občanského sdružení Casula s rodiči a zahájit přípravu zimních chaloupek. PRF
se na svém zářijovém zasedání rovněž zabývala přípravou na výuku
náboženství v novém školním roce
a přípravou školení lektorů Písma
svatého a vzala na vědomí termíny
významných farních akcí na podzim
a v zimě. Na adventní poděkování
dobrovolníkům je zapotřebí pozvat
i sponzory farnosti. Pastorační rada
se kromě 13. října sejde 3. listopadu
a 1. prosince.
(jh+red)

Strana 11

Z REDAK»NÕ POäTY

MäE SVAT¡ ON-LINE
Stalo se vám, že jste někdy v neděli
zůstali celý den doma a nedostali se
tak do kostela na bohoslužbu, na
kterou byste jinak šli? Mohlo to být,
když jste byli nemocní, anebo když
jste museli hlídat malé děti, nebo
i z jiného důvodu. Pak Vám náhle nezbylo nic jiného, než se sám doma
modlit a sám se snažit o prožitek
díkuvzdání, o ztišení a o usebrání.
Samořejmě, že tomu chybí ta síla
spoluúčasti a krása sdílení, ale kdo
má doma radiopřijímač, televizi nebo
počítač s připojením na internet, ten
si může trochu pomoci.
Na stanici Českého rozhlasu 2
Praha si každou neděli od deváté hodiny ranní můžeme vyslechnout hodinový pořad s přímým přenosem bohoslužby. Pokaždé je z jiného kostela,
ale pozor, ne vždy jde o mši Církve
římskokatolické. V programu se střídají i církve jiné, např. řeckokatolická,
pravoslavná (v těchto případech jde
jen o jinou liturgii) nebo Českobratrská církev evangelická či Československá církev husitská. I na Radiu
Proglas se ve stejný čas můžeme setkat s vysíláním přímého přenosu mše
svaté z různých farností. U televizního
přijímače můžeme zasednout díky
stanici TV Noe k dopolední bohoslužbě od 10.00 nebo 10.30 hod. Já
však chci tentokrát čtenáře upozornit
na přímý přenos mše svaté po internetu, který nám ještě není příliš znám.
Výborně se o tuto službu starají
provozovatelé internetových stránek
farnosti Svatý Hostýn. Svatý Hostýn
je ve Zlínském kraji a patří do Olomoucké arcidiecéze. Dominantou obce
je bazilika Nanebevzetí Panny Marie.
Díky zabudované vnitřní webové kameře můžeme nepřetržitě sledovat
interiér tohoto krásného barokního
chrámu. Podstatné je, že v čase konání bohoslužby můžeme sledovat
celý její průběh a alespoň částečně
se tak stát jejími účastníky. Do internetového vyhledavače je potřeba zadat adresu http://bazilika.nwt.cz, a za
pár vteřin na monitoru vidíme celkem
dobré záběry z interiéru kostela doprovázené i dost kvalitním zvukem.
Už ráno vniká do kostela dostatek
světla, takže vidíme nádherný oltář,
před nímž se pár minut před začátkem mše pohybují jáhen či ministrant a věnují se obvyklým přípravám.
V záběru jsou také lavice, kam vidíme usedat příchozí. Pak s cinknutím
Strana 12

zvonku přichází kněz a začnou hrát
varhany… A my, i když jsme třeba
sami ve svém bytě a nemocní, máme
aspoň malý pocit sounáležitosti díky
tomuto živému vysílání.
Zvláštností je, že Hostýnští si na
svých webových stránkách záznamy
přenosů nechávají uložené v archívu
a my zpětně můžeme v případě zájmu
vyslechnout jakékoliv kázání od července 2007. Dobré je, že si režim
zobrazení můžeme zvětšit z malého
okna na formát celé obrazovky, takže
nás pak při sledování ostatní údaje
a odkazy na stránce neruší.
V letním období jsou mše svaté na
Svatém Hostýně ve všední dny v 7,

9.15 a v 11 hodin, v sobotu a v neděli
v 7.15, 9, 10.15 a v 11.30 hod., v neděli navíc ještě v 15 hod. Kromě toho
můžeme denně v 18.45 hod. sledovat modlitbu a v neděli od 13 hodin
i požehnání.
V zimním období od pondělí 20. října
2008 do neděle 26. dubna 2009 budou mše na Svatém Hostýně ve všední den jen od 7 hodin a od 9.15, v sobotu a v neděli v 7.15, 9.15 a v 11
hod. Časy růžence a požehnání se
nemění.
Internetovou službu živého vysílání ze Svatého Hostýna mohu z vlastní
zkušenosti doporučit jako spolehlivou
a bezproblémovou. Sám jsem jí ocenil, když jsem byl v neděli doma s neschopenkou a nesměl nikam odejít.
PETR KOŽÍŠEK

G. COPPA PRVNÃ V »R JAKO KARDIN¡L
Vzhledem k tomu že Giovanni
Coppa ještě jako papežský nuncius v Praze navštívil i Lhotku, zaznamenávám z internetu zprávu
zprávu Ireny Sargánkové o jeho návštěvě v České republice, konkrétně ve Zlíně, kam letos – ve věku
téměř 83 let – zavítal poprvé po tom,
co byl jmenován kardinálem.
„Ve čtvrtek 3. 7. 2008, na závěr
prvního dne svého 73. plenárního zasedání, slavili biskupové Čech, Moravy a Slezska ve farním kostele
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně mši svatou. Hlavním celebrantem a kazatelem byl kardinál Giovanni Copa, první
apoštolský nuncius v ČR po období
komunismu…“
Byla to první mše, kterou G. Coppa
po ukončení své mise v ČR sloužil
v češtině. Jak dále uvádí zpráva I. Sargánkové, v homilii se pan kardinál za-

měřil na odkaz sv. Tomáše, jehož svátek se ten den slavil. „Právě díky pochybnostem Tomáše se dovídáme
něco více o ranách na Ježíšově těle,
dotýkáme se nekonečné lásky, kterou nás Ježíš miloval do krajnosti‘.
Tomášův příběh je dokladem milosrdenství a odpuštění. Svým příkladem nás vybízí, abychom lépe chápali Boží lásku, abychom prohloubili
svou víru. Tím, že později nebojácně
vyznával svou víru před dalekými národy, nás Tomáš inspiruje k odvážné
a statečné víře, abychom se ke Kristu
hlásili celým svým životem, nejen slovem, abychom vyznávali svou víru srdcem a doplňovali skutky.“
Kardinál Coppa pak v sobotu 5. července předsedal slavnostní mši svaté při cyrilometodějských oslavách na
Velehradě.
EVA KOCMANOVÁ

PRAVDIV¡ R»ENÕ
VŠECHNO, ČÍM NĚKDO VYNIKÁ, získává mu nepřátele. Člověk musí
být zcela průměrný, aby byl oblíben.
Oscar Wilde
JE OPRAVDU ŠŤASTNÝ, je jistým pánem sám sebe, kdo očekává zítřek
bez neklidu.
Lucius Annaeus Seneca
HLOUPÉMU ČLOVĚKU nejvíce prospívá, když mlčí.
Šejch Abú Abdilláh Mušarrifuddin bin Muslih Sa’di
NEDEJ NA HLOUPÉ, ale vyhýbej se příliš chytrým.

Sgrafito v Pompejích

NEJLEPŠÍM DŮKAZEM MOUDROSTI je stále dobrá duševní pohoda.
Michel Montaigne
(mk)

POZDRAV Z OLYMPI¡DY
Na lhoteckou faru došla pohlednice z nezvyklého místa – z Pekingu, z letních olympijských
her. Poslala ji Lenka Marušková-Hyková, pátá nejlepší střelkyně ze sportovní pistole na světě, šestá ve vzduchové pistoli.
V těchto disciplínách reprezentovala Českou republiku na olympijských hrách.

Lenka je juniorská mistryně Evropy a držitelka stříbrné medaile z olympiády 2004 v Aténách. Shodou okolností říjnové (10.) číslo dívčího
časopisu In, vydávaného „s morální
podporou Sekce pro mládež České
biskupské konference“ s ní uveřejnilo rozhovor, ze kterého citujeme:
Ke sportu patří nejen vítězství,
ale i neúspěch nebo porážka. Učil
vás někdo, jak prohrávat?
AŅ už jdu o něco bojovat nejen ve
sportu, ve škole, či v obyčejném životě, nikdy do toho nejdu se 100% jistotou. Vždy si nechávám malou rezervu,
co kdyby něco nevyšlo. Pak můžu být
jen mile překvapena. Nic proto neberu
jako prohru, ale jako zkušenost…
Mohla byste poradit našim čtenářkám fintu, jak přežít zklamání?
…těším se z radosti a věcí, které
bere mnoho lidí za samozřejmost,
např. že se probudíme do dalšího dne, že jsme zdraví, můžeme se
hýbat, máme rodinu, přátele. Na to
moc a moc lidí zapomíná.
Vaším snem prý bylo otevřít si
restauraci s kirgizskou kuchyní.
Moje maminka je napůl Ruska,
ale narodila se v Kirgizii. Vařila do-

ma ruská i kirgizská jídla a já je
miluju. U nás bylo normální jídlo
boršč, pelmeně (pozn. red.: vařené
taštičky z nudlového těsta plněné
mletým masem) nebo pirožky. Teï,
co jsem se vdala, tak se to všechno učím vařit. Maminka zvládá bravurně i tatínkovo oblíbené vepřoknedlo-zelo.
Jak se maminka ocitla v Čechách?
Přistěhovali se s rodiči v roce
1965. Jenže když pak přišla v šedesátém osmém sovětská vojska, měli
komplikovaný život. Nemohla studovat školu, kterou chtěla. Přála si
jít na konzervatoř. Měla veliký talent
po babičce. Ta byla violoncellistka
a s nástrojem procestovala celou Asii.
A proč vás doma nevedli
k hudbě?
Od šesti let jsem hrála na klavír,
ale nebavilo mě to. Bylo mi nějakých 13 let, když jsem ve škole dostala úkol napsat zajímavý příběh
o naší rodině. Doma jsme se s bráchou zeptali maminky, a ta nám začala vyprávět o tátovi, že byl kdysi
reprezentantem ve střelbě, že byl
na olympiádě 1976 v Montrealu, že

je mistrem světa a Evropy a že udělal rekordy, které dosud nikdo nepřekonal. Byli jsme s bráchou v šoku.
Doma nebyl jediný pohár, medaile,
novinový článek, diplom.

Tatínek své úspěchy tajil ze
skromnosti?
Ale ne, spíš ze zklamání. Když
byl starší, střelecký svaz snižoval počet sportovců a tátu jako
údajně neperspektivního vyřadili.
Musel odevzdat všechno vybavení
i zbraně, a tak se naštval a všechny poháry a medaile letěly do popelnice…
Studujete obor prevence kriminality. Co se tam studuje?
Hrozně zajímavé předměty: kriminalistika, daktyloskopie, psychologie,
nauka o zbraních a stopách, trénujeme sebeobranu a kondičku…
Váš manžel nás pozval na rozhovor do Arcidiecézního centra
života mládeže Nazaret. Je vám
víra nějak blízká?
…Nikdy jsem nikoho věřícího neznala, až svého muže. Vidím, že
jemu víra v životě hodně pomáhá.
Já jsem se o víru začala zajímat, až
když jsem poznala manžela a jeho
přátele. Zajdu s ním do kostela, poslechnu si kázání, a když něčemu
nerozumím, tak klidně zajdu za naším knězem a řeknu „Kamile, jak jsi
to myslel?,“ a on mi to vysvětlí.
Když člověk není ve víře vychovaný,
tak je těžké se v tom všem orientovat. Ale zajímá mě to.
(red)

Strana 13

VZPOMÕNKY NA CHALOUPKU
Sedíme ve vlaku a kodrcáme se
směrem k nádraží v Horní Cerekvi.
Když už tak sedíme, přemýšlíme, co
nás asi na letošní chaloupce čeká.
Konečně jsme dorazili na místo.
Vystoupili jsme z vlaku a odebrali se
k faře. Pro ty starší z nás toto putování bohužel ještě neskončilo. Vzhledem
k velkému zájmu o letošní pobyt na
letní chaloupce jsme se museli rozdělit na dvě části. Mladší to zabodli
v Horní Cerekvi, zatímco my starší jsme
museli jít další 4 km až k samotě jménem Brajnerův dvůr. Byl to rozlehlý
statek u lesa podobný starobylé tvrzi.
Ubytováním jsme byli velice překvapeni. Otázkou je, zdali příjemně,
či nepříjemně. Odpověï zní: Jak pro
koho. Například nám se nezamlouvalo, že náš pokoj byl klučičí chodbou. Po stanovení jednoznačných
pravidel jsme to ale přijaly a pochopily, že to jinak nejde.
Teï něco k etapovce. Letos jsme
hráli etapovou hru na motivy knihy
Sherlock Holmes – Pes baskervilský.
Starší kamarádi nás nejdříve rozdělili
do čtyř skupinek a dali nám za úkol
vymyslet si názvy. Dopadlo to takhle:
byli jsme Mlčící hrobky, Sherlockův
stín, Vraždící roztáčecí klika a Mlhavá
vřesoviště.
Hráli jsme etapovky náročné na fyzickou kondici i logické myšlení. Nejdelší a nejnáročnější byla závěrečná
hra, která se odehrávala uprostřed
noci. Naším úkolem bylo jít po stopách psa baskervilského. U každé
stopy byl kousek skládanky a zašifrovaná zpráva s dalšími instrukcemi.
Na konci té dlouhé cesty jsme složili
nalezené dílky skládačky a zjistili, že
je to revolver. Z toho jsme pochopili,
v čem bude spočívat náš poslední
úkol. Pomocí kuličkovky jsme měli trefit terč a skolit tak psa baskervilského.
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Kromě této hry nás čekaly další
dvě hrůzostrašné noční etapovky, dále
hra na lámání rukou s názvem Král
vysílá své vojsko a další zajímavé
dopolední hry: Hututu…, Městečko
Palermo, Středověk, Ting Ťang Ťong,
Zahradník, Elektrika…
Pak se ale karta obrátila a v roli
starších kamarádů jsme se ocitli my.
Avšak pouze na jeden den, takzvaný
Den naruby. Ten jsme si pěkně užili.
Třeba za pořádek jsme nebyli bodováni my, ale starší kamarádi (Jaroslávek, Terezka, Kateřinka a Janička).
A vůbec celý den byl v naší režii. Museli jsme nejen vařit, připravit rozcvičku, obodovat pořádek, ale také vymyslet etapovku. Bylo náročné zvládnout
organizaci této hry a neobešlo se to
bez problémů, ale starším kamarádům se to nakonec moc líbilo. Čekala
na ně sladká odměna v podobě lesních plodů, sušenek a bonbónků.
Součástí každé chaloupky je i celodenní výlet. Měli jsme namířeno
na kopec Křemešník, ale naše cesta
skončila v Novém Rychnově, jelikož
jsme už po dvou kilometrech zabloudili. Od té chvíle byla naše cesta jeden velký blud.
Výlet se také většinou neobejde
bez menších zranění, jako jsou puchýře atd. V tomto případě šlo o vosí
bodnutí poté, co většina lidí prošla vosím hnízdem.
Po výletě nám pořádně vyhládlo.
Proto jsme se večer pořádně nadlábli,
ostatně jako každý den, protože nám
starší kamarádi skvěle vařili. Mezi nejlepší jídla patřily těstoviny se sýrovou
omáčkou, jablečné knedlíky nebo třeba tradiční chaloupková svačina „mastička“, což je sladký tvaroh s ovocem
a čokoládou (mňam).
Zakončení naší chaloupky probíhalo jako každý rok. Začínalo se vyhod-

nocováním etapové hry a úklidu. Podle očekávání všech vyhrála zelená
skupinka – Sherlockův stín. Poté následovala dražba, kde jsme za své
body z etapovky dražili dobroty. Program vyvrcholil scénkami, při nichž
jsme se jako obvykle nasmáli.
Je na čase zmínit se i o mladší
chaloupce. Vídali jsme se s nimi, když
jsme se šli koupat k zatopenému
lomu. Koupání tam bylo nádherné,
lepší než u moře. A pak k nám mladší
jednou přišli přespat.
Když jsme šli v neděli do kostela do
Horní Cerekve, zjistili jsme, že mladší
chaloupka má návštěvu – našeho nového kaplana otce Stefana. Pobýval
s nimi už pár dní a v neděli dorazil
i pater Bedřich.
Mladší chaloupka si ty dva týdny
užila podobně jako my, až na jednu
nehodu, která se stala dva dny před
odjezdem. Děti šly hrát do lesa oblíbenou hru Piráti. Znenadání se objevil
koloušek. K překvapení všech nebyl
vůbec plachý. Naopak za nimi vytrvale běhal a vůbec se ho nemohly zbavit. Starší kamarád Dominik se snažil
kolouška odehnat a odvést děti do
bezpečí. Koloušek se však rozzuřil
a napadl Dominika, který se bránil
zuby nehty, přičemž zakopl a upadl
na zem. K obraně před jeho parůžky
použil holé ruce. Podařilo se mu sice
kolouška zahnat, ale sám utrpěl tržné
rány na ruce i na noze, které mu museli v nemocnici zašívat. Lékařská
zpráva zněla neuvěřitelně a až komicky absurdně: Napaden kolouškem, zraněn parůžkem.
Tak, a to je vše o letošní letní chaloupce. Bylo to prostě hustý!
VERONIKA BARTOŠOVÁ
a JANA ŠPAČKOVÁ
Snímky Tereza Vrbová,
Dominik Turchich aj.
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Tak moc si užívám ten krásný
podzim, tolik nových her a lumpačinek jsem se naučil, že Vám
musím říci alespoň o těch nejkrásnějších.
Představte si cestu celou zaplněnou spadanými listy. A ty listy
jsou krásně barevné – červené,
žluté i oranžové. A já, děti, jsem
se celý do těch listů zachumlal,
a když po té cestě šel můj kamarád Fridolín, svíce až od Prachatic, já jsem na
něj pořádně bafnul. Dovedete si představit, jak se lekl? A v tu chvíli začala
úplná listová koulovaná. Listy lítaly po celém lese. Až nám malá liška, která si
tak ráda hraje na válení sudů a koulení v listových peřinkách, záviděla.
Potom jsme s Fridolínem nasbírali kaštany, udělali z nich zvířátka –
malé pejsky a žirafy – a pěkně
potichu jsme ta zvířátka postavili naší staré kamarádce svíci Prskalíně před dvéře.
Potom jsme zazvonili. Když
Prskalína otevřela, byli jsme
schovaní za rohem. Udělali
jsme to, jako že kaštanová
zvířátka k ní přišla na návštěvu. Prskalína ještě nikdy nezažila, aby k ní přišla kaštanová zvířátka na návštěvu
a moc se tomu divila.
A co Vy, děti? Taky si hrajete,
pouštíte draky, hledáte nejbarevnější listy na vystřihování
a děláte zvířátka z voňavých kaštanů? Určitě ano, protože jste moc
šikovné děti ze Lhotky.
Krásný, barevný a veselý podzim plný her Vám přeje Váš
Kri…, Kri…, Kri…, no přece KRISTIÁN

SOUTÃé O V›LET
Správné odpovědi na otázky z minulého Věstníku:
1. Hruška má na větvích
b) hruštičky
2. Oslavě posvěcení kostela se říká
c) posvícení
3. Na varhany v kostele hraje
b) varhaník
4. Náš český světec, který má bílého
koníka, se jmenuje
c) svatý Václav
5. V neděli chodíme do kostela na
a) mši svatou
NOVÝ SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Děti, namalujte na obrázek, jak
si na podzim hrajete a co máte
nejradši.
Odpovědi noste otci Bedřichovi
do sakristie.
Všechny děti, které soutěží, dostávají bod a těší se na velký krásný výlet.
V minulé soutěži bylo 5 otázek.
Každý, kdo správně odpověděl,
má 5 bodů.
Martina Matysová
5 bodů
Bohdana Sedláčková 5 bodů
Daniel Bartoš
5 bodů
Klára Karásková
5 bodů
Natálka Vavreková
5 bodů
Samuel Lebl
5 bodů
Vláïa Soukup
5 bodů
Hurá, děti, Kristián je kamarád,
soutěž není těžká, má nás rád.
Rubriku pro děti připravila
HANA STEHLÍKOVÁ

N¡BOéENSTVÕ VE äKOLNÕM ROCE 2008 ñ2009
FARA

KOSTEL

SÁL SV. VÁCLAVA

Středa
15.45 – 16.30 II. třída
P. Stefan Wojdyla

Středa
15.45 – 16.30 III. třída
Marie Šárková

Středa
16.45 – 17.30 V. třída
Jarmila Klingerová

16.45 – 17.30 II. třída
P. Stefan Wojdyla

16.45 – 17.30 I. třída
Marie Šárková

18.45 – 19.30 11–13 let
P. Stefan Wojdyla a Prokop Jirsa

Čtvrtek
19.00 – 20.30 Mladší
-náctiletí
P. Stefan Wojdyla
a Zuzka Podruhová
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KAPLE BOŽSKÉHO
SRDCE PÁNĚ
Středa
15.45 – 16.30 Předškoláci
Eliška Léblová

Čtvrtek
15.30 – 16.15 IV. třída
Marie Šárková
Pátek
19.15 – 21.30 Starší
-náctiletí
P. Stefan Wojdyla,
Eva Remešová a Eva Podruhová

ZAJÕMAVÕ LID… MEZI N¡MI

IVA VALTROV¡, DiS.
(Dokončení rozhovoru s ředitelkou
Církevní mateřské školy Studánka
z minulého čísla Věstníku)

vlastní školní výchovně vzdělávací
program Tři pramínky Studánky. Opírá se o křesŅanské morální a etické
hodnoty, jako je pravda, úcta, pokora, tolerance, spolupráce, umění darovat i přijímat s láskou, porozuměním, ale i umění odpouštět.
V programu Tři pramínky Studánky preferujeme i hodnoty trvale udržitelného života na naší zemi, což je
ochrana života v jakékoliv jeho podobě a umění vnímat krásu kolem
sebe. Jsme tedy mateřskou školou
nejen křesŅanskou, ale i ekologickou.
Celý program je na webových
stránkách www.cms-studanka.cz.

Jak jste se jako zahradnice, i když
zahradnice s maturitou, stala učitelkou mateřské školy?
V době mateřské dovolené jsem
ve Zvoli s jednou paní založila turistický oddíl mládeže. Když se pak
v obci uvolnilo místo ve školce, zeptali se mě, zda bych nechtěla v mateřské škole pracovat jako učitelka,
když mám zkušenosti s dětmi.
Práce v mateřince se mi velice
líbila, a tak jsem se po osmi letech
rozhodla doplnit si vzdělání o pedagogiku.
Teï jste tedy ředitelkou Církevní
mateřské školy (CMŠ) Studánka
na Lhotce. Jak dlouho Studánka
existuje?
Studánka vznikla v roce 1991
z iniciativy několika katolických rodin
z farnosti na Lhotce. Nejdříve vznikla
křesŅanská třída při mateřské škole v
Jílovské ulici v Praze 4. Pak se podařilo od Městské části Praha 12 získat
objekt, kde jsme dodnes. To bylo v
roce 1994, kdy byla založena církevní mateřská škola jako jedna ze
školek zřízených arcibiskupstvím.
Současně vzniklo Občanské sdružení Studánka, což je sdružení rodičů dětí, které školku navštěvují.
Občanské sdružení existuje a mateřské škole pomáhá dodnes.
Má lhotecká školka nějaký zvláštní program?
V září 1994 začala školka pracovat podle programu Začít spolu. Jeho
iniciátorem a sponzorem byla Nadace Open Society. Projekt pochází
z Ameriky a u nás se rozjížděl ve více
mateřských školách. Studánka však
byla jednou z jeho pilotních školek
u nás. V naší církevní mateřské škole se tedy učili i ostatní pedagogové,
kteří se o projekt zajímali.
Cílem tohoto programu je individuální přístup ke každému dítěti, výchova dětí k samostatnosti, výchova
k odpovědnosti za vlastní rozhodování. Projekt umožnil mít ve třídách
méně dětí než v běžných školkách
a více pedagogů a jejich asistentů
na příslušný počet dětí.

V té době nadace podporovala
školku finančně, materiálně i personálně.
Ukončení tohoto programu Studánka dost pocítila, ale za pomoci
lhotecké farnosti, rodičů a arcibiskupství se jí podařilo udržet se.
V roce 2006 se naše církevní
školka stala školskou právnickou
osobou. Financuje se z darů od rodičů, přátel, lhotecké farnosti, za
což moc děkujeme. CMŠ Studánka
je zapsána v registru škol a od Ministerstva školství České republiky
dostává dotaci na mzdové prostředky zaměstnanců. Tyto finance však
sotva pokryjí platy pedagogů a provozních zaměstnanců.
Teï ale školka pracuje podle jiného programu…
Dnes CMŠ Studánka pracuje, jak
to vyžaduje zákon z roku 2007, podle svého vlastního vzdělávacího
programu.
Když jsem na Lhotku nastoupila
jako ředitelka, program Začít spolu
tu sice stále ještě dozníval, ale podle požadavků České školní inspekce už nemohly být plně naplňovány
jeho cíle. Proto jsme s kolegyněmi
připravily vzdělávací program nový,
„šitý“ přímo podle potřeb Studánky.
Vyšly jsme z programu Začít spolu, jeho prvků, jež podporují samostatnost a odpovědnost dětí, a i nadále jsme počítaly s individuálním
přístupem k dítěti. Tak vznikl náš

Kolik máte ve školce dětí?
Třicet. Starají se o ně tři pedagogové a dvě provozní pracovnice.
Velkým kladem Studánky je její
zahrada a blízkost lesa. To každá
pražská školka nemá.
Jak se vám ve Studánce pracuje?
Díky spolupráci s rodiči dobře.
Hodně mi pomohlo i to, jak mě na
Lhotce přijali lidé z kostela. Když
jsem tu začínala, hned jsem cítila
obrovskou podporu. Jak po stránce
duchovní a duševní, tak i po stránce
fyzické. S „obyčejnou“ mateřskou
školou nebo s tím, co vyprávějí kolegyně z jiných veřejných školek, je
to nesrovnatelné. Určitě to vyplývá
i z toho, že rodiče našich dětí uznávají jiné hodnoty než současný svět.
O víkendu 14. a 15. června jsme
uspořádali pro naše rodiče a děti ze
Studánky víkend ve Svatém Janu
pod Skalou. Pozvali jsme na něj
i děti, které teprve do školky od září
přijdou, a jejich rodiče. Nové děti
a jejich rodiče tvořily polovinu účastníků. Byl to úžasný víkend společného sdílení, společné radosti. Mne
nejvíc potěšilo, že když maminky
a tatínkové vyplňovali dotazník, jak
se jim akce líbila, psali, že by se něčeho podobného zúčastnili znovu.
Pro nás pedagogy to byla ta největší odměna.
Jaké máte plány na nový školní
rok?
Chtěli bychom pokračovat v úspěšných mimoškolních akcích, jež pořádá školka ve spolupráci s občanským sdružením, jako je např.
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oslava sv. Františka, lampiónový průvod, kterým školka oslovuje i širší
veřejnost, nebo adventní dílna. Také
bychom s dětmi chtěly opět vyjet do
školky v přírodě. Ve školním roce
2007– 08 se nám školka v přírodě úžasně povedla. A samozřejmě
chceme i nadále spolupracovat se
lhoteckou farností.
Kde jste byli na školce v přírodě?
V Česticích u Strakonic. Otec
Kamil Vrzal nám tam přijel dělat
poustevníka. Poustevník Prokop totiž
provázel děti svými dopisy a úkoly
celým pobytem v přírodě.
Školka má však také řadu problémů. Letos sedmnáct dětí nemohlo být přijato. Proč k tomu
došlo?
Bylo nám moc líto, že jsme nemohli přijmout všechny děti, které
přišly k zápisu. Všechny byly moc
šikovné a milé, včetně rodičů.
Je to důsledek toho, že jsme malá
mateřská škola rodinného typu, která má jen třicet míst. Volná místa
jsou většinou pouze po odchodu dětí
do základní školy. V letošním roce
jich bylo jen třináct. A k zápisu letos
přišlo 30 dětí! Myslím si, že oproti
roku 2007, kdy jsme v srpnu měli
ještě dvě místa volná, je letošní nedostatek kapacity důsledkem zejména celostátního nárůstu počtu dětí –
silných ročníků –, jak se projevil
i v naší školce.
Při příjímání dětí jsme postupovali společně se zástupci lhotecké
farnosti a Občanského sdružení rodičů Studánka podle kritérií pro při-

jetí. Tato kritéria jsou k nahlédnutí
ve spisech školky.
Dá se něco s nedostatečnou kapacitou Studánky dělat?
Kvůli hygienickým předpisům
v současných prostorách nelze již
počet dětí zvyšovat. Kdybychom
měli zvýšit počet míst, bylo by nutné
hledat jiné prostory. Pak bychom
ale možná ztratili krásnou zahradu
a blízkost lesa. A s navýšením počtu dětí by se částečně vytrácela
i rodinná atmosféra školky. Tímto
problémem se již ve spolupráci se
mnou zabývá nová pastorační rada
lhotecké farnosti. Jednání o tom mají
pokračovat na podzim.
Byla jste pokřtěná teprve ve věku
pěti let. Jak se cítíte v kostele
Panny Marie Královny míru?
Stručně se dá říct, že velmi dobře.
Naše rodina nebyla nikdy nijak
zvlášŅ religiózní. Takže jsem neměla příležitost projít křesŅanskou výchovou, jak ji vidím u dětí ze Studánky. Když jsem na Lhotku přišla,
cítila jsem to jako obrovský handicap. Spoustu věcí jsem se musela
učit. Ale znovu jsem si uvědomovala slova mé biřmovací kmotry,
jež říkala: „Pán nás má rád jako lidi,
kteří jsou nedokonalí, ale umějí si
přiznat své chyby.“
Jako dívka jsem ráda listovala
v modlitebních knížkách mé babičky z tatínkovy strany. Už tehdy mě
v nich ledacos oslovovalo. V dětství
a pak i v mládí jsem cítívala, že mě
někdo shora vede. Po „revoluci“
jsem si koupila Bibli, ačkoliv jsem

nevěděla k čemu. Nevěděla jsem,
jak se v ní čte.
Velké obrácení jsem prožila až ve
Svatém Janu pod Skalou. Dostudovala jsem a cítila, že musím ve svém
životě něco změnit, ale nevěděla
jsem co a jak. Se svým rozpoložením jsem se svěřila své profesorce
matematiky a Nového zákona Pavle
Editě Hercikové. Ta mě poslala k našemu školnímu kaplanovi P. Michalovi Němečkovi ke generální zpovědi. Všechny moje starosti a trable
ze mne po této „velké“ svátosti smíření spadly.
I rozhodnutí, že jsem jako učitelka „obyčejné“ školky šla studovat do
Svatého Jana a ne na jinou školu,
chápu jako to, že si mne Pán vychovával, a to již od dětství.
Abych se přihlásila do konkurzu
na uvolněné místo ředitelky Studánky, k tomu mě vlastně vyprovokovala také paní profesorka Pavla
Edita. Já bych k tomu sama neměla
odvahu.
Přijímám tuto roli jako své poslání a službu. Dělám určitě spousty chyb a cením si lidí, kteří nás
na naše chyby umějí láskyplně
upozornit, když my je sami mnohdy nevidíme.
Otec Kamil se nás jednou ptal:
„Co nám dělá největší radost?“ Odpověděla jsem: „Dělat radost druhým lidem.“
(jis)
BISKUP VÁCLAV MALÝ 22. října
navštívil Církevní mateřskou školu
Studánka.
(red)

l

PÿE»ETLI JSME ZA V¡S
ČEŠI NA TOM NEJSOU s věrností zase tak
špatně, jak by to mohlo vypadat podle mediálního obrazu života zejména českých celebrit.
Pro více než polovinu respondentů (průzkumu
intimního života – poznámka redaktora Věstníku) je partnerská věrnost velmi důležitá
a jsou přesvědčeni, že je nutná k fungování
partnerského vztahu. Podle 60 % žen a 48 %
mužů je partnerská věrnost velmi důležitá
a vztah bez ní nefunguje. Naopak věrnost není
vůbec důležitá pouze pro necelé procento žen
a dvě procenta mužů. Pro stabilitu rodin je zajímavé zjištění, že věrnost upřednostňují především mladí lidé ve věku mezi 25 až 34 roky.
PRÁVO 19. ledna 2008
SYN PROTI OTCI, matka proti dceři. V blízké budoucnosti proti sobě nebudou podle sociologů bojovat národy, ale mladí proti starým. Čeká nás válka generací. A uzákonit
eutanazii znamená dát jedné straně výhodu
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nebezpečné zbraně… Že je tato vize těžko
uvěřitelná? Možná, ale včera se na ní v Senátu shodla řada známých lékařů, sociologů
a vědců, kteří se „bavili“ na téma eutanazie
a asistované sebevraždy. „Už za pár let bude
jen hrstka mladých zdravých lidí, kteří budou
nuceni postarat se o rostoucí armádu starých
a nemohoucích,“ varoval sociolog a kněz Tomáš Halík. A vysvětlil, že s internetem zmizel
důvod, proč byli kdysi starší lidé ceněni –
kvůli předávání svých životních zkušeností
a hodnot. „Stáří už není výhodou, ale handicapem. V takovém rostoucím napětí mezi
generacemi může být každý krok směrem
k eutanazii strašlivou zbraní ke genocidě starých,“ řekl Halík…
Co si myslíte o eutanazii?
PAVEL KLENER, onkolog: Při jedné diskusi o právu zemřít na přání se na závěr hlasovalo, kdo je pro a kdo proti. A 70 % z těch,
kdo zvedli ruku pro, byli lidé mladší 30 let. Pro

eutanazii jsou vždycky mladí lidé a pak ti, kteří ještě nikdy nemluvili s umírajícím člověkem.
TOMÁŠ HALÍK: Morální klima v naší společnosti je natolik poškozeno, a navíc je
u nás tak špatná vymahatelnost práva, že
není možné riskovat a uzákonit tak nebezpečný nástroj, jako je asistovaná sebevražda
nebo eutanazie. Na druhou stranu je určitě
správný trend upřednostnit smysluplnost života před jeho délkou. Myslím tím, že je etické ustoupit od léčby člověka v případě, že už
není účinná ani účelná, a že je možné nechat
jej v klidu dožít.
MF DNES 12. března 2008
NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ vědecké ocenění pro
jednotlivce … bylo uděleno ve středu v New
Yorku. Získal je 72letý kněz a někdejší přítel
papeže Jana Pavla II. profesor Michael
Heller… Heller byl oceněn za dílo, které mj.
ukazuje, že pomocí matematických výpočtů

lze vysvětlit náhodu nebo dokázat existenci
Boha. „…Úspěšně dokázal, že je chybné
oddělovat od sebe vědecké a náboženské
poznání,“ řekl deníku The Daily Times rektor
Jagellonské univerzity v Krakově Karol Musiol, který Hellera na ocenění nominoval.
„Pokud chceme přijít na příčinu počátku
světa, musíme se ptát zároveň na příčinu matematických pravidel,“ řekl deníku profesor
Heller, který celý svůj život zasvětil propojení
poznatelného světa vědy s nepoznatelným světem náboženství. „Vždycky jsem toužil po tom
zabývat se těmi nejdůležitějšími věcmi, a co je
důležitější nežli věda a náboženství. Věda nám
dává poznání a náboženství nám dáva smysl.
Obojí je předpokladem naší existence…“
LIDOVÉ NOVINY
14. března 2008
DOVEDETE SI PŘEDSTAVIT, že byste
ztratil víru? Co by se změnilo?
Všechno. Duchovní věci má člověk zapuštěné hluboko v sobě. Viděl jsem to zvlášŅ
jasně u táty, který nikdy nezapochyboval,
a víra byla jednou z mála věcí, jež dokázaly
odolat i jeho těžké nemoci. Takže si představuji, že ztratit víru je jako ztratit pevnou půdu
pod nohama, a to bych moc nerad.
Nezávidí vám lidé? Neříkají: Ty jsi věřící,
ty to máš jednoduché?
Občas to tak někomu připadá, ale tak snadné to zase není. Dnes je v módě říkat: Jsem
věřící, ale nejsem v žádné církvi, mám prostě
svého boha, ve kterého věřím. V praxi je ten
tzv. osobní bůh něco jako osobní bankéř. Když
ho potřebujete, zavoláte, a on se vám jakože
stará o váš duchovní účet, ale nic nechce. Jenomže podle mého názoru je na osobní bohy
stejný spoleh jako na osobní bankéře. Jednoho
dne zavoláte, a nikdo to nebere. Když chcete
věřit v Boha, na kterého spoleh je, doporučuji
jiného. Ten sice není úplně nenáročný, chce
třeba, abyste se chovali slušně a žili podle
Desatera, ale zato se mu dovoláte.
Mámí z vás lidé recepty na šŅastný život?
Můj život není zase tak jednoduchý, aby
po něm moc lidí toužilo. Přece jenom žijeme
s invalidním vozíkem už 22 let, tím pádem
taky nemáme děti, a představy o šŅastném
životě bývají opravdu trochu jiné. Takže o recept na šŅastný život nebývám moc často žádán. Sám ale vnímám náš život jako velmi
šŅastný. V každé rodině je něco a my holt máme tohle. Žít se s tím dá velmi dobře a Markéta ani já si nestěžujeme.
Recept na šŅastný život z vás tedy mámit
nebudu. Ale otázku, v čem spočívá tajemství
šŅastného manželství, si odepřít nedokážu.
ŠŅastné manželství? Podle toho, jak jsem
je viděl doma a jak je prožívám sám, patří
k němu – kromě lásky, bez které to nejde –
především spousta tolerance. Každý z nás je
v podstatě nesnesitelný, ale s tím je třeba
žít… Ale taky musí mít člověk štěstí, aby našel toho druhého.
Známý herec, moderátor
a muzikant MAREK EBEN,
VÍKEND, příloha Hospodářských
novin 25. dubna 2008

V NAŠICH ORDINACÍCH jsme až příliš zaneprázdněni léčbou dětí s nejroztodivnějšími
příznaky… Zdravotní stav se ve všech těchto případech daří zlepšovat nebo úplně upravit, když vedle somatické léčby pracujeme na
získávání rodičů, dneska především otců,
pro jejich vlastní děti. Když pomáháme překonávat překážky či propasti ve vztazích
způsobené tím, že byl jeden nebo druhý rodič z výchovy dětí vyautován.
Doposud šlo o systémové poruchy uvnitř
rodin samotných. Nyní se porucha šíří nekontrolovatelně do celé společnosti, která si
hodlá uzákonit, že dítěti stačí pouze jeden
rodič - s naivním odkazem, že to tak stejně
spousta lidí dělá… To je podobné, jako kdybychom si řekli, že lidé stejně kradou, a když
to policisté neradi vyšetřují a soudy zdlouhavě soudí, tak si tedy uzákoníme, že se smí
beztrestně krást…
V rámci tolerance se učíme potírat jakékoliv stigmatizace. Jenže to ještě není důvod, abychom přehlíželi, že ne všechny varianty rodiny jsou stejně výhodné pro zdravý
vývoj a výchovu dětí. Neobstojí argument,
že i z rozvedených rodin, z dětských domovů či kriminálních poměrů mohou vyrůst
morálně silní jedinci… Problém je, že ty
konstitučně průměrné to oslabuje a slabé
přímo zabíjí. V takto mnohem složitějších
sítích vztahů, které jsou semeništěm neřešitelných emočních konfliktů, a tedy i nemocí
a poruch, jsou děti, nezralí jedinci a staří lidé
systémovými silami vytlačováni na okraj rodin i společnosti. Takže kde jsou ty důvody,
pro které bychom měli vznikání takových
extrémních konstelací uzákonit?
Klinická psycholožka,
psychoterapeutka a rodinná
terapeutka LUDMILA TRAPKOVÁ,
a gynekolog, sexuolog a rodinný
terapeut VLADISLAV CHVÁLA,
MF DNES 26. dubna 2008
KŘTY SE V DNEŠNÍ DOBĚ už příliš
nenosí. Co vás k tomu přivedlo? (Že se
nechala před čtyřmi lety ve spořilovském kostele pokřít – poznámka redakce
Věstníku.)
Zhruba od mých deseti let jsem cítila, že
je pro mě důležitější vnitřní život než ten, který se odehrává vně. Vnější věci šly jaksi samy od sebe, neměla jsem problém se školou
ani s prací, přicházelo to jakoby samo a nemusela jsem do ničeho investovat extrémně
velké úsilí. Ale to, co se odehrávalo uvnitř
mne samotné, bylo daleko složitější. Nakonec jsem výraz sebe sama našla v křesŅanské mystice a v hledání nejvyššího principu,
který je nad námi…
Jaký je vlastně váš ideál rodinného
života?
Rodinnému životu jsem nedorostla, bohužel. Ta klasická představa rodiny a hmotných
statků je na mě moc těžká…
…movití muži mají ve vašem případě
smůlu, žádné rande by se nekonalo. Komu byste naopak kývla?
S trochou nadsázky by měl šanci bosý

karmelitán. Ale ten by se mnou samozřejmě
na rande nešel.
Moderátorka ČT DANIELA DRTINOVÁ,
TUČŇÁK květen 2008
KOLEM VÁS nejsou žádné skandály. Jak
se vám povedl tak harmonický vztah?
…jde o obdobu toho, co aplikuji ve vztahu ke zvířatům. Když k sobě někoho připoutáte, tak si ho máte nechat. Pečovat o něj
jako Malý princ o svou růži. Podstatné je
vyjít z toho, že druhému nechci ublížit, způsobit bolest. Musím ho tolerovat a brát takového, jaký je – a on zase mě…
Odolávat pokušení je ve vaší branži asi
pekelně těžké…
Pokud mi někdo důvěřuje, nemůžu ho
přece zklamat. Člověk by měl mít v sobě kontrolku, která se nazývá morální kodex nebo
přikázání… V tu chvíli si musíte i ledacos odříct… Takový je život. Cit a vztahy jsou hrozně křehký porcelán…
Herec VÁCLAV VYDRA,
STORY 19/2008
BŮH EXISTUJE. Vím to naprosto jistě…
Moje chyba byla, že jsem byla velmi často vzpurná a Božímu hlasu říkala ne. Jakmile
jsem si uvědomila, že mi Bůh opravdu pomáhá a začala naslouchat jeho hlasu, všechno
bylo jednodušší…
Co je v životě nejdůležitější? Pochopit,
jaký život mi Bůh nabídl. Nezpěčovat se osudu, neubližovat druhým, být tolerantní a k lidem přistupovat s láskou a pochopením…
Prožila jsem kruté věci… V mých šedesáti letech jsem byla připravena o všechno,
co jsem měla… Srovnala jsem se s tím.
Ránu vracet ranou je chyba. Žádné zadostiučinění tím člověk nezíská, ničemu to
nepomůže. Dneska vím, že jediná možnost,
jak se s křivdou vypořádat, je odpustit těm,
kteří vám ublížili…
Před devíti lety jsem začala od nuly. Kupovala jsem si úplně všechno znovu – od
hrníčků až po kanape. Dostala jsem velké
tvrdé poučení. Ale najednou si člověk položí
otázku. Mám kde spát? Mám. Mám se kde
osprchovat? Mám zdravou dceru? Mám.
Mám práci, jsem zdravá, mám profesi, kterou
miluju? Mám? Mám! Tak co chci víc?
Kdybych shrnula celý svůj devětašedesátiletý život, tak mohu říct, že teprve
dneska jsem šŅastná. Proč? Protože se nemusím bát o majetek, neboŅ žádný nemám,
nemusím se strachovat, že mě někdo okrade… A kdyby se přece jen vyskytl nějaký
problém, tak se jistě najde i řešení. Teï už
vím, že Bůh mě nikdy neopustí a že mi
vždycky pomůže.
Spravedlnost existuje. Boží účet nemůžete zkorumpovat. A ti, kdo vám ublíží budou
jednou platit. A víte, co je nejhorší? Špatné
svědomí. Prostě tvoje špatné svědomí je tvůj
nepřítel nejvěrnější. Já mám svědomí čisté.
Mohu usínat krásně.
Zpěvačka NAĎA URBÁNKOVÁ,
LIDOVÉ NOVINY 6. září 2008
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SPOLEČNOST PRO OBNOVU
MARIÁNSKÉHO SLOUPU
NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE

KOSTEL PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
ADRESA

90. VÝROČÍ
STRŽENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU
Program vzpomínkových akcí
v pondělí dne 3. listopadu 2008 v Praze
10.00 Staroměstské náměstí, základní kámen:
Položení květin členy grémia Společnosti,
zahájení informačního bloku
a prodeje nových publikací
„PRAHA, Mariánský sloup
na Staroměstském náměstí“,
vydaných k tomuto výročí
a dalších publikací a pohlednic
14.00 Klášter Rytířského řádu
křížovníků s červenou hvězdou,
refektář, Platnéřská ulice:
Výroční schůze členů Společnosti
16.30 Staroměstské náměstí:
Vzpomínková slavnost
u základního kamene,
projevy, modlitby, zpěv mariánských písní
17.00 Kostel Panny Marie před Týnem:
Slavnostní koncert a projevy
k 90. výročí stržení Mariánského sloupu
Zpěv Světlana Trundová – Olomouc,
schola Týnského chrámu – Praha
17.40 Kostel Panny Marie před Týnem:
Modlitba růžence
18.00 Kostel Panny Marie před Týnem:
Slavnostní bohoslužba k Panně Marii
19.00 Nová socha Panny Marie
u bočního vchodu do Týnského chrámu z Celetné ulice:
Zpívaná litanie Loretánská,
zpěv mariánských písní,
závěr vzpomínkového dne

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. Stefan Wojdyla.
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 vždy poslední neděli v měsíci
v 10 hodin.
Mše svatá s doprovodem beatové kapely první 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 skupinách podle věku dětí.
Setkání maminek s dětmi v úterý v 9 hod. jednou za dva týdny.
Čaj pro seniory a všechny, kdo nechtějí být sami, od října
2008 každou druhou sobotu v měsíci po odpolední mši svaté,
tedy asi od 16.45 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.

VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele
Panny Marie Královny míru v Praze 4.
Redakční uzávěrka příštího čísla (prosincového) bude v neděli 30. listopadu
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).

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

