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VÕRA, ZDROJ
OPTIMISMU
A RADOSTI
Pro mezilidské vztahy je charakteristický postoj a vztah člověka k člověku. Stejně je tomu tak v naší křesŅanské víře. Protože křesŅanská víra je především živý vztah k osobě Ježíše
Krista, důvěra v něho. Osoba Ježíše Krista – Bohočlověka –
je středem a ohniskem naší víry. Vztah je ale něco živého, něco, co musíme rozvíjet, oživovat a pěstovat každý den. A to ve
chvílích radostných i bolestných. Spisovatel Fjodor Michajlovič
Dostojevskij tyto pocity vyjádřil takto: „Řeknu vám o sobě, že
i já jsem synem tohoto století, synem nevěry a pochybování.
Jaké hrozné trýzně mě stála a i nyní stojí ta žízeň věřit. Je tím
silnější v mé duši, čím silnější jsou opačné argumenty. A naproti tomu mi Bůh posílá někdy chvíle, kdy je mi všechno jasné a svaté. V těchto chvílích jsem si složil toto krédo: Věřit, že
není nic krásnějšího, hlubšího, hodnějšího milování, rozumnějšího a nic dokonalejšího nad Krista. A nejen, že nic takového není, ale – a říkám si to s žárlivou láskou – že člověk ani
nemůže mít nic takového. Ba ještě víc! Kdyby mně někdo dokázal, že Kristus nemá pravdu, dal bych bez váhání přednost
zůstat raději s Kristem než s pravdou.“
V čem spočívá ta stálá touha a žízeň po Kristu? Nad tím se
zamýšlel i Napoleon Bonaparte na konci svého života, když
uvažoval o Ježíšově osobě: „Co se jemu podařilo, nesvede žádný mocnář světa: totiž připoutat k sobě láskou až po smrti…
I já hleděl jsem si získat lásku svých vrstevníků. Podařilo se mi
sice rozplamenit tisíce, že šli do ohně smrti, ale vždy bylo třeba
mé přítomnosti, mého hlasu, mého pohledu… To je osud velkých lidí, že upadnou v zapomenutí… Jaká to propast mezi
pomíjitelnou velikostí lidí a nepomíjející velikostí Kristovou?
Oni jsou zapomenuti… Žijí leda v dějinách… Kristus žije, káže
a je milován a uctíván ještě v této době po celém světě. Není
mrtev, žije v miliónech srdcí jako Bůh!“
Vzkříšený Kristus je stále živý a přítomný. Víra v Ježíše
Krista a život s ním je pro nás každodenně zdrojem životního
optimismu a radosti.
Završujeme postní dobu a budeme prožívat velikonoční
období, pro které je právě radost typická. Kristovou smrtí
a zmrtvýchvstáním jsme byli vykoupeni z hříchu, z věčné smrti.
Velká noc nám připomíná naše narození pro nadpřirozený
život ve svátosti křtu. A ta naše velikonoční radost má být
předzvěstí našeho věčného štěstí v nebi. Ale toto pozvání ze
strany liturgie by nemělo vůbec žádnou cenu, pokud se v našem životě neuskuteční skutečné osobní setkání s Pánem,
pokud naplno neprožijeme, jak jsme jím milováni, pokud nebudeme ten vztah rozvíjet, oživovat a pěstovat.
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

PŘED VÍCE NEŽ DESETI LETY byl otec Bedřich Vymětalík ustanoven farářem u Panny Marie Královny míru
v Praze 4 na Lhotce. V sobotu 9. května se dožije padesáti
let. Toto jubileum oslaví mší svatou v 16 hodin. (K článku
Životní výročí otce Bedřicha na straně 2.)
Snímek Jan Toepfer

BOHOSLUéBY NA LHOTCE
O VELIKONOCÕCH A V M¡JI
Letos se bude v kostele Panny Marie Královny míru
v Praze na Lhotce poprvé konat kající bohoslužba, a to
ve čtvrtek před Květnou nedělí, 2. dubna od 18 hodin.
Při kající pobožnosti se
neslouží mše svatá, ani
se při ní nezpovídá. Věřící
se při ní shromažïují, aby
slyšeli Boží slovo, které
vyzývá k obrácení a ob-

nově života, i zvěst o našem vysvobození z hříchu skrze Kristovu smrt
a vzkříšení. Úryvky z Písma
svatého nebo z různých
(Dokončení na straně 2)

Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 15 Kč.

éIVOTNÕ V›RO»Õ OTCE BEDÿICHA
Už deset a půl roku je otec Bedřich
Vymětalík farářem u Panny Marie
Královny míru v Praze na Lhotce.
A letos, v sobotu 9. května, jak se
říká, uvidí Abraháma.
B. Vymětalík se narodil dne 9. května
1959 v Přerově. Tehdy se 9. květen slavil jako státní svátek. Je zajímavé, že na
státní svátek, 28. října, se roku 1928 narodil i jeho otec, rovněž Bedřich, znalec sociálního učení katolické církve, od
devadesátých let minulého století člen
Papežské akademie sociálních věd.
Rodiče nynějšího lhoteckého faráře
se brzy po jeho narození přestěhovali na
sever Moravy – do Krnova. Tam B. Vymětalík ml. vychodil devítiletku.
Protože ho moc zajímala auta, vyučil
se automechanikem. Po vyučení přestoupil na Střední zemědělskou technickou školu v Krnově a na ní před třiceti
lety maturoval.
Potom nastoupil dvouletou vojenskou
službu v Benešově u Prahy. Po ní se na
Moravu už nevrátil a zůstal v Praze.
V roce 1987 vstoupil do Kněžského
semináře v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal 12. prosince 1992 v Praze z rukou
otce biskupa Jaroslava Škarvady. Svou
primiční mši svatou sloužil den na to
v rodném Přerově. Primičním kazatelem
mu byl P. Jan Baxant, dnešní litoměřický
biskup. V době svěcení působil otec Bedřich jako jáhen v Říčanech u Prahy.
Na Silvestra 1992 se stěhoval do Příbrami, kde působil rok a půl jako kaplan.
Současně samostatně jako administrátor spravoval Slivici, Milín, Pečice a Makovou Horu.
Jeho dalším kněžským působištěm
byl Kolín. Zde působil do září 1997 jako
farář. Na starosti měl i další farnosti:
Veltruby, Velký Osek a Ovčáry.
Místo kolínského faráře přepustil otci
Baxantovi, který mu kázal na primici.
Následoval rok v Praskolesích, rodišti
lhoteckého faráře P. Vladimíra Rudolfa.
Odtamtud spravoval asi šest dalších

farností. V září 1998 mu přišlo ustanovení na Lhotku.
Rodiče B. Vymětalíka dnes žijí ve
Frýdku-Místku.
Otec Bedřich má dva bratry, jednu
neteř a dva synovce.
Své životní výročí B. Vymětalík
oslaví v sobotu 9. května mší svatou
u Panny Marie Královny míru v 16 hodin. Po ní mu – a s ním i lhoteckým farníkům – přijde zahrát cimbálová hudba,
kterou tvoří Moravané žijící v Praze.
Když se dožil padesátin český básník
Jaroslav Vrchlický, gratulanti ho oslovili
slovy „ctihodný kmete“. Od té doby se
hodně změnilo. Dnes bychom každého,
kdo „uvidí Abraháma“, takovýmto oslo-

(red)

Bohosluûby na LhotceÖ
(Dokončení ze strany 1)

autorů se střídají se zpěvy, žalmy či
chvílemi ticha. Hlavním smyslem kající pobožnosti je pěstovat ve farnosti
ducha kajícnosti, pomoci jednotlivcům
ke skutečnému poznání hříchů – tedy
pomoci jim v přípravě na zpověï, kterou si vykonají v některém z následujících dnů, pomoci jim k opravdové lítosti a ke vzbuzení touhy po obrácení.
Den následující po kající pobožnosti – tedy v pátek 3. dubna –
bude v našem kostele možné přijmout svátost smíření od 14 do
19.30 hod. Mše svatá bude normálně v 15 a v 18.30 hod.
V neděli 5. dubna, tedy na Květnou neděli odpoledne v 15 hodin se
v „krčském lese“ uskuteční křížová
cesta pro rodiny s dětmi. Sraz bude
u restaurace Na tý louce zelený.
9. dubna – na Zelený čtvrtek
– budou bohoslužby v 16 hodin
a v 18.30, dne 10. dubna na Velký
pátek v 15 a v 18.30 hod. Na večer
10. 4. nastudoval Josef Vavřík s chrámovým sborem velkopáteční pašije
a sbory B. Kašpara Ukřižovaný Kriste,

SVATÁ MARIA, MATKO BOŽÍ, zachovej mi srdce dítěte, srdce
čisté a průhledné jako horský pramen, vypros mi srdce prosté,
které neživí v sobě smutek a hořkost, srdce velkomyslné a obětavé, srdce něžné a soucitné, srdce věrné, které nemyslí na
sebe, které nezapomíná žádného dobrodiní a nevzpomíná
žádné křivdy.
Dej mi, ó Maria, srdce tiché a pokorné, které miluje a nečeká na odplatu, srdce veliké a nikdy nemalomyslnící, které neochlazuje žádný nevděk, které neunavuje žádná lhostejnost,
srdce ve všem hledající slávu Ježíše Krista, zraněné láskou
k němu ranou, která se může zahojit jen v nebi.
P. LÉONCE DE GRANDMALSON
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vením spíš urazili. Dovedli byste si, milí
lhotečtí farníci a čtenáři Věstníku, otce
Bedřicha představit jako kmeta? Snad
ještě že by ho někdo po staru mohl oslovit „ctihodný otče“, i když dnes si už
dávno v žádných nadnesených osloveních ani v církvi nelibujeme. Ale, jak se
říká, komu čest, tomu čest.
V den jeho životního jubilea kněžskou službu pátera Bedřicha Vymětalíka
jistě zhodnotí povolanější lidé a poděkují mu za ni, ale přání Božího požehnání a naději, že ještě dlouho bude
věřícím sloužit jako obětavý duchovní
pastýř, snad můžeme vyslovit už dnes.

J. Handla Galluse Ecce quomodo
moritur iustus, a G. Palestrina O bone
Jesu. Mládež se na Velký pátek ve
13.15 hod. sejde u restaurace Na tý
louce zelený v tzv. krčském lese ještě
k vlastní křížové cestě. Obřady Bílé
soboty začnou 11. 4. v 19.45 hod
Na Boží hod o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou 12. dubna mše
svaté jako v neděli, tedy v 8, 10
a v 18.30 hod. Na desátou chrámový
sbor a orchestr pod vedením J. Pospíšila nastudoval Korunovační mši
W. A. Mozarta, Mozartovo Laudate
Dominum a Aleluja G. F. Händla.
O Pondělí velikonočním 13. dubna budou mše svaté slouženy jen
dopoledne v 8 a v 10 hodin.
První svaté přijímání dětí se
na Lhotce jako obvykle uskuteční
o 2. neděli velikonoční, tedy o neděli
Božího milosrdenství, 19. dubna při
mši svaté v 10 hodin. Na tuto duchovní událost svého života se připravuje jedenáct chlapců a děvčat.
Májové pobožnosti se letos budou kromě pondělka 18. května
konat denně mimo sobotu po mších
svatých v 18.30 hod., v sobotu po 16.
hodině, v pátek také po bohoslužbě
v 15 hodin. První májová bude 1. 5.
na svátek Josefa Dělníka v 15 hodin,
další tentýž den v 18.30, poslední
v neděli 31. května o slavnosti Seslání Ducha svatého po večerní mši.
Nedělní mše svaté budou v květnu slouženy jako obvykle v 8, 10
a v 18.30 hod., ve všední dny denně kromě soboty v 18.30 a v pátek
také v 15 hod. Sobotní mše svatá
s májovou začne vždy v 16 hodin.
Ranní mše se budou v období májových pobožností konat pouze ve
středu v 8 hodin.
(bv+red)

GENER¡LNÕ OPRAVA STÿECHY KOSTELA
A REKONSTRUKCE ZATEPLENÕ STROPU
PROČ NOVOU STŘECHU?
O nutnosti opravit střechu kostela
jsme už několik let věděli, protože
původní střešní krytina – klasické
prejzy – dosloužila. Údržbě střechy
věnoval adekvátní pozornost jak
v minulosti P. Vladimír Rudolf, tak
v současnosti P. Bedřich Vymětalík.
ByŅ jsme se o střechu kostela vždy
opravami a čistěním žlabů dobře
starali, stáří krytiny, její stav a časté
opravy už dále nemohly zabránit zatékání, naopak ve skutečnosti při
větších deštích už skrze střechu zatékalo. V kostele se to neprojevilo
jen díky asfaltové lepence, která ležela na zateplení stropu. Ale vůbec
nebylo dobře, že tam ta asfaltová
lepenka ležela. Tak, jako zabránila
průniku vody shora od střechy dolů
do stropu, zase nedovolila, aby
vlhkost z kostela, která se dostane
do konstrukce stropu, se nakonec dostala z konstrukce stropu ven. Proto
se také muselo totálně rekonstruovat zateplení stropu kostela a na
několika místech se musela provést
oprava/sanace trámů.
Nyní tedy máme celou střechu
novou. Krytina je pálená klášterní
vlnovka od firmy Meindl. Na rozdíl
od prejzů však je celá vlnovka vždy
z jednoho kusu a hlavně
je na střeše „na sucho“,
tedy bez malty. Takže se
snížila zátěž krovů. Pod
krytinou je speciální fólie,
která zabrání průniku vody shora (kdyby náhodou
někdy někde zateklo), ale
která propustí vlhkost –
páry – zdola.
CO SE DĚLALO
SE STROPEM
KOSTELA?
Vrchní vrstva stropní konstrukce byla demontována. Nevhodné staré zateplení stropu (polystyrén
a asfaltová lepenka) bylo
zlikvidováno. Po sanaci
trámů se do prostoru mezi
trámy vložila potřebná
vrstva speciální tepelné
izolace vyrobené z dřevní
hmoty. Tím se docílilo toho, že tato tepelná izolace
je schopna do sebe vstřebat vlhkost, ale následně
ji zase vysýcháním uvolnit.

Nemůže tedy docházet ke kondenzaci vlhkosti
ve stropní konstrukci.
Strop již zůstal shora nezaklopen, aby celá
konstrukce mohla větrat. Pouze
se instalovaly
nové „pochozí“
lávky se zábradlím, aby bylo
možné střechu
udržovat. Kvůli
odvětrávání prostoru nad stropem („půdy“) se
na střechu vrátiPráce na střeše během generální opravy.
ly vikýře, ale ve
změněné konstrukci. Původní vikýře totiž nebyly člen lhotecké pastorační rady Ing. Jiří
větrací, ale měly zasklená okénka. Šárka. Oběma patří dík za jejich poCílem bylo osvětlit prostor půdy. moc, radu, práci a čas.
Generálním dodavatelem byla spoNové vikýře nemají žádné zasklení,
ale měděné větrací žaluzie, aby vlh- lečnost Střechy Vrňata a Žáčik, s.r.o.,
kost ze stropní konstrukce mohla z Průhonic. Udělali jsme s nimi velneustále z půdy unikat ven a ne- mi dobrou zkušenost. Dodávku proohrožovala dřevěné konstrukce vedli v potřebné kvalitě a vyšli nám
vstříc s napjatými termíny, abychom
stropu či krovů.
Když jsem psal tento článek, ještě mohli čerpat grant od pražského
nezačala obnova hromo- Magistrátu.
(blesko)svodu, ale je možné, že v době vydání to- A JAK TO BYLO S PENĚZI?
hoto čísla Věstníku bude Celá akce včetně hromosvodu představuje náklad 2 560 000 Kč. Projiž hotová.
Možná si někdo položí středky na jejich úhradu jsme získali
otázku: Nová střecha – tak takto:
1. – 957 000 Kč od farníků (dary
jaká vlhkost ve stropě,
když do něj nezatéká? a sbírky) = 37,38 %;
z toho:
Jde o vlhkost z kostela.
před vyhlášením akce našetNáš kostel je každou neděli pěkně zaplněn námi řeno cca 500 000 Kč,
od září 2008 do konce roku zíslidmi a my tu vlhkost vydechujeme do prostoru. ByŅ káno 457 000 Kč,
z toho
jsme nedávno rekonsbírka při posvícení cca 140 000 Kč,
struovali ventilátory, teplý
dary a sbírky během podzimu
vzduch, který vydechu2008
317 000 Kč.
jeme,
stoupá
ke
stropu,
Na památku po fir2.
–
800
000 Kč od Magistrátu
do
něhož
se
pak
vlhkost
mě, která práce
prováděla, lhotecké „vsakuje“. Proto jsme se hl. m. Prahy = 31,25 %.
3. – 503 000 Kč z Německa =
farnosti zůstala ne- museli postarat o odvět19,65
%,
rání
konstrukce
stropu
jen nová střecha
z
toho:
a
půdy.
Velmi
nám
v
této
kostela, ale i roztoa) 225 000 Kč pomocí Díla
milý firemní suve- věci pomohl stavební technýr – loutka držící nik Arcibiskupství praž- sv. Bonifáce Würzburg,
b) 203 000 Kč Nadace Ackerstřešní tašku, na ského pan Stanislav Přizádech s nápi- byl (mj. sehnal odborníka mann Gemeinde Stuttgart,
sem Střechy Vrňata na tuto problematiku)
c) 75 000 Kč farnost sv. Jindřicha
a Žáčik.
a „naším člověkem“ byl Erlangen.
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4. – 190 000 Kč sponsorské
dary fyzických osob mimo farnost = 7,42 %,
5. – 110 000 Kč sponsorské dary
právnických osob mimo farnost
= 4,3 %.
Je zapotřebí poděkovat všem
farníkům za ochotu přispět. Sluší se
říci „Bohu díky“ a „ZaplaŅ Pán Bůh“,
vždyŅ to byl ohromný počin, že se
mezi našimi farníky na tuto akci posbíral téměř milión korun. A to tím
spíše, že v letech 2006 a 2007 probíhala rekonstrukce všech vitrážových
oken kostela, na níž se významně
finančně podíleli právě naši farníci.
Potvrzuje se, že na Lhotce je vždy

ochota přispět, spolupodílet se na
zabezpečení potřeb farnosti.
Poděkování samozřejmě patří
všem dalším dárcům včetně Magistrátu hlavního města Prahy. Spřáteleným institucím v Německu jsme
vždy po obdržení daru poděkovali
písemně. Také děkujeme všem, kteří
se snažili sponsory získávat. Je vidět, že existují lidé i firmy, které jsou
i dnes ochotny přispět na konkrétní
akci církve.

CO NÁS ČEKÁ DÁLE?
Chystáme jedno překvapení (proto
o něm není zmínka), ale hlavně se
v pastorační radě intenzivně zabýváme přípravou rekonstrukce farní

budovy a projektem tzv. kominice –
komunitního minicentra. Jak při své
adventní návštěvě naší farnosti v prosinci 2008 říkal pan kardinál Miloslav Vlk, farnost dnes potřebuje farní
dům – místo setkávání. Do financování takového projektu budeme
muset zapojit řadu institucí, ale šetřit
a shánět sponsory můžeme začít
už teï. Samozřejmě s konkrétními
informacemi o tomto projektu farnost seznámíme, jakmile budeme
mít příslušné podklady. Předpokládáme, že úvodní studii budeme mít
ještě letos.
JAKUB HRADEC
Snímky Sylva Hradcová
a Jiří Šárka

PRO» ZROVNA KRALOVICE
Tuhle jsem zaslechl po nedělní mši
otázku, proč má Lhotka partnerský
vztah zrovna s Kralovicemi a ne třeba s nějakou farností moravskou.
Toho, kdo tento dotaz vyslovil, se
neodvažuji podezírat, že by myslel na
to, že jezdit na Moravu by bylo lepší,
protože tam jsou vinné sklepy. Ale po
tom, co už léta jezdíme do Kralovic a
při mši na Lhotce, hlavně dětské, se
modlíváme za tamní farnost a tamní
děti, je to otázka, která svědčí o nepochopení toho, proč se kamarádíme
zrovna s touto farností.
Samozřejmě nejde o partnerství
jen s Kralovicemi, ale o to, že živá farnost, jako je naše, má morální povinnost snažit se podporovat církevní obce s horšími podmínkami.
O farnostech na Moravě panuje
přesvědčení, že obecně jsou na tom
lépe než farnosti v Čechách. Generální vikář plzeňské diecéze nedávno
v besedě o ekonomice církve v náboženském vysílání veřejnoprávního rozhlasu Plzeň mluvil o tom, že jsou farnosti bohatší i chudší. On, dokud byl
ještě jen venkovským farářem v českém pohraničí, nevybral ani na benzin, který za neděli po svých farnostech projezdil.
Obecně panuje přesvědčení, že na
Moravě jsou farnosti bohatší a živější.
I když, dodávám, leckde na severní
Moravě nebo ve Slezsku to také není
o moc lepší než v českém pohraničí.
Ale ze Lhotky to přece jen máme blíž
k těm duchovním úhorům v Čechách.
Když se svého času rodila na Lhotce myšlenka pomoci nějaké chudší
farností, měla tedy farní rada nejspíš
na mysli nějakou farnost v českém
pohraničí. Kralovice sice ještě zdevastované pohraničí nejsou, ale dva
kněží, kteří v tamní společné duchovní
správě působí, o tom, co je to české
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pohraničí v negativním slova smyslu,
už dávno také ledacos vědí. NeboŅ
kromě Kralovic mají na starosti asi
deset dalších kostelů ležících již v pohraničí se vším, co k tomu patří. Ale
hlavně Kralovičtí o lhoteckou nabídku
projevili zájem.
Možná jsme toho pro spojenou
kralovickou farnost ještě tolik neudělali. Ale asi jsme jí za ta léta, co s ní

máme zmíněné partnerství, třeba i díky brigádám lhotecké mládeže, pomohli víc, než kdybychom měli jezdit
někam až na moravsko-slezské pomezí. Kamarádit se s nějakou jihomoravskou farností v obci, kde jsou vinné slepy, by možná bylo příjemnější,
ale účelu, kvůli kterému jsme navázali
družbu s Kralovicemi, bychom tím nedosáhli.
JIŘÍ SŮVA

POZV¡NKA NA Z¡JEZDY
I když nám zima letošní rok předváděla svá kouzla dostatečně dlouhou dobu, musí konečně předat své
ledové žezlo kouzelnému, barevnému a voňavému jaru. A to, jak jistě
uznáte, je pro nás, národ cestovatelský, jako když pořádně zahouká
stará parní lokomotiva.
Je to zkrátka signál, že cesty jsou
opět sjízdné, poutní místa přístupná,
otevřená a okrášlená krásou přírody
i svého tajemného působení. V cukrárnách a kavárničkách se opět vaří voňavá kávička a staré hrady a zámky
jsou po zimě vyvětrané a naleštěné.
Letošní rok je už osmým rokem našeho putování, a to už stojí za pochvalu
farnosti, která se ráda setkává na cestách a ráda objevuje něco nového.
Dnes se dočtete, kam všude že se
letos vypravíme. Přesné časy odjezdů
budou vždy opět vyhlašovány s dostatečným předstihem.
9. května Svatá Hora: Již po dva
roky jsme tuto jarní tradiční pouŅ vynechali, tak letos se na ni opět vypravíme.
13. června Žarošice – Mutěnice
(muzeum vína, posezení ve sklípku):
Kdo byl na nedávné ochutnávce vína
pana Pavla Esterky (viz strana 7), jistě
má v živé paměti ještě jeho pozvání
na ochutnávku spojenou s návštěvou

muzea. Rádi pozvání přijímáme. Cestou se ještě zastavíme na mši svatou
v Žarošicích, které nám také nejsou
neznámé.
4. července Sázava – Štěchovice
– Davle: Letní pouŅ k svatému Prokopovi je nádhernou oslavou léta. Po
cestě opět navštívíme i mnoho dalších
zajímavých míst.
29. srpna Příchovice – Harrachov:
Mnoho rodin s dětmi vzpomíná na
centrum mládeže v Jizerských horách. Za totalitních dob to bylo jedno
z mála míst v republice, kde šlo žít
duchovní život alespoň trochu bez
zábran. Návštěvu tohoto místa zasazeného do překrásné přírody, spojíme s návštěvou muzea skla v nedalekém Harrachově.
19.– 20. září Polsko: Místa, která
navštívíme, zatím ještě nejsou přesně
určena, ale uvažujeme o Čenstochové
nebo Vambeřicích.
10. října Nepomuk – Velhartice:
Cesta po památných místech naší historie, spojená s překvapením, které
zažije jen ten, kdo pojede.
Na prosinec plánujeme vánoční
zájezd podle vašeho doporučení.
Těšíme se, že se vám budou zájezdy líbit.
Za cestovatelský tým
HANA STEHLÍKOVÁ

FARNÕ AKADEMIE
PÿEDN¡äKY ÿ¡DOV›CH SESTER

Školské sestry de Notre Dame při svém únorovém vystoupení u Panny Marie
Královny míru: vlevo provinční představená S. M. Silvie Němcová, vpravo S. M.
Fidelis Jakšičová.
Snímek Eva Kocmanová

Tématem přednášky únorové Farní akademie (8. 2. 2009) byla Historie a současnost Kongregace
školských sester de Notre Dame.
Úvodem seznámila přítomné se
současným stavem kongregace
v širších souvislostech sestra
Silvie Němcová, provinciální matka představená z Hradce Králové, a pak o historii i současnosti podrobně referovala sestra
M. Fidelis Jakšičová z Českých
Budějovic, která nám též zaslala
následující text:
Školské sestry de Notre Dame
jsou jedna z mnoha ženských kongregací devatenáctého století založených za účelem výchovy a vzdělávání dívek z nižších sociálních
vrstev. Jedná se o samostatnou
českou odnož bavorské Kongregace chudých školských sester Naší
Paní, kterou založila roku 1833 v řezenské diecézi Karolina Gerhardingerová na základě stanov chórových řeholnic de Notre Dame (též
Řádu kanovniček sv. Augustina).
Tento řád vznikl na přelomu 16. a 17.
století v Lotrinsku přičiněním kněze
Petra Fouriera a sestry Alexie Le
Clerc, za Velké francouzské revoluce a německé sekularizace byl
však zrušen. Poté došlo k jeho obnově ve formě několika na sobě
nezávislých kongregací, které všech-

ny přejaly Fourierův a Alexiin odkaz
a považují tyto dvě osobnosti za své
zakladatele.
O uvedení školských sester do
Čech se zasloužil Gabriel Schneider, tehdy kaplan v německé pohraniční vesnici Hyršov na Domažlicku,
který ve snaze vybudovat ve své
farnosti klášterní dívčí školu a penzionát navázal kontakt nejprve se
školskými františkánkami ve Štýrském Hradci a po neúspěchu vstoupil roku 1849 v jednání s bavorskou
kongregací, tehdy již sídlící v Mnichově. Celková složitost situace na
obou stranách byla příčinou jistých
neshod, jež vyústily v odtržení hyršovské filiálky od mnichovského
mateřince a v založení nového řeholního společenství, k němuž dal
povolení budějovický biskup Jan Valerián Jirsík. První sestry, všechny
hyršovské rodačky, přijaly 15. srpna
1853 řeholní oděv (a dvě z nich,
které prožily noviciát v Mnichově,
složily řeholní sliby); toto datum je
považováno za vznik kongregace,
která od bavorských sester přejala
název i původní Fourierovy stanovy,
na jejichž základě byla vypracována
vlastní řeholní pravidla. Pater Gabriel Schneider se tak stal prakticky
zakladatelem české větve školských
sester de Notre Dame, lidově zvaných notredamky.

Notredamky byly po boromejkách
druhou kongregací, která začala
v Čechách působit, a prvním ženským společenstvím této doby zaměřeným na pedagogickou činnost. Díky tomu se velmi rychle
rozšířily po celých Čechách (již od
začátku byl institut dvounárodnostní a školy vznikaly v českých i německých obcích), později i po Moravě, Slovensku a v USA. Roku
1854 se sídlo kongregace přesunulo z Hyršova do bývalého minoritského kláštera v Horažïovicích,
který se na následujících sto let
stal generálním mateřincem kongregace. I přes rychlý početní nárůst členek převyšovala po celý
zbytek 19. století poptávka personální možnosti institutu. Školské
sestry zakládaly obecné, měšŅanské a šicí školy, velmi často přijímaly práci v dětských opatrovnách,
sirotčincích (a někdy i školách) založených obcí či šlechtickým velkostatkem a uplatnily se též jako kvalifikované síly v několika ústavech
hluchoněmých. Po roce 1918 začaly vzhledem ke změněné společenskopolitické situaci přijímat také
práci v domovech důchodců a podobných sociálních zařízeních. Za
totalitního režimu pak tento typ
činnosti představoval spolu s péčí
o mentálně postiženou mládež
jedinou povolenou pracovní náplň
řeholnic. Německé sestry byly po
druhé světové válce odsunuty do
Bavorska, kde v následujících desetiletích relativně úspěšně rozvíjely pedagogickou činnost. V době
největšího rozkvětu, koncem čtyřicátých let 20. století, měla kongregace asi 1200 členek v pěti provinciích. Od té doby jejich počet stále
rychleji klesá.
Po převratu 1989 se české notredamky vrátily z „pohraniční izolace“
zpět do některých původních působišŅ (Hradec Králové, České Budějovice, Praha-Krč, Horažïovice,
Kardašova Řečice). Do kongregace vstoupilo několik mladých sester,
které se snaží působit ve školách,
školkách a v rámci volnočasových
aktivit dětí a mládeže. Starší generace předválečných a poválečných
sester pomalu dožívá v charitních
domovech v Praze a Kardašově Řečici a své modlitby i tělesné utrpení
obětuje především za děti a mládež,
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neboŅ starost o ně považuje nadále
za své velké poslání. Stejně jako
v případě většiny řeholních institutů
visí nad dalším směřováním, především pak nad dalším rozvojem a růstem kongregace českých školských
sester velký otazník.
F. J.
Březnová Farní akademie 8. 3.
připadla na druhou neděli postní. S tím také korespondovalo
téma přednášky ctihodné sestry
Anežky Najmanové, benediktinky z komunity Venio OSB (sídlící
na Bílé Hoře v Praze 6) – Postní
zamyšlení.
Svoji přednášku sestra Anežka
uvedla připomenutím evangelia,
které se tu neděli četlo při mši svaté, a sice o proměnění Ježíše na
vysoké hoře před zraky učedníků
Petra, Jakuba a Jana a o jeho rozmlouvání s Mojžíšem a Eliášem.
Učedníci poznávají Ježíše v jiném
světle, tak, jak ho vidí Bůh, avšak
při zpáteční cestě se dovídají, že
bude muset trpět, ale že vstane
z mrtvých. Jistě zážitky pro učedníky šokující. Podobné dobrodružství Ježíš možná nabízí každému
pokřtěnému člověku. My ovšem bohužel zpravidla nejsme připraveni
a ochotni se na Ježíše dívat očima
víry. Naše víra je příliš malá a slabá.
Ale právě postní doba by měla být
příležitostí k jejímu posílení a k přípravě na setkání s Ježíšem a na
svátky Vzkříšení.
Podívejme se, jak byl půst vnímám v biblické tradici a následně
pak i v Benediktově řeholi. Ve Starém zákoně je projevem půstu celkové nebo částečné zdržení se od jídla
a pití, obléknutí se do kajícího oděvu, posypání hlavy popelem apod.
V hlubším slova smyslu je chápán
např. jako ponižování duše, návrat
zpět k Bohu, pokorné očekávání Boží
pomoci a solidarita s bližním. Důvody
postu byly různé: smutek nad zemřelým, vyznání hříchů (král David), volání k Bohu o pomoc (královna Ester
a její služebnice) apod. Mojžíš se
postil 40 dnů na hoře Sinaji a podobně Eliáš putoval v síle Božího
pokrmu k hoře Choreb – oba se tak
připravovali na setkání s Bohem.
Ježíšův čtyřicetidenní půst v Novém zákoně je jeho přípravou na
veřejné působení. Není ovšem projevem lítosti, ani očekávání Božího
zjevení, ale vyjádřením jeho absolutní oddanosti Otci. V tomto duchu
dává Ježíš ïáblovi jasně najevo, že
mu jde víc o Otce než o vlastní moc.
Tím nám dává příklad, jak vítězit
nad pokušením – v síle Božího slova odolávat nástrahám Zlého.
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V židovské tradici byly v roce čtyři závazné postní dny. Zbožní židé
se však postili každé pondělí a čtvrtek. Ježíš se zřejmě v tyto dny nepostil, a tak mu bylo vytýkáno, proč
se jeho učedníci nepostí. Ježíš na
to odpovídá podobenstvím o ženichovi a o hostech na svatební hostině. Po Ježíšově zmrtvýchvstání
převládá radost nad očekáváním
blízkosti spásy a apoštolové žádné
postní praktiky nestanovili. V pozdějších letech byl půst přizpůsoben
židovské tradici, pouze se změnily
postní dny – místo pondělí a čtvrtku
středa (na památku zajetí Ježíše)
a pátek (k uctění Ježíšova umučení). Byl též zaveden předvelikonoční půst, který původně trval pouze tři dny, později týden (Svatý
týden) a od první poloviny 4. století
až do dnešní doby trvá 40 dní. Nové
impulsy k půstu přineslo ve 3. a 4.
století mnišství, kdy je půst chápán
především jako boj mezi duší a tělem. V posledních desetiletích církev od postní praxe trochu poodstoupila, paradoxně však nabývá
půst na významu v medicíně, psychologii, v udržování si váhy apod.
V Benediktově řeholi, napsané
okolo roku 529 na Monte Cassinu
ve střední Itálii, měl půst význam jakožto vyjádření smutku, jako čekání
na návrat Pána v jeho slávě. Podle
této řehole má vlastně celý život mít
ráz doby postní – ovšem bylo pamatováno na slabosti, sílu a individuální schopnosti člověka. Nicméně
podle této řehole k prožívání doby
postní nepatří pouze půst od jídla
a pití, ale také modlitby žalmů (zvláště tzv. kajících žalmů č. 6, 32, 38,
51, 102, 130, 143), četba Písma svatého nebo knih s náboženskou tematikou, noční bdění, odřeknutí si
planého povídání a žertování, nenechat se rozptylovat podružnými
věcmi – je ovšem třeba zvážit, co je
nutné pro plnění vlastních povinností a pro dobro bližního (návštěva
nemocného může být velkým skutkem milosrdenství).
Postní doba by primárně neměla
být cílena na vlastní dokonalost jako
takovou, ale na cvičení se v milosrdenství, v trpělivosti a lásce k Bohu,
k druhým i k sobě samému. Skrze
půst a modlitbu bych měl více poznávat své nitro a měl bych být
schopen vidět v jiném světle i svého
bližního. A tak docházet k poznání,
že já i bližní jsme stvořeni k Božímu
obrazu a že skrze umučení a vzkříšení Krista máme podíl na životě
věčném a na jeho slávě.

PROGRAM KONFERENCE
Pátek 16. října 2009 – 14 hod.:
Sraz u kostela P. M. Andělské, Praha 1,
Loretánské nám. 7. – Prohlídka míst
spojených se sv. Anežkou na Pražském hradě. – V 18 hodin mše svatá
u P. M. Andělské.
Sobota 17. října 2009 – 9 hod.
(společný program): Prohlídka kláštera Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Slavná mše v kostele
sv. Františka z Assisi u křižovníků –
slouží generál a velmistr křižovníků
s červenou hvězdou P. J. Kopejsko O.Cr.
Přednáška SM L. Pospíšilové OFS.
Sobota 17. října 2009 – 14 hod.
jednání v sekcích (včetně diskuse)
Duchovní oblast – klášter minoritů u sv. Jakuba, sál sv. Anny,
Praha 1, Malá Štupartská 4: Duchovní odkaz sv. Anežky České pro naši
současnost a jeho aplikace na současný život naší společnosti: křesŅanské kořeny naší kultury, morální zásady, osobní i národní sebevědomí.
Přednášky generála a velmistra Rytířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou P. J. Kopejska O.Cr., provinciála řádu minoritů P. Sikory OFMConv. A sestry A. Markové OSC., abatyše kláštera klarisek v Bad Neuenahr
v Německu. – Sociální a zdravotní
oblast – klášter křižovníků s červenou hvězdou, Praha 1, Platnéřská 4:
Jednání bude zaměřeno na péči o chudé a osamělé nemocné a bezmocné lidi, o lidi na okraji společnosti, na
zapojování veřejnosti do této péče.
Přednáška P. ing. M. Fialy, O.Praem.

KAREL ŠTAMBERG

(Dokončení na straně 7)

Letos uplyne již dvacet roků od doby, kdy velká část našeho národa
s radostí se připravovala na svatořečení Anežky Přemyslovny. Tisíce
nás tehdy jely do Říma a vrátily se
s nadšením.
Tehdy to byla jiskra, která v lidech
roznítila znovu naději a spolu s dalšími faktory významnou měrou přispěla k pádu komunismu a k tzv. sametové revoluci. Bohužel toto nadšení
dosti rychle opadlo, jak to v podobných případech často bývá. Letos tedy máme příležitost toto nadšení obnovit a pokusit se vložit do života naší
společnosti morální a duchovní hodnoty. Máme pocit, že není náhoda, že
na tento rok připadá naše předsednictví v Evropské unii, návštěva papeže
a možná ještě něco dalšího, o čem dosud nevíme. Kromě toho v roce 2011
budeme oslavovat osmisté výročí narození sv. Anežky Přemyslovny. Zahájením akcí k tomuto jubileu bude konference, kterou ve dnech 16.–18. října
2009 uspořádá Sekulární františkánský řád (SFR) ve spolupráci s celou
františkánskou rodinou.

STÿÕDMÃ A VE VHODNOU CHVÕLI

Vinař Pavel Esterka (uprostřed) se lhoteckými farníky.

„Obveselením duše a radostí srdce
je víno, které se pije střídmě ve
vhodnou chvíli,“ čteme nejen v Bibli
v knize Sírachovcově (31,28), ale
i v citaci z díla nejvýznamnějšího
starozákonního učitele moudrosti
na etiketě lahví rulandského bílého
a červeného cabernetu Moravia
z rodinného vinařství Pavla Esterky.
Jéšua Sírachovec působil necelých
dvě stě let před Kristem. Ctitel Panny Marie Schönstattské P. Hovorka
je náš součastník. Před třiceti lety
se narodil v Hovoranech. Do blízkých Mutěnic se přiženil. Stodvacetikilový – i to nám o sobě na Lhotce,
kde s námi v neděli 15. února odpoledne besedoval o víně, pan Pavel
prozradil – ani řečí nezapřel, že je
Moravák jako řemen. Jinak by nám,
když se v úvodu besedy, představoval, neřekl, že jedenáct let už

jsou s manželkou Pavlou vzítí. Mají
čtyři děti.
Dokladem toho, jak mu na
rodině – nejen
vlastní, ale i rodině jako takové – záleží, jsou
právě
etikety
s myšlenkou ze
Sírachovce. Protože
zmíněná
vína chápe jako
prostředek k příjemnému posezení manželů,
když si navečer
chtějí odpočinout
od
každodenních starostí. Na
etiketách je vyobrazen kmen

V˝roËÌ sv. Aneûky

lovy a jeho kolegy z fakulty. P. Dr. Tomáše Petráčka z Univerzity Hradec
Králové, A. Waldsteina OSB, Německo, prof. Dr. L. Mlčocha, Fakulta sociálních věd, Dědictví Anežky České
(Láska dobropřejná a láska sociální
i politická).
Názvy většiny přednášek budou stanoveny dodatečně.
Neděle 18. října: 9 hod. mše svatá
v kostele u sv. Jakuba – kvardián
P. S. Gryň, OFMConv., nebo provinciál minoritů P. Sikora. OFMConv. –
10.30 hod. závěr konference – klášter minoritů u sv. Jakuba, sál sv.
Anny: Diskuse o aktivním prosazování postojů sv. Františka z Assisi do
naší společnosti ve 13. století sv.
Anežkou a o konkrétních událostech
z jejího života: poslání a činnost klari-

(Dokončení ze strany 6)

Vystoupení ředitele Naděje Mgr. I. Hradeckého. Přednáška MUDr. T. Dvořákové – Hospic Dobrého pastýře,
Čerčany. Diskuse. Společensko-politická oblast – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha 1, Sněmovní 4: Jednání bude zaměřeno na
zapojení našeho národa a státu do
dění v Evropě na základě křesŅanských hodnot – víra v Boha, svoboda
jednotlivce i národa, morálka, spravedlnost, kulturnost jednání lidí a mezilidských vztahů. Úvodní vystoupení
místopředsedy PS ing. J. Kasala. Přednášky P. Dr. V. Eliáše, proděkana Katolické teologické fakulty Univerzity Kar-

stromu se dvěma snubními prstýnky, v koruně s tváří muže a ženy.
Podobně to cítí i paní Pavla Esterková, která tento motiv vymyslela.
Na čtyřech a půl hektarech vinohradu má P. Esterka přes 20 000
vinných hlav, ve sklípku 39 velkých
sudů. Víno prodává přes svou firmu
a spolupracuje i s čejkovickými
Templářskými sklepy.
Protože víno je každý rok jiné, je
práce s ním pro tohoto věřícího vinaře nejen láskou, ale i dobrodružstvím. „Je to krásná, tvůrčí a příjemná práce,“ říká.
V kapli Božského Srdce Páně
jsme s ním v polovině února nejenom
besedovali, ale i koštovali – asi pětadvacet vzorků. Někteří z šedesáti farníků, kteří se akce zúčastnili a projevili značnou znalost vína a vinařské
problematiky, se dali slyšet, že tak
vynikající degustaci ještě nezažili.
JIŘÍ SŮVA
Snímky Tomáš Hrouda

S nabízením lahodného nápoje
pomáhal i otec Bedřich Vymětalík.
sek ve světě v dnešní době, šíření odkazu sv. Anežky v Sekulárním františkánském řádu. – 13 hod. prohlídka
Anežského kláštera, Praha 2, U Milosrdných 17, místo prvního špitálu
sv. Anežky a její matky, královny Konstancie. (Zde se platí vstupné 150 Kč;
senioři 80 Kč.) – 15 hod. klášter řádu
františkánů P. M. Sněžné, Praha 1,
Jungmannovo nám. 18 zábavní odpoledne s vystoupením hudební
skupiny.
Přihlášku zašlete do 15. dubna
2009 na adresu sekretariátu konference: Ing. J. Tůma,
252 82 Kamenný Přívoz.
Telefon 235 353 683,
mobil 608 383 385,
e-mail alverna@cmail.cz. (fr)
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Jak jsem öla na ples za ËarodÏjnici

V pondělí před desátým farním plesem mi snacha Blanka oznámila, že
na ples nepůjdou. A tak mi odpadlo
hlídání vnoučka.
Nejmladší ze synů David řekl,
abych šla tedy já.
Začala jsem přemýšlet. Celý večer budu sedět a dívat se na tančící
páry? Ale pak jsem se rozhodla. Půjdu a půjdu za něco, aby mne nikdo
nepoznal. A tak jsem se vypravila
do papírnictví.
Na stěně měli pouze masky různých známých mužských osobností.
Z ženských postav tam
byla jen čarodějnice
a kousek od ní koště.
A tak bylo jasné, za koho půjdu, když Tomáš
Hrouda požadoval, abychom jubilejní ples zpestřili třeba i nějakými
maskami. A že budu mít
s kým, respektive s čím,
tancovat – s koštětem.
S maskou čarodějnice a s koštětem jsem
hned jela ke své kamarádce Evě. Známe se
sice léta, ale protože
není věřící, zhrozila se:
„Takhle? V tomhle věku?
A mezi věřící?“ A pak se
ještě věcně zeptala: „Na
co máš to koště?“
„Každého praštím,“
vysvětlila jsem. Pak
jsem jí prozradila, že
na plese budou dva
kněží a možná i jeden
ministr.
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Byla zděšená ještě víc: „Doufám,
že je nebudeš bít.“
Ve středu před pátečním plesem
jsem měla jenom masku, koště
a černou sukni.
Když Eva viděla, že to s tou čarodějnicí myslím vážně, začala přemýšlet: „Druhou sukni ti upravím.
A ještě potřebuješ šátky a hada nebo
pavouka.“
Hada jsem sehnala v hračkářství.
V pátek okolo šesté hodiny mi
Eva přišla pomoci s oblékáním. Bylo
náročné. Měla jsem černé punčocháče, jednu ponožku černou, druhou černo-červenou, na nohách domácí pantofle. A dvě sukně – jednu
v pase. Černý rolák a batoh s doklady. Druhá sukně byla upravená
a splývala mi od krku dolů přes batoh. Kolem krku jsem měla omotané tři šátky po babičce a mezi nimi
propleteného žluto-černého hada.
Na obličeji masku čarodějnice s malým šátečkem. To vše doplňoval
černý šátek uvázaný dozadu, černé
rukavice a – koště.
Na ples jsem jela se synem Davidem a v autě seděla vedle něho. Napomínal mě: „Kdyby nás zastavili
policajti, ne abys je vzala tím koštětem. A vůbec, chovej se na plese
slušně, nebo půjdeme domů.“
Po tomto synově kázání jsem trochu znervózněla. Byla jsem na rozpacích, jak můj převlek na plese
všichni přijmete.

Když jsem vstoupila do sálu, byla
tréma pryč. Otci Bedřichovi jsem
předala vstupenku pro čarodějnice
– pečící papír opálený svíčkou. Zanedlouho jsem potkala i druhého
pátera a viděla jsem, že oba kněží
mou masku berou.
Při plese mi Martin zvaný Pavián
chtěl masku strhnout. Nakopla jsem
ho a pak ještě dostal koštětem.
Jak jsem se dověděla po odmaskování, v té chvíli prý zauvažoval:
„Myslel jsem, že to je někdo starší,
ale ono mě to nakoplo do zadku, tak
to musí být někdo mladý.“
Během plesu jsem rejdila po sále. Dokonce jsem byla i u pana ministra a jeho manželky a viděla
jsem, že i oni můj převlek berou.
Vám mladým, kteří jste byli na jubilejním plesu, děkuji za pochopení.
A vám starším chci říci: „Smějte se!
Někdy je dobré i takové bláznění.
Omládnete.“
Po návratu jsem si doma představovala mého manžela Josefa, co
tomu na věčnosti asi říká. Jistě to
odtamtud viděl i P. Karel Pilík, se kterým jsme byli v kontaktu od roku
1969. Otec Pilík zemřel 1. dubna
2007, můj manžel měsíc po něm.
A tak jsem si představovala, jak Josef tam v ráji paterovi říká: „Podívejte se, ta čarodějnice, to snad musí
být Eva!“ A jak mu otec Karel odpovídá: „Tak se na ni, Josífku, nezlob,
že je veselá. VždyŅ se za nás modlí.“
Toto číslo Věstníku vychází na
konci postní doby k Velikonocům.
A tak je na místě i malé zamyšlení:
Pán vidí i do našich srdcí. Radujme
se ze života, třeba si občas i trochu
zablázněme, ale chovejme se tak,
abychom se tam v ráji jednou všichni
setkali.
EVA MARUŠKOVÁ

V P¡TEK TÿIN¡CT…HO
V pátek 13. února 2009 se od 20 hodin v KC Novodvorská uskutečnil tradiční farní ples. A jelikož šlo o ples
v pořadí již desátý, tudíž jubilejní, nenechali si tuto výjimečnou společenskou událost ujít nejen naši farníci
a jejich přátelé, ale ani vzácní hosté.
Svou přítomností nás poctili šlechtici
a šlechtičny z celého světa (např. z Indie, z arabských zemí v doprovodu odvážných břišních tanečnic, čínská princezna a zejména nejpočetnější skupina
dentálně výrazných pánů a dam z rumunské Transylvánie). Také se dostavily bytosti z jiných světů (jezerní lidé
s bujnými zelenými kšticemi), vojenské
špičky (Napoleon Bonaparte, důstojníci
v dobových uniformách a vedle nich
i londýnský policista), zástupci z říše
zvířat (roztomilé, ale ne šedé myšky,
želva nikoliv nindža) a mnoho dalších
významných osobností (chiruržka, hokejista, rozverná cowgirl, cikánka, piráti,
elegantní dámy ze šedesátých let), dokonce i ministr Cyril Svoboda (ten byl
skutečný), jeden pořádný vidlák a jiní.
Prostě žně pro sběratele autogramů.
Za průvodce celým večerem se demokraticky prohlásil Fantomas. A jelikož
se proslavil jako muž mnoha tváří, vypůjčil si pro tuto akci podobu našeho
farníka Prokopa Jirsy a celou dobu nás
skvěle bavil.
Při předtančení skupiny Dance show
se přítomným až dech tajil, jak děvčata
lítala vzduchem. Kluci se taky zapotili,
on akrobatický rokenrol není žádná
hračka. Potlesk sklidilo i druhé předtančení – hravý swing.
Tombola byla i letos navzdory všudypřítomné finanční krizi skutečně bohatá.
Dík patří všem, kteří do ní přispěli svým
darem, a také paní Evě Šiškové, jež od
tří hodin od rána zpracovávala její pochutinovou složku tak, že se stala pastvou
nejen pro chuŅové buňky, ale i pro oči.
ŠŅastná čísla losoval ušatý Hurvínek
s koloběžkou za přísnsého dozoru Scotland Yardu.

Po tombole byla vyhlášena nejlepší
maska. Nikdo neměl pochyby o tom,
kdo ji vyhraje. Již od začátku se stala
horkou favoritkou drzá čarodějnice.
Každého, koho potkala, pošŅuchovala
nejen svým koštětem, ale i ostrým jazykem, a nebyla jí svatá ani důstojnost
důstojných otců, ani poslanecká imunita
pana ministra. Tiskařský šotek, který
prodával vstupenky, se už u vchodu neohrabaně pokoušel zjistit totožnost této
dámy. Poté se vytasil s detektivní hypotézou hodnou doktora Watsona: „Musí
to bejt někdo mladej. Když jsem jí zkoušel strhnout masku, tak mě pořádně nakopla!“ Otec Bedřich na to šel šalamounsky: „Třeba mi prozradí, kdo je,
když se s ní vyfotím.“ Nikomu se ale čarodějnici nepodařilo odhalit a celý večer
se sálem vznášela otázka, kdože se to
skrývá pod maskou. Úlevu naší zvědavosti i samotné čarodějnici, pečící se
pod vrstvami plédů, šátků a šatů ve
vlastní šŅávě, přineslo právě vyhlášení
nejlepší masky. Čarodějnice nás ještě
chvíli napínala a popichovala:
„No hádejte, kdo jsem! Vy mě
nepoznáváte? VždyŅ jsem vaše
farnice!“ A pak se z množství
vrstev oblečení vyloupla – paní
Eva Marušková! To opravdu
nikdo nečekal; maskování bylo
dokonalé. Dokonce se schválně nehlásila ani k vlastní rodině, aby ji nikdo nepoznal. Takže
ovace celého sálu a šampus,
který dostala, byly opravdu zasloužené.
O půlnoci se již tradičně zpívalo Aby nás Pán Bůh miloval –
takové krátké „ztišení“, které
vždy zahřeje u srdce.

Půlnočním překvapením se letos stal
rychlokurz němčiny Alles Gute. V něm
nás Karl (alias Prokop Jirsa) naučil několik důležitých německých slovíček pro
běžnou konverzaci. Zároveň nám vysvětlil, že pověrčivý Egon nepřišel, protože je pátek třináctého, a pořádně nám
polechtal bránici, až jsme smíchy brečeli. Na závěr se nám moc ulevilo, protože nás upozornil, že my se nemusíme
bát jako Egon, protože už je vlastně
sobota čtrnáctého.
Všichni se výborně bavili, takže jsme
si ani nevšimli, jak rychle čas letí. Tentokrát jsme měli možnost hezky si zaplesat až do dvou hodin do rána.
Organizátoři jsou rovněž spokojení,
že ples se vydařil a že farníci mají smysl pro humor, dokáží si ze sebe udělat
legraci a nebáli se přijít v maskách.
A podle toho, jak duní tamtamy, se zdá,
že podobnou příležitost k lehké exhibici
si příště zase nenechají ujít.
(Iiiks)
Snímky na stranách 8 a 9
Olga a Tomáš Hroudovi

OTÁZKY PRO VÁS
Organizátoři plesu vám budou vděčni
za jakékoliv ohlasy a připomínky
k plesu. Zejména je zajímá:
Jak se vám líbil letošní ples?
Líbí se vám ples v maskách?
Pokud ano, chtěli byste si to někdy
zopakovat (např. již příští rok, každý
přestupný rok nebo podobně)?
Neváhejte nám sdělit své nápady
a zlepšovací návrhy. Ty obzvláště
geniální zkusíme příště zrealizovat.
Kontakt: Tomáš Hrouda – ohlasy nejlépe pište na gobbet@centrum.cz
nebo zanechte v sakristii.
T. H.
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K R ¡ T C E
JAKO VIKÁŘ III. pražského vikariátu otce
Bedřicha Vymětalíka od 1. března vystřídal
vršovický farář P. Stanislav Góra.
l NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ u Panny
Marie Královny míru 15. března uděloval
P. Martin Vlček, kaplan u sv. Antonína v Praze-Holešovicích. Před tím sloužil desátou
mši svatou.
l 75 LET se 26. března dožil František Martinek. Jáhnem u P. M. Královny míru a u sv.
Ludmily je už 12 let. Od letoška však bude
vzhledem k věku působit již jen na Lhotce.
l DRAHOMÍRA BRUŠOVÁ od 29. března
na Lhotce v kapli Božského Srdce Páně
vystavuje své pastely, oleje a malby na hedvábí. Výstava potrvá asi měsíc.
l LHOTECKÁ FARNOST si od 1. dubna
tohoto roku zřizuje farní sekretariát. Jako
pastorační asistenka v něm bude působit
Ing. Olga Hroudová.
l ÚKLID KOSTELA před velikonočními
svátky byl naplánován na sobotu 4. dubna
od 8.30 hod.
l VELIKONOČNÍ JARMARK s posvěcením
kočiček, připomenutím si velikonočních zvyků, zasazením oseníčka, upletením pomlázek, výrobou řehtaček i píšŅalek a zdobením
vajíček se na zahradě Církevní mateřské
školy Studánka v Praze 4, Ke Kamýku 686,
stanice autobusu Cílkova (z Kačerova 189,
od Smíchovského nádraží 198 a 199) nebo
Nové Dvory (215, rovněž z Kačerova) uskuteční v sobotu 4. dubna ve 14 hodin.
l STABAT MATER od Giovanniho Batisty
Pergolessiho provedou M. Turchichová
a K. Franková v sobotu 4. dubna v 17 hodin,
tedy po skončení odpolední mše svaté.
l NÁBOŽENSKÁ LITERATURA a velikonoční blahopřání se v kapli Božského Srdce
Páně o nedělích prodávají do Květné neděle.
l SČÍTÁNÍ VĚŘÍCÍCH v katolických kostelích při bohoslužbách se po pěti letech uskuteční v neděli 19. dubna. Pastorační rada očekává, že lhotečtí farníci se ten den zúčastní
bohoslužeb ve svém domovském kostele
a nezapomenou tam vyplnit sčítací lístky.
l LISABONSKÁ SMLOUVA bude v neděli
17. května námětem přednášky ministra pro
místní rozvoj JUDr. Cyrila Svobody na Farní
akademii (FA). Letošní semestr FA uzavře
v neděli 7. června přednáškou Možnosti a hranice ekumenických vztahů mezi církvemi
P. JUDr. Stanislav Přibyl PhD, JC.D. Přednášky Farní akademie začínají vždy v 16.30 hod.
l V PONDĚLÍ 18. KVĚTNA v 19.30 hod.
bude v kostele i Panny Marie Královny míru
koncert – vzpomínka rodičů na jejich předčasně zesnulé děti.
l SEZNAMOVACÍ VÍKEND RODIN, jež
chodí do kostela Panny Marie Královny míru
a ještě na Lhotce nikoho neznají, se připravuje na dny 22.– 24. května.
l ZAHRADNÍ SLAVNOST má být letos
v neděli 23. června po dopolední mši svaté
v Církevní mateřské škole Studánka, opět
s pohoštěním od řezníka z Moravy.
l NA ZÁŘÍ, kdy Českou republiku navštíví
papež Benedikt XVI., se na prohlídku lhotecké křížové cesty ohlásilo už několik skupin ze zahraničí.
(red)
l
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Hra Člověče, nezlob se s živými figurkami; na obrázku je vidět, že na nedostatek
sněhu si účastníci letošní zimní chaloupky nemohli stěžovat.

ZIMNÕ CHALOUPKA 2009
Již po jedenadvacáté se letos
v naší farnosti uskutečnila zimní
lyžařská chaloupka. Ptáte-li se,
jak proběhla, pak vězte, že takto:
V neděli 22. února po mši jsme
nasedli do autobusu, abychom se
dostali na Florenc. Všichni jsme byli
mile překvapeni, když nám starší kamarádi řekli, že na chaloupku pojedeme skvělým autobusem firmy
Student Agency.
ŠŅastně jsme dojeli až do Jáchymova, kde se letošní zimní chaloupka konala. Tam jsme vyšlapali
do kopce ke stejné evangelické faře
jako minulý rok. Bylo nás celkem
osmnáct dětí ve věku od osmi do
čtrnácti let. Staralo se o nás šest
starších kamarádů a po několik dnů
i náš lhotecký kaplan otec Stefan.
Každý rok se na chaloupce hraje
etapovka podle nějaké knížky, a tak
tomu bylo i letos. Ta letošní vycházela z knížky Pětka v pasti, která vypráví o čtyřech kamarádech a jednom psu, kteří jedou na venkov kvůli
čistému vzduchu, ale objeví tam něco víc než jen vzduch. Etapovky byly
náročné, ale hezké a plné zážitků.
Nejoriginálnější byla ta poslední.
Při ní jsme hráli Člověče, nezlob se,
ale na sněhu. Starší kamarádi vydupali ve sněhu ïůlky a jejich hrany
posprejovali oranžovým sprejem.
(To píšu proto, kdybyste se ptali,
proč jsme měli oranžové fleky na
oblečení. Ale šlo to umýt!).
Etapovku přesvědčivě vyhrála
skupinka Ehm s největším dosažitel-

ným počtem bodů. Bodování úklidu
se lesklo nulami, pouze někdy se
před nimi objevila jednička.
K chaloupkám patří i duchovní
témátka. Letos s námi pater Stefan
hovořil o hříchu a o postní době.
Moc hezké byly také večery před
společnou modlitbou, kdy Filip hrál
na kytaru a my jsme zpívali. Na Popeleční středu jsme vyrazili do kostela na mši.
Pro lyžování je důležité počasí,
a to letos docela ušlo. V pondělí bylo
nejlépe. Poslední den bylo asi nejhůře. Lyžovali a snowboardovali
jsme od pondělí do pátku kromě
středy, což byl odpočinkový den. Na
sjezdovce se stal i menší úraz. Kája
si poranila nohu a musela do nemocnice. Nejhorší bylo, když si někdo zapomněl doma brýle, protože
ostošest sněžilo.
Předposlední den jsme si večer
zahráli scénky, které jsme si připravili.
V sobotu ráno jsme všechno uklidili a vyčistili, což bylo skutečně potřeba. Pak přišla ta nejočekávanější
chvíle chaloupky, a to vyhlašování výsledků s následnou dražbou. A také
nesmíme zapomenout na rozdávání
diplomů. Jeden tentokrát od nás, dětí,
dostali i starší kamarádi, a to za trpělivost, kterou s námi měli. Nakonec
jsme se rozloučili s farou, kde jsme
strávili moc hezké jarní prázdniny.
Doufám, že na tuto chaloupku
budeme všichni vzpomínat v dobrém. Pro mě byla tou nejlepší, na
které jsem dosud byl.
JENDA KŘÍŽEK, 12 let

DĚTSKÁ MŠE 1. BŘEZNA o první neděli postní se letos nesla v duchu příšer (hyeny, divočáka a škorpióna), které symbolizovaly naše
choutky něčím být, něco mít a něco vlastnit.
Naproti tomu nápisy na stylizovaném andělu
nabízely pomoc proti nesprávným touhám –
modlitbu, půst a skutky lásky.
Snímky Jiří Šárka
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Jaro nám klepe na dvířka, kytky vylézají ze svých domečků a postýlek. Ani
já Kristián a můj kamarád šnek Absolutní rychlouš, se nesmíme nechat zahanbit. Šnek rozhodl, že si musíme vyčistit a pořádně vydrhnout náš kopací
míč. To víte, děti, jarní sezóna kopacích soutěží se blíží a my jsme
pořádná parta. Teda samozřejmě nehrajeme sami. Rádi přivítáme kluky
i holčičky, kteří by si s námi chtěli
hrát. Šnek stojí v bráně, jeho domeček umí bránu docela zaplnit, takže
nám dá gól málokdo. No a já se
s ostatními svícemi snažím běhat
jako o závod.
Minulou neděli jsem to ale nějak
popletl, a jak tak utíkám po hřišti,
moc jsem nekoukal, najednou byl
přede mnou šnek v bráně a já na
něj vykopl míč. No, děti, co byste
asi čekaly, že se stalo? Dal jsem si
vlastního góla. Všechny svíce se
mi smály, až se za bříška popadaly. Ale to nevadí. My budeme se
šnekem trénovat a příště to bude
určitě lepší.
Milé děti, přeji vám krásné velikonoční svátky prožité v kostelíčku
a veselé jaro. Nezapomeňte si připravit míče a – hurá ven.
Zdraví Vás Váš Kri…, Kri…,
no přeci KRISTIÁN

JAK SE KLUCI PROMÃNILI

Strana 12

velikonoční ráno moc hezky nevypadalo.
Což o to, pan učitel byl hodný
pán, ale ti jeho kluci, rošŅáci, to teda
bylo něco. Kdekoliv se něco stalo,
kdekoliv kňučel pes a naříkala kočka, bylo jasné, že kluci pana učitele
zase něco vyvedli.
Nesvedl s nimi nic ani jejich táta,
pan učitel, ani máma, a že to panečku byla fortelná paní.
A protože si kluci nedali říci a hádali se i na velikonoční ráno, rozhodl
se pan učitel, že kluky pošle do světa.
Máma napekla jablkové koláče,
táta-učitel jim přidal několik dobrých
rad a kluci šli.

DĚTSKÝ KARNEVAL, který jsme si ve
farnosti užili v sobotu 14. února, tedy na
svatého Valentina, byl plný bytostí z pohádek či filmů. Otec Bedřich Vymětalík se
v obleku žabáka skoro upekl a P. Stefan
Wojdyla pomáhal mladým s hrou Kocour
v botách (to byl ještě bez paruky). Děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílu.
Snímky Jiří Šárka,
montáž Boženka Šárková

s

Už je to taková tradice, že velikonoční ráno je úplně jiné než ostatní
rána a než ostatní neděle v roce. To
se takhle probudíte v postýlce a doma sedí za oknem čokoládový beránek, na míse se protahují barevná
vajíčka a v celém bytě to voní takovou tajemnou náladou.
Nedělní velikonoční ráno je úplně
tiché, tichoučké, jenom z kostela
zvoní zvony, tak nějak slavnostně,
a oznamují do celého kraje velikou
zprávu.
Takhle to vypadá skoro ve všech
chaloupkách, ale tam u lesa, v té
malé dřevěné chalupě, ve které
bydlel pan učitel a jeho děti, to na

Do prvního kopce to šlo zlehka,
do druhého ještě jakžtakž, ale u třetího kopce už fňukali a u čtvrtého se
zastavili. Posadili se do trávy a začali naříkat.
Sluníčko už se na to nemohlo
koukat. Slezlo z té nebeské výšky,
skutálelo se vedle kluků a povídá:
„Co tady tak naříkáte?“
„My nenaříkáme,“ odpovídali kluci.
„My jenom nevíme, co máme dělat.“
„Kluci, já vám poradím,“ povídá
sluníčko. „Musíte jít tamhle do té malé
vesnice. Tam bydlí dědoušek Homola.
Už je nemocný a moc by potřeboval,
aby mu někdo na Velikonoce pomohl
uklidit světničku, otevřít okno, natrhat
kočičky do vázy. Protože vím, že nejste jenom kluci-nezbedové, určitě to
zvládnete.“
Kluci se chvíli dohadovali. Do téhle
chvíle nikdy mamince doma nepomáhali.
Ale vyhrálo to dobro, které bylo
po trošce v každém z nich.
Utíkali k dědouškovi Homolovi
a hodně se snažili.
Nebylo to vůbec lehké. Okna byla
celá špinavá, museli je umýt. Pro kočičky to bylo daleko a což teprve přinést napečené koláče od sousedů.
Všechno to stálo hodně práce.
K večeru už byli kluci docela unavení. Rozhlédli se okolo sebe a viděli, že dědouškovi pořádně pomohli,
že velikonoční neděle u něj už není
vůbec smutná. Rozloučili se, a jak to
šlo nejrychleji, upalovali domů.
„Tatínku,“ křičeli, „my už budeme
hodní. Taky chceme mít hezké Velikonoce. Maminko, upečeš nám beránka?“
Rodiče ani nemohli svoje nezbedné kluky poznat.
„Stálo to za tu štrapáci,“ povídá
tatínek-pan učitel.
Kluci se ve světě nejlíp naučili,
co to stojí práce udělat hezké velikonoční ráno.
Tak, děti, až se probudíte v tu slavnostní velikonoční neděli, nezapomeňte, že to není jen tak, aby u vás
bylo hezky, a že se i vy musíte snažit mamince a tatínkovi pomáhat,
abyste se mohli společně těšit, až
začnou zvonit ty veliké zvony z vašeho kostela.
Rubriku pro děti připravila
HANA STEHLÍKOVÁ
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SOCI¡LNÕ OK…NKO
POMOC V HMOTN… NOUZI
(Dokončení z minulého čísla)

Minule jsme ve Věstníku otevřeli téma
týkající se pomoci v hmotné nouzi.
Obecně jsme popsali, co je to věcná
nouze, kdo může či není považován za
osobu v hmotné nouzi. Nyní se zaměříme na dávky v hmotné nouzi.
Hmotnou nouzi řeší tři dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc.
PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ
Příspěvek na živobytí je základní dávka
pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny (společně spolu musí žít v jedné domácnosti, tzv. společně posuzované osoby).
l Nárok na příspěvek na živobytí
vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení
nedosahuje příjem této osoby či rodiny
částky živobytí.
l Částka živobytí je stanovena pro
každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností.
Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka
živobytí se odvíjí od částek životního
minima * a existenčního minima **.
l Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku
vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky nebo která nepředloží na
výzvu individuální akční plán vypracovaný úřadem práce, činí částku existenčního minima.
l Částka živobytí u osoby, jež pobírá
příspěvek na živobytí déle jak 6 měsíců,

činí částku existenčního minima. Toto
neplatí u osoby, u které se nezkoumá
možnost zvýšit si příjem vlastní prací,
osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
osoby, která má příjem z výdělečné činnosti, i osoby, která vykonává veřejnou
službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci.
l Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby
či rodiny a jejich příjmem, od kterého se
odečtou přiměřené náklady na bydlení.
(Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do
výše 35 % v Praze, ostatní místa 30 %,
příjmu osoby či rodiny).
Životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.
(Ochrana v oblasti bydlení je řešena
v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi
doplatkem na bydlení.)
Částky životního minima od 1. 1. 2007
(platí i od 1. 1. 2009) za měsíc
l Pro jednotlivce 3126 Kč.
l Pro první osobu v domácnosti
2880 Kč.
l Pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem, 2600 Kč.
l Pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let 1600 Kč,
6 až 15 let 1960 Kč,
15 až 26 let (nezaopatřené) 2250 Kč.

BŸH ODPOVÕD¡ NEMOCN…MU
Matka Basilea Schlinková napsala nemocným k útěše:
Já už nemůžu dál!
Já mám dost síly, abych tě nesl.
Nikdo se o mne pořádně nestará, nikdo mě nemá rád.
Zapomeň na své potíže a prokazuj lásku a porozumění druhým. Pak uvidíš,
jak jsi na tom pořád ještě líp než oni, a jak tě já miluji.
Drtí mě strach, že umřu.
Na kříži byla smrt poražena. Nikdo tě nemůže vyrvat z rukou mého Syna
Ježíše.
Pořád mě trápí starosti.
Já je beru na sebe, starám se o ty, kdo se sami starat nemohou – o nemocné a ubohé; a starám se i o všechny tvé drahé.
Nemůžu se modlit, nemůžu už věřit.
Tak v duchu říkej „Ježíši“ a vzývej ho ve všem, co ti chybí, v každé potíži.
Ležím tady tak sám a nemůžu nic dělat.
Můžeš teï klidně v mém náručí se mnou mluvit a naslouchat, co ti říkám.
Chci tě teï navštěvovat.
Pronásledují mě myšlenky, kdy si stěžuji na lidi kolem sebe, kdy se obracím proti tobě. Bože, cos’ mi to udělal?
Zapomněl jsi stěžovat si sám na sebe. Co ty děláš mně, svému Bohu, ve
všech těchto dnech a jaké potíže děláš svým blízkým. Děkuj za dobré věci,
které máš a tíha tě opustí.
(dop)
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Životní minimum je součtem všech
částek životního minima jednotlivých
členů domácnosti.
Částka existenčního minima
od 1. 1. 2007 (platí i od 1. 1. 2009)
v Kč za měsíc je 2020 Kč.
Příklady životního minima různých
typů domácností v Kč za měsíc
Jednotlivec
3126
2 dospělí
2880 + 2600 = 5480
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let
2880 + 1600 = 4480
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let
2880 + 2600 + 1600 = 7080
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let
2880 + 2600 + 1960 + 2250 = 9690
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let
2880 + 2600 + 1600 + 1960 + 2250
= 11 290
DOPLATEK NA BYDLENÍ
l Druhá
dávka pomoci v hmotné
nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení
nákladů na bydlení tam, kde nestačí
vlastní příjmy osoby či rodiny včetně
příspěvku na bydlení ze systému státní
sociální podpory.
l Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na
bydlení.
l Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který
nemá nárok na příspěvek na bydlení,
protože využívá jinou než nájemní formu
bydlení (např. podnájem, ubytovna).

* Životní minimum je minimální spole-

čensky uznaná hranice peněžních příjmů
k zajištění výživy a ostatních základních
osobních potřeb. S životním minimem se
porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce, rodiny nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti,
z podnikání, z kapitálového majetku,
z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální
podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.).
** Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje
za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. (Nelze je použít
u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní
a u osoby starší 65 let.)

l Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě
či rodině částka živobytí. (Odůvodněné
náklady na bydlení tvoří nájemné, pravidelné úhrady za služby bezprostředně
spojené s užíváním bytu a náklady za
nezbytně spotřebovanou energii, plyn,
event. další druhy paliv.)

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC
Je poskytována osobám, jež se ocitnou
v situacích, které je nutno bezodkladně
řešit. Zákon stanoví pět takových situací:
1. Nejsou plněny podmínky hmotné
nouze, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví.
Dávku lze poskytnout v částce, která
doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného
dítěte do životního minima).
2. Postižení vážnou mimořádnou
událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.)
Dávku lze poskytnout až do výše patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 46 890 Kč.
3. Nedostatek prostředků k úhradě
jednorázového výdaje spojeného např.
se zaplacením poplatku za vystavení
duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku
lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
4. Nedostatek prostředků k nákupu
nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo k uhrazení odůvodněných
nákladů vznikajících v souvislosti se
vzděláním nebo se zájmovou činností
nezaopatřených dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku
do výše desetinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky
31 260 Kč.
5. Ohrožení sociálním vyloučením.
Jde např. o situace osob vracejících se
z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše
1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí
překročit čtyřnásobek částky životního
minima jednotlivce, tj. maximálně částku 12 504 Kč.
V zákoně o pomoci v hmotné nouzi
se zpřísňují podmínky pro osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné
nouzi, jsou dlouhodobě nezaměstnané
a jejich aktivita k získání příjmu vlastní
prací je nízká nebo žádná; těmto osobám, nepracují-li 12 měsíců a déle, se
bude vyplácet pouze existenční minimum na úrovni umožňující přežití,
tj. 2020 Kč.
Zároveň ale návrh zohledňuje ztížené
postavení některých osob na trhu práce,
a proto se nebude vztahovat na osoby
starší 55 let, osoby částečně invalidní a
rodiče pečující o dítě mladší 12 let.

MÍT MÍSTO, KAM SI MŮŽE KDOKOLI PŘIJÍT VYPÍT ŠÁLEK ČAJE, popovídat si… To je smysl POZVÁNÍ NA ČAJ. Scházíme se každou druhou
sobotu v měsíci, po odpolední mši svaté, asi v 16.45 hod. v sále sv.Václava.
Nechat se okouzlit návštěvou dětí z Církevní mateřské školy Studánka, to
je něco! Děti mezi nás chodí příležitostně, ale nikdy nezapomenou přijít pogratulovat k Svátku matek, o Vánocích nebo Velikonocích. Přijïte si s námi
někdy na chvilku posedět, pookřát mezi námi.
Text a snímky JANA PRCHALOVÁ

ŘÍZENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVEK
V HMOTNÉ NOUZI
l Žádosti a informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi se poskytují na
sociálních odborech pověřených obecních (městských) úřadů podle místa
trvalého pobytu občana.
l Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu.
l V rámci řízení se posuzuje, zda je
osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na
příslušnou dávku. (V konečné fázi se
pak stanovuje výše dávky jednotným
postupem na celém území České repu-

bliky, který zabezpečuje jednotný informační systém a aplikační program.)
Upozornění: Uvedené informace
jsou pouze zjednodušené a orientační.
Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi vám na základě
podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci sociálních odborů
pověřených obecních úřadů.
V případě dotazů mě kontaktujte na
e-mailové adrese:
petra.kornienkova@seznam.cz.
Nebo dotaz s označením „Sociální
okénko“ můžete zanechat v sakristii.
Připravila PETRA KORNIENKOVÁ
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KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU
ADRESA
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4-Lhotka
Telefon: 241 490 910, 241 490 913
E-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz
Internet: http://lhotecka.farnost.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 74 326 329, kód banky 0800
(Česká spořitelna); ve zprávě pro příjemce prosíme vždy uvádět účel
daru, např. provozní potřeby nebo rekonstrukce oken apod., jako
příjemce stačí uvést Královna míru.
DUCHOVNÍ
Farář P. Bedřich Vymětalík, farní vikář P. Stefan Wojdyla.
Jáhen František Martinek.
PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle
8.00
10.00
Pondělí
8.00
Úterý
Středa
8.00
Čtvrtek
8.00
Pátek
15.00
Sobota
16.00

18.30
18.30
18.30

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.
Farní akademie od října do května obvykle první neděle v měsíci
v 16.30 hod.
Vyučování náboženství od října do května ve středu od 15.30 do
17.15 hod., ve skupinách podle věku dětí.
Setkání -náctiletých jednou za 14 dnů ve středu v 18.45 hod.
(mladší) a každý čtvrtek 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, 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.
SOCIÁLNĚ OŠETŘOVATELSKÉ CENTRUM V ZÁRUBOVĚ UL.
Mše svatá první pondělí v měsíci v 9.30 hod.
Aktualizované údaje ve Farním příručníku nebo na internetu.

NÁBOŽENSKÉ INFORMACE NA INTERNETU
http://apha.cz (Arcibiskupství pražské – včetně přehledu
bohoslužeb)
http://www.kardinal.cz (osobní stránky kardinála Miloslava Vlka)
http://www.charita-adopce.cz (Arcidiecézní charita Praha)
http://www.charita-chodov.net (Farní charita Praha 4-Chodov,
charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba,
komplexní domácí péče pro oblast Prahy 4, 11 a 12)
http://www.praha.signaly.cz (Arcidiecézní centrum pro mládež
Nazaret)
http://www.cirkev.cz (oficiální stránky České biskupské
konference)
http://tisk.cirkev.cz (tiskové středisko ČBK)
http://www.cirkevnimajetek.cz
http://wwww.radiovaticana.cz (česká sekce Vatikánského
rozhlasu)

http://www.katyd.cz (Katolický týdeník)
http://proglas.cz (Radio Proglas)
http://tvnoe.cz (TV Noe)
http://vira.cz (Abeceda víry na internetu)
http://katolik.cz
http://www.maria.cz
http://avemaria.cz/news.php
http://deti.vira.cz (webové stránky o víře pro děti)
http://www.cms-studanka.cz (Církevní mateřská škola Studánka
v Praze 4-Lhotce)
http://www.iencyklopedie.cz (internetová encyklopedie
náboženství a dalších humanitních oborů)
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