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Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 20 Kč.

NA LÉTO SE TĚŠÍ UŽ I LHOTECKÉ DĚTI, které byly s maminkami, tatínky a sourozenci v květnu na zdařilém
duchovně relaxačním víkendu v Železné Rudě (k reportáži Dobrodružství pod Javorem na straně 10–12.)

Snímek Ladislav Vagenknecht

POŘADATELÉ LETOŠNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI
v CMŠ Studánka v Praze 4-Lhotce, Ke Kamýku 686,
připravované na neděli 21. června po dopolední mši dou-
fají, že se účastníci budou bavit stejně dobře jako loni.
Ti, kdo nebudou moci jít pěšky, se od kostela do Studán-
ky dostanou autobusem 198 (stanice Cílkova u Alberta
Jasná). Podobně jako loni nebude před slavností nut-
né stavovat se doma na oběd. Své speciality do Stu-
dánky z Moravy opět přiveze bozkovický řezník Petr
Nečes s rodinou. Postaráno bude nejen o jídlo, ale
i o pití a o hudbu. Program bude opět vhodný pro děti
i dospělé včetně seniorů. Celou farnost zvou pasto-
rační rada se všemi organizátory a především otcové
Bedřich Vymětalík a Stefan Wojdyla.                   (ep+js)

Ilustrační snímek z loňské slavnosti
Tomáš Hrouda
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PROSÕME O NOV…HO ARCIPAST›ÿE
Přiblížil se čas, kdy náš současný
arcibiskup kardinál Miloslav Vlk
ukončí své působení jako hlava
místní církve. On sám nás povzbu-
zuje, abychom se naléhavě modlili
a Pánu s důvěrou předkládali zále-
žitost jeho nástupce. Arcibiskup-
ství pražské vydalo v dubnu leták
Modlíme se za nového arcibiskupa
se čtyřmi modlitbami, které jsou
inspirací všem, komu tato událost
leží na srdci, a jež jsou určeny jak
k osobní, tak společné modlitbě.

BOŽE, VĚČNÝ PASTÝŘI, ty sám
ustavičně řídíš a chráníš svou církev;
vyslyš naše prosby a dej, aŅ se na-
ším novým arcibiskupem stane ten,
kdo se ti líbí svatostí života a bude
se o tvůj lid starat s apoštolskou horli-
vostí a láskou. Pošli nám prosíme
takového pastýře, který zná své ovce
a dává za ně život. Ty sám, Pane,
ukaž, koho sis vyvolil, aby nás jako
náš nový biskup učil žít podle evan-
gelia a ukazoval nám cestu k tobě.
Prosíme o to skrze Krista, našeho
Pána. Amen.

PANE JEŽÍŠI KRISTE, tys bděl na
modlitbách celou noc, než jsi ze
svých učedníků vybral apoštoly. Když
pak oni měli doplnit svůj počet, opřeli
se o Boží slovo a v modlitbách prosili
tebe, znalce lidských srdcí, abys jim
ukázal toho, kterého jsi vyvolil. Tímto
povzbuzeni ti svěřujeme jmenování
našeho nového arcibiskupa a pro-
síme: veï mysl Svatého otce i všech,

kteří nesou za tuto volbu odpověd-
nost. Dobrý Pastýři, dej nám tako-
vého pastýře, který se tobě líbí, který
tě bude následovat, kamkoliv půjdeš,
a povede nás skrze tebe k otci. NeboŅ
ty jsi živ a vládneš na věky. Amen.

BOŽE, TY VÍŠ, jak je lidské myšlení
nerozhodné a nejisté; na přímluvu
Panny Marie, Matky tvého Syna,
osvěcuj mysl Svatého otce a všech,
kdo nesou odpovědnost za jmeno-
vání našeho nového arcibiskupa: aŅ

poznávají, co se ti líbí, a umí se
správně rozhodnout. Prosíme o to
skrze Krista, našeho Pána. Amen.

BOŽE, TYS NAPLNIL svatého bis-
kupa Vojtěcha touhou po spáse duší.
Na jeho přímluvu nám dej arcibis-
kupa, který bude svou službu konat
tak svědomitě jako náš svatý patron,
jenž svou věrnost potvrdil mučed-
nickou smrtí. Prosíme o to skrze
Krista, našeho Pána. Amen.

(ap+red)

V prvním letošním čísle Věstníku
byly statistiky vybraných bohoslu-
žebných úkonů za rok 2008, v mi-
nulém čísle vyšla detailní zpráva
o generální opravě střechy koste-
la a jejím financování, které bylo
v objemu 2,56 miliónu Kč a bylo
rozloženo do let 2008 a 2009.

Podívejme se nyní na některá
čísla našeho běžného hospodaření
v roce 2008. Začněme tím, co jsme
museli zaplatit na pokrytí provoz-
ních potřeb naší farnosti a splnění
dalších povinností či závazků:

PROVOZNÍ NÁKLADY FARNOSTI
Plyn, elektřina a voda 197 000 Kč
Ostraha kostela (alarm a napojení
na hlídací službu), režijní materiál atd. 

115 800 Kč
Katolický týdeník, Věstník,
Farní příručník, učebnice náboženství atd.

91 800 Kč

Pojištění kostela 34 200 Kč
Bohoslužebný materiál (hostie, mešní
víno, květiny, svíce) 33 700 Kč
Náklady farního plesu 26 500 Kč
Mezisoučet 499 000 Kč

Příspěvky jiným institucím
Příspěvek do svépomocného fondu
arcibiskupství 50 887 Kč
Podpora kralovické farnosti,
kostelu v Královci a o. s. Casula

55 000 Kč
Mezisoučet 105 887 Kč

Celkem 604 887 Kč

A Z JAKÝCH ZDROJŮ JSME TO VŠE
HRADILI?
Běžné sbírky 477 500 Kč
Dary na provozní činnost 88 700 Kč
Prodej vstupenek na farní ples
a losů do tomboly 33 800 Kč
Příjem z nájmu 19 200 Kč
Celkem 619 200 Kč

Kromě toho se v našem kostele vy-
bralo 117 000 Kč na sbírky vyhlá-
šené arcibiskupstvím.

Je vidět, že v oblasti provozních ná-
kladů je naše farnost soběstačná.
Toho si važme, Bohu a všem přispě-
vatelům za toto dobrodiní, které
nám umožňuje mít kostel vytopený,
osvícený, v čistotě a kráse dík. Sa-
mozřejmě patří dík i těm přispěvate-
lům, kteří přiloží ruku k dílu a odve-
dou práci zdarma. Bez toho by naše
náklady byly ještě vyšší.

Převedeno na 52 týdnů, vybrali
jsme na běžné potřeby v loňském
roce týden co týden 14 157 Kč. Pro-
tože nám vlastník pozemku kolem
kostela počínaje letošním rokem vý-
razně zvýšil nájem o cca 90 000 Kč,
musíme v letošním roce vybrat
více – týden co týden 15 884 Kč.
Určitě to zvládneme.

JAKUB HRADEC

KOLIK POTÿEBUJEME VYBRAT T›DEN CO T›DEN

V sobotu 18. a v neděli 19. dubna
se i v našem lhoteckém kostele
uskutečnilo sčítání návštěvníků ne-
dělních bohoslužeb, které každých
pět let provádí Česká biskupská
konference na území celé repub-
liky. Bohužel jeho výsledky nebyly
k datu uzávěrky tohoto Věstníku
zveřejněny, a tak se s nimi budeme
moci seznámit až někdy příště.

Vedle statistických čísel týkajících
se věku a výdělečné činnosti ná-
vštěvníků bohoslužeb, která zjišŅuje
toto sčítání, jsou však pro pastorační
práci důležitá i další data. Proto se
Pastorační rada farnosti u Panny
Marie Královny míru v Praze na
Lhotce rozhodla uskutečnit v naší
farnosti hlubší průzkum, který by měl
přinést odpovědi na dvě základní

otázky: Kdo a proč navštěvuje právě
náš farní kostel a naše farní spole-
čenství? A co by bylo potřeba uči-
nit, aby v našem lhoteckém kostele
a farním společenství byli farníci rádi
i v budoucnu?

Při přípravě tohoto průzkumu jsme
se inspirovali kobyliskou farností
sv. Terezie, kde podobný průzkum
již proběhl. Lhotecký průzkum bude
mít podobu dotazníkové akce a pro-
běhne v průběhu října. S bližšími
podrobnostmi budou věříci sezná-
meni v poprázdninovém Věstníku.
Již dnes se však dovolujeme obrátit
se s prosbou o spolupráci na ty naše
farníky, kteří mají odborné zkuše-
nosti s podobnými průzkumy ze své-
ho profesního života a byli by
ochotni přiložit ruku k tomuto dílu.

PETR KŘÍŽEK

S»ÕT¡NÕ N¡VäTÃVNÕKŸ BOHOSLUéEB
A PRŸZKUM LHOTECK… FARNOSTI
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CO S FARNÕ BUDOVOU?
Milí spolufarníci, 
již několik let se mluví o rekon-
strukci a přístavbě farní budovy.
Otázku proč je třeba se začít urych-
leně věnovat tomuto tématu, ne-
budu příliš rozebírat, přesto uve-
du několik argumentů.

Na první pohled to možná není znát,
ale stávající stav objektu je vzhle-
dem k době jeho vzniku a k použi-
tým materiálům v poměrně špatném
stavebně-technickém stavu. Nejenže
to někdy působí potíže nám farní-
kům, ale především je to veliká obtíž
pro naše kněze. S narůstající dopra-
vou v ulici Mariánská se čím dál víc
zhoršuje kvalita bydlení v jejím okolí,
a tak můžeme být rádi, že to P. Bed-
řich Vymětalík s P. Stefanem Woj-
dylou na faře vůbec vydrží. V celém
objektu se totiž nedá pořádně vyvět-
rat, ve dne i v noci je fara neustále
pod zátěží hluku a při parných letních
dnech je kvůli špatné tepelné izolaci
horní patro podobné sauně.

Druhým problémem je samotná
kapacita fary. Vzhledem k tomu, že
naše farní rodina produkuje množ-
ství aktivit, často se stává, že se
některé z nich časově kříží nebo pro
ně neexistuje vhodný prostor. Vy,
kteří vodíte své děti na nábožen-
ství, jistě dobře víte, jak musí naši
duchovní spolu s katechetkami impro-
vizovat a vyučovat například v pros-
torách kostela či kaple nebo v sou-
kromém prostoru kaplanky.

Problémem se již v minulém voleb-
ním období začala zabývat pasto-

rační rada farnosti. Z těchto úvah
vzešlo několik návrhů a koncepčních
uspořádání, které posloužily jako
podklad pro další práci.

V aktuálním pastoračním plánu
na léta 2008–2011 je v VI. kapitole
– Stavební úpravy v bodě b) zakot-
vena úloha vypracovat dokumentaci
právě pro rozšíření kapacity stáva-
jící farní budovy. K tomuto účelu
vznikla užší stavební rada, která se
začala problémem hlouběji zabývat.
Během podzimu 2008 bylo schvá-
leno, že bude vypracována odborná
studie, která bude obsahovat nejen
návrh rekonstrukce a rozšíření ka-

pacity fary, ale zároveň tech-
nické řešení aktuálních pro-
blémů s užíváním objektu
a dále ověření možnosti
dalšího rozvoje objektu na
přilehlých pozemcích za pres-
bytářem kostela (momentál-
ně využíváno jako zahrada
a garáž). Zpracováním stu-
die jsem byl stavební radou
a posléze i pastorační radou
pověřen já.

Během prosince a ledna
jsme s kolegy zaměřili a vy-
nesli stávající stav farní bu-
dovy a garáží a následně
jsme začali pracovat na vlast-
ní studii. Tu jsme po několika
konzultacích v rámci sta-
vební rady dokončili v polo-
vině dubna a výsledek byl
prezentován na dubnovém
zasedání pastorační rady.

Protože věc má zásadní
význam pro celou farnost,
rozhodla pastorační rada, že

výsledek studie bude od 14. června
do 20. září vystaven v kapli Bož-
ského Srdce Páně, abyste se mohli
s návrhem detailně seznámit.

V době, kdy čtete tento článek, už
pravděpodobně máme za sebou ver-
nisáž výstavy spojenou s prezentací
projektu. Pokud máte o věc zájem
a z jakéhokoliv důvodu jste se této
akce nemohli zúčastnit, vězte, že nyní
nadchází poměrně dlouhá doba, kdy
máte možnost si návrh sami v klidu
prohlédnout. Derniéra výstavy je naplá-
novaná na neděli 20. září a měla by
být opět doprovázena diskuzí s auto-
ry a se zástupci pastorační rady. Tam
budete mít možnost osobně vyjádřit
své případné připomínky a dotazy.

Je samozřejmě jen na vás, do jaké
míry se o věc zajímat chcete, nebo
ne. Nicméně pokud mohu mluvit za
pastorační radu, je naší prioritou,
abyste v tak velké věci, jakou je pro
naši farnost bezesporu rekonstrukce
a přístavba farní budovy, byli dobře
informováni a abychom znali váš
názor, protože pokud za sebou rada
nebude mít podporu farnosti, jsou
jakákoliv rozhodnutí a kroky v této
záležitosti zbytečné.

Pokud budu mluvit za atelier
JIRSA–ARCHITEKTI, s. r.o., tedy za
autory studie, bylo by i pro nás pří-
nosem, kdybychom znali váš názor,
protože odlišný pohled na věc může
být pro celou věc prospěšný.

Zvu vás tedy touto cestou za oba
dva subjekty k návštěvě výstavy v ka-
pli Božského Srdce Páně a s přáním
klidného a příjemně prožitého léta
se těším 20. září na shledanou.

Ing. Arch. PROKOP JIRSA
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FARNÕ AKADEMIE
CO ZNAMEN¡ LISABONSK¡ SMLOUVA
Květnová Farní akademie (17. 5.)
byla věnována tématu, který je v sou-
časné době skutečně aktuální, a sice
Lisabonské smlouvě. Její schvalo-
vání jak v Poslanecké sněmovně,
tak i v Senátu nepostrádalo na dra-
matičnosti dále umocňované ještě
postojem prezidenta republiky, vá-
hajícím s připojením svého ratifikač-
ního podpisu. Je třeba poznamenat,
že prezident republiky není vázán
souhlasem Parlamentu, i když před-
chozí souhlas obou jeho komor je
nutný (naše Ústava nezná nástroj,
kterým by bylo možné prezidenta
k podpisu přinutit). Jako přednášejí-
cího se podařilo získat osobu nanej-
výše povolanou, a to JUDr. Cyrila
Svobodu, který v průběhu svého
působení v řadě vládních funkcí se
mohl se schvalovacími i zákulisními
jednáními více než dobře seznámit. 

Svou přednášku uvedl Dr. Svo-
boda stručnou rekapitulací procesu
schvalování Lisabonské smlouvy
(dále jako LS), kterýžto proces navá-
zal na neúspěšnou ratifikaci Evrop-
ské ústavy. V podstatě se jednalo,
resp. jedná, o třístupňový proces:
a) vypracování a schválení textu
mezivládní konferencí, b) schválení
Evropskou komisí (EK), Evropskou
radou (ER) a Evropským parlamen-
tem (EP), c) podpis členskými státy
v Lisabonu a ratifikace jednotlivými
členskými státy. Z celkového počtu
27 členských států jich 26 (kromě
Irska) LS schválilo a 23 již uložilo
ratifikační listiny v Římě. Smlouva
vstoupí v platnost, až bude uloženo
všech 27 ratifikačních listin; dokud
všechny členské státy ratifikační
proces nedokončí, bude Evropská
unie (EU) nadále fungovat podle
Niceské smlouvy, jež vstoupila v plat-
nost v roce 2003.

Celkově vzato, primární právo EU
tvoří: a) Smlouva o EU, b) Smlouva
o založení Evropského společenství,
c) Lisabonská smlouva, která do urči-
té míry mění a doplňuje smlouvy stá-
vající, ale nenahrazuje je. Stejnou
právní sílu bude mít Listina základ-
ních práv EU, slavnostně vyhláše-
ná Evropským parlamentem, Radou
a Komisí 12. prosince 2007; její text
však není součástí LS.

Jaké základní změny LS zavádí:
� právní subjektivitu EU, která po-

sílí vyjednávací pozici unie a zvýší
efektivitu její činnosti na mezinárodní
scéně a její viditelnost pro partnerské
země a mezinárodní organizace;

� dvě zcela nové funkce, a sice,
Stálého předsedy ER (volen ER kva-
lifikovanou většinou na 21/2 roku) a Vy-
sokého představitele pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku, který
slučuje pozice předsedy Rady pro
všeobecné záležitosti a vnější vztahy
a Komisaře pro vnější vztahy;

� LS snižuje počet poslanců EP
z 785 na 750 + předseda EP (každý
jednotlivý stát bude mít nejméně 6
a maximálně 96 poslanců; ČR má
dnes 24 a bude mít 22 poslance);

� bude posílena role národních
parlamentů;

� změna smlouvy – pokud bude
toho zapotřebí – bude probíhat zjed-
nodušeným způsobem, a to jedno-
myslným rozhodnutím ER. Každá
změna se oznámí národním parla-
mentům, které mohou v dané lhůtě
vyslovit svůj nesouhlas, a vysloví-li
nesouhlas kterýkoliv z parlamentů,
změna se nepřijme;

� zavedení oboustranné flexibility
umožňující přenos pravomocí zpět
na úroveň členských států, pokud
se jejich výkon na úrovni EU ukáže
jako neefektivní;

� LS zvyšuje počet oblastí, v nichž
přímo volený Evropský parlament
schvaluje právní předpisy EU spo-
lečně s Radou ministrů členských
států (tzv. postup spolurozhodování);

� kvalifikovanou většinu předsta-
vuje 55 % států s alespoň 65 % oby-
vatelstva (tzn., že blokační minoritu
mají státy s 35 % obyvatelstva). Do
té doby, než LS začne platit, jsou
rozhodující tzv. váhy jednotlivých
hlasů: nejvíce mají Německo, Fran-
cie a Velká Británie, my máme stej-
ně jako Maïarsko, Belgie, Řecko
a Portugalsko – příslušný model ještě
není odsouhlasen, ovšem je snaha,
aby velké státy „nepřeválcovaly“
státy malé a opačně.

V zásadě platí, že LS je jen inter-
pretační nástroj, v jehož zorném úhlu
jsou vykládány pravomoci orgánů či
je prohlubován výklad cílů, jež EU
sleduje. Pokud se týká vztahu LS
k Benešovým dekretům, je naprosto
iluzorní se domnívat, že může být
ovlivněna jejich platnost, neboŅ jed-
nou ze základních zásad fungování
práva Evropského společenství,
resp. Evropské unie je nepřípust-
nost zpětné účinnosti.

V porovnání s návrhem původní
Evropské ústavy nebyly v LS kodifi-
kovány: vlajka EU, hymna, heslo
„Jednota v rozmanitosti“, Den Evro-
py 9. května a měna euro. Avšak ani
preambule LS neobsahuje zmínku
o židovsko-křesŅanských kořenech,
pouze je zde obecné konstatová-
ní, že došlo k inspiraci „evropským
kulturním, náboženským a huma-
nistickým odkazem, ze kterého vzešly
všeobecné hodnoty nedotknutel-
ných práv lidských bytostí, demo-
kracie, rovnosti, svobody a práv-
ního státu“.

KAREL ŠTAMBERG

Nedávno jsme se rozloučili s naší
farnicí Martou Frídlovou, rozenou
Kahounovou, která odešla na věč-
nost v požehnaném věku 86 let. 

Zádušní mše svatá byla slouže-
na 3. dubna za účasti P. Z. Wasser-
bauera, P. S. Přibyla, P. B. Vyměta-
líka a jáhna F. Martinka. Provedením
Říhovského Requiem se s ní roz-
loučil i chrámový sbor, jehož byla
dlouholetou členkou. Následující
den po obřadu na Lhotce byla ulo-

žena do rodinného hrobu v Ková-
řově u Milevska. 

Zesnulá působila od počátku
sedmdesátých let jako hospodyně
na faře u P. V. Rudolfa, a to až do
jeho odchodu do kněžského domo-
va. Byla dobrou duší farnosti a jako
vzácnou osobnost ji vnímali nejen
její vrstevníci, ale i lidé narození
později. 

Díky za každou vzpomínku a mod-
litbu.                                              (lif)

DOBR¡ DUäE FARNOSTI
Zdravotní problémy mne přinutily
strávit delší dobu v nemocnici, nej-
dříve na chirurgii a potom v LDN
krčské nemocnice. Byl jsem velmi
mile překvapen návštěvami dvou
našich farnic ze Lhotky – paní
Hofrajtrové a paní Doležalové.
Chtěl bych jim i touto cestou moc
poděkovat.

JOSEF PELIKÁN

PODÃKOV¡NÕ
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KŘESŤANSTVÍ BEZ CÍRKVE ne-
může jako křesŅanství existovat.
Církev je navíc výlučně křesŅanský
jev. Je to instituce reprezentující
společenství věřících po celém svě-
tě a přitom – a to je třeba zdůraznit
– rozlišitelná od celku společnosti,
státu či národa.

Uznání osobní důstojnosti a svo-
body je výsadou křesŅanské kultury.
KřesŅanství má tzv. modernímu člo-
věku co nabídnout. Církev je po-
třebná v dnešním světě. KřesŅanství
bez církve nemůže existovat.

Papež Benedikt XVI. při generální
audienci 10. prosince 2008 připom-
něl: „Nikdo se nemůže stát křesŅa-
nem sám od sebe. Stát se křesŅany
je pasivní proces. Jen někdo druhý
nás může učinit křesŅany. A tím dru-
hým, kdo nás činí křesŅany, kdo nám
dává dar víry, je v první instanci
společenství věřících – církev. Od
církve přijímáme víru, křest. Nemů-
žeme se stát křesŅany, jestliže se
nenecháme utvářet od tohoto spole-
čenství. Autonomní křesŅanství, samo-
produkt, je protiřečení samo o sobě,“
říká papež…

NA JAŘE MINULÉHO ROKU před-
stavil v rozhovoru pro oficiální vati-
kánský deník L’Osservatore Romano
arcibiskup Gianfranco Girotti nový
seznam moderních hlavních hříchů,
hříchů společenských. V našich novi-
nách se objevily posměšné články, že
Vatikán vymyslel nové smrtelné hří-
chy, které jsou nesmyslné.

O co jde u těch nových hříchů?
Až dosud se mezi sedm hlavních

hříchů zařazovaly hříchy osobní:
pýcha, lakomství, závist, nestřídmost,
hněv, smilstvo a lenost. To proto, že
právě z nich vycházejí všechny
ostatní hříchy. Tyto hříchy měly
a mají individuální rozměr.

Definice nových hlavních hříchů
označených jako sociální hříchy
kterou zformuloval Vatikán, má vést
věřící k poznání celospolečenského
dopadu jejich vlastního jednání.

Co patří mezi těch sedm moder-
ních hříchů?

1. Obchod s drogami, jejich distri-
buce a užívání.

2. ZnečišŅování životního pro-
středí.

3. Genetická modifikace.
4. Vědecké experimentování na

lidech v rozporu s etikou.
5. Nenasytnost po penězích a život

v nadměrném bohatství.
6. Chování vedoucí k sociální ne-

spravedlnosti.

7. Příčiny vyvolávající chudobu.

Definice sociálních hříchů má vést
k poznání, že svými skutky zasa-
hujeme nejen sebe, ale i své bližní,
své okolí a přírodu a že chování
jednotlivce má velké společenské
důsledky.

Papež Jan Pavel II. ve své apoš-
tolské exhortaci Reconciliatio et
patiencia z roku 1993 upozorňuje,
že mluvit o sociálním hříchu zna-
mená především uznávat, že v dů-
sledku lidské solidarity, která je velmi
tajemná a nepostižitelná, ale i velmi
skutečná a konkrétní, odráží se hřích
každého jednotlivce nějakým způ-
sobem i na ostatní. Proto lze mluvit
o sociálním hříchu, tj. společenském,
který má více či méně dopad na
celé církevní společenství, na celou
lidskou rodinu.

KDYŽ SE PODÍVÁME do Starého
zákona, vidíme, že takto to chápal
Boží lid – Izrael. Individualismus,
jak jej známe dnes, byl člověku staré

smlouvy cizí. Ten Boží lid stál před
Bohem jako jedno tělo! Zbožnost
i hřích nebyly nikdy soukromou zá-
ležitostí jednotlivce.

„Všichni jsme odpovědni za všech-
ny,“ říkával Dostojevskij.

Být jedno tělo před Bohem jako
ten lid Starého zákona. Naplňovat
přání Ježíše Krista: „Prosím, aby
všichni byli jedno. Jako ty jsi ve mně
a já v tobě, Otče, aby i oni byli jed-
no v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě
poslal.“ (Jan 17,21)

Spojit se, ne izolovat. Závisíme
na Bohu a jeden na druhém! Snažit
se vytvořit společenství, které pře-
kračuje veškeré rozdíly výchovy, kul-
tury, sociálních tříd, původu nebo
peněz, protože vzájemně objevilo
lásku, která spojuje a těší. Láska
Boží se má stát živou a viditelnou
skrze lásku jedné pravé církve.

P. BEDŘICH VYMĚTALÍK
(Z přednášky Víra a církev 

jako prameny pro naše partnerství
ve Würzburgu)

HÿÕCH KAéD…HO JEDNOTLIVCE
SE NÃJAK ODR¡éÕ I NA OSTATNÕCH

Pod těmito hesly se uskutečnilo die-
cézní setkání Ackermann-Gemeinde
ve Würzburgu ve dnech 21. a 22.
března 2009, jehož jsme se na po-
zvání Ackermann-Gemeinde zúčast-
nili s P. Bedřichem Vymětalíkem.

Sobotní odpolední program byl za-
měřen na obě témata a na panelové
prezentaci participovali z německé
strany poslanci bavorského zemské-
ho sněmu pánové Eberhard Sinner
a Oliver Jörg, poslanec Evropského
parlamentu Martin Kastler a z české
strany zástupce českého generálního
konzula v Německu Ivo Losman a zá-
stupce českých rotariánů Dr. Dobro-
slav Zeman. Navazující diskuse, do
níž se zapojovala řada účastníků
v publiku, ukázala, že z hlediska roz-
šiřování vzájemných kontaktů je za-
potřebí řešit i takové věci jako fungu-
jící regionální veřejnou dopravu.

Večer se v kostele sv. Josefa
uskutečnil koncert. Janovy pašije od
Georga Friedricha Händela provedl
v naší farnosti dobře známý chrámo-
vý sbor z kostela Narození Panny
Marie v Höchbergu pod vedením
Adolfa Ullmanna.

V neděli dopoledne přednesl
P. Bedřich Vymětalík přednášku na té-
ma Víra a církev jako zdroj našeho

partnerství (viz výše), na niž naváza-
la diskuze. Z obou stran také zaznělo,
že i partnerství je zdrojem naší víry.

Po přednášce byla koncelebro-
vaná mše svatá v kostele hnutí Ma-
riannhill. Hlavním celebrantem byl
provinciál tohoto v Africe působícího
misionářsko-lékařského hnutí P. Dr.
Hubert Wendl. Spolucelebranty byli
P. Vymětalík a Mons. Karlheinz Früh-
morgen, duchovní rádce Ackermann-
Gemeinde Würzburg. Po společné
prohlídce kláštera Mariannhill a spo-
lečném obědě jsme se vydali na zpá-
teční cestu.

Letité kontakty a letité partnerství
mezi Lhotkou a Würzburgem pokra-
čuje. Ve dnech 5. a 6. srpna 2009 bu-
de skupina z Ackermann-Gemeinde
Würzburg na návštěvě v Praze a za-
vítá také do naší farnosti. Ve dnech
9. až 11. října 2009 bude náš chrá-
mový sbor na návštěvě v Höchbergu
při příležitosti výročí posvěcení tam-
ního kostela Narození Panny Marie.

Sluší se připomenout, že nám lidé
kolem Ackermann-Gemeinde po-
mohli s nedávnou opravou střechy
kostela, za což jsme samozřejmě
během návštěvy ve Würzburgu jmé-
nem naší farnosti poděkovali.

JAKUB HRADEC

NÃMECKO-»ESK… SOUSEDSTVÕ V EVROPÃ
Na spoleËnÈ cestÏ do budoucnosti



JAKO DVANÁCT APOŠTOLŮ bylo
dvanáct dětí, jež letos 19. dubna
o 2. neděli velikonoční, tedy o neděli
Božího milosrdenství, v našem kostele
Panny Marie Královny míru poprvé
přistoupily ke stolu Páně: Marek
Novák, Karolína Pelantová, Klára
Karásková, Kristína Kliśová, Matyáš
Kapsa, Tomáš Kovanda, Michael
Ondráček, Natália Vavreková, Mi-
chaela Vavreková, David Deutsch,
Irena Filipová, Zuzana Urbanová. 

Snímky Eva Kocmanová,
Jakub Šerých a Petr Stehlík
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Letos v sobotu 9. května oslavil lhotecký farář Bedřich
Vymětalík padesáté narozeniny. Dopoledne se s far-
ním zájezdem zúčastnil arcidiecézní poutě na Svatou
Horu za duchovní povolání, kterou vedl pražský arci-
biskup kardinál Miloslav Vlk. Odpoledne sloužil na
poděkování za padesát let života a za povolání ke
kněžství se sedmi svými kněžskými kolegy mši
u Panny Marie Královny míru v Praze na Lhotce.

P. Bedřichu Vymětalíkovi přišlo k jeho padesátým narozeninám popřát opravdu hodně gratulantů. Byli mezi nimi
(na snímku s jubilantem zleva) vikář III. pražského vikariátu otec Stanislaw Góra, členka pastorační rady lhotecké
farnosti Vendula Svobodová, jáhen z Nymburska Jaroslav Pekárek, se kterým se lhotečtí farníci seznámili při jed-
nom z dřívějších poutních zájezdů, P. Stanislav Přibyl a Veronika Bartošová.

ABRAH¡MOVINY OTCE VYMÃTALÕKA

Společenskou část oslav Vymětalíkových narozenin
zpestřila lidovými písničkami cimbálová kapela.

Údiv malého Tadíka Hroudy; něco takového
ještě neviděl.



LHOTECKÉ BOHOSLUŽBY se zúčast-
nili generální vikář pražské arcidie-
céze Mons. Michael Slavík a vikář III.
pražského vikariátu Stanislaw Góra.

Dále byli u oltáře J. Gapski, S. Hrách,
B. Kolář, S. Přibyl a lhotecký farní
vikář S. Wojdyla. Později přišli ještě
V. Ř. Mareček, A. Giralda a dřívější
lhotecký farní vikář K. Vrzal.  

Zcela zaplněný kostel při ní ra-
dostně zpíval velikonoční píseň Ale-
luja, živ buï nad smrtí slavný vítěz. 

V úvodu otec Bedřich přiznal, že
když se blížily jeho narozeniny, uva-
žoval, že teï už mu budou síly jen
ubývat. Ale starší farníci mu říkali:
„Padesát roků, to pane faráři ještě nic
není.“ Tím mu připomněli, že padesát
roků opravdu není nic v porovnání
s věčností v Božím království. 

Otec Michael Slavík z hojné účasti
na mši svaté uprostřed svátků, kdy
městští lidé jedou na tři dny do chat,
na chalupy nebo alespoň do přírody,
vyvodil, jak lhotečtí věřící mají svého
faráře rádi. Spočítal, že B. Vymětalík se
v roce 1959 narodil rovněž v sobotu,
což otec Bedřich do té chvíle nevěděl.

Generální vikář připomněl, že jubi-
lant se pro kněžství rozhodl až ve věku
28 let. Zdánlivě je to dost pozdě. Dnes
však je, jak uvedl, většina těch, kdo
vstupují do semináře, starších 30 let. 

V homilii si M. Slavík položil otázku,
proč jde člověk na kněze. Odpověï zní:
Protože chce, aby jeho život nevyšel
naprázdno, protože cítí že tudy vede
jeho cesta. A vzhledem k Roku sv. Pavla
porovnával kněžský život s životem
Pavlovým. Sv. Pavla posluchačům při-
blížil zejména jeho lidskými vlastnostmi,
jak se dají odvodit z evangelií, Skutků
apoštolů a z jeho listů. 

Život člověka, který spolupracuje
s Bohem, je plodný, řekl. A upozornil, že

spolupráce s Bohem není úkol jenom
pro kněze, ale také pro každého laika.

Evangelium se při výroční mši
lhoteckého faráře četlo ze sv. Jana
(14,7–14,14: Ježíš řekl svým učed-
níkům: Až poznáte mne, poznáte
i mého otce). Čtení bylo ze Skutků
apoštolů (13,44–52: Následující so-
botu sešlo se takřka celé město, aby
si poslechlo Boží slovo). 

PO MŠI SVATÉ kostel zapěl první
sloku lhotecké hymny Královno míru
a pak další letošní lhotecký jubilant
75letý jáhen František Martinek za-
notoval Litanii k Panně Marii. 

Za práci ve farnosti jubilantovi po-
děkovali místopředseda pastorační
rady Petr Křížek a členka rady Vendula
Svobodová. Od farnosti otec Bedřich
obdržel několikasvazkový výklad Sta-
rého a Nového zákona.

Z kůru nejmladší ratolest muzi-
kantské rodiny Josefa Špačka Jana

zahrála lhoteckému faráři na flétnu
za varhanního doprovodu svého otce
jubilantovu oblíbenou píseň z filmu
Mise. Je to „Gabrielův hoboj“ ze skladby
Ennia Moricone „Nella Fantasia“. Její
shánění bylo pro zúčastněné nema-
lým dobrodružstvím.

Kapela Nestíháme, která hrává při
mšich upravených pro děti, u oltáře za-
notovala parafrázi oblíbené písničky
Pavla Dobeše Brhlík a sojka „Tady,
kde Bedřich na faře bydlí“. Pak se
účastníci oslavy odebrali do kaple Bož-
ského Srdce Páně, kde pro ně bylo
připraveno občerstvení a kde hrála
cimbálová muzika Moravanů žijících
v Praze. 

Počasí všem přálo, takže gratulanti
mohli před kostelem posedět u stolů
s lavicemi, což mnozí rádi ještě dlou-
ho po mši svaté využívali.                (jis)

Snímky Jakub Šerých,
Petr Stehlík a Eva Kocmanová
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Vlevo: J. Špačková zahrála jubilantovi na kůru, doprovázená svým otcem,  oblíbenou melodii otce Bedřicha z filmu
Mise. – Vpravo: Vymětalíkovskou parafrázi oblíbené countryové písničky P. Dobeše Brhlík a sojka zahrála a zazpí-
vala kapela Nestíháme. Na snímku zprava její členky Boženka Šárková a Anička Burianová.

Obrázek dokazuje, jak příjemně se na Lhotce za určitých okolností
dá posedět i před kostelem.
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Tady, kde Bedřich na faře bydlí 
a kde se před lety postavil chrám,
s velikou láskou nám duše mydlí
a učí farníky nebeským hrám.

A každý říkal:
Bedřich a Lhotka, 
kdo to kdy slyšel, 
bez půlky stovka.

Bedřich již dávno oblékl štolu,
když autodílna byla mu malá.
Vybral si navždycky nebeskou

školu,
co ho na pátera vychovala.

Přiletěl k nám až z Moravy dálné,
tam kde je svatý opojný duch,
na Lhotce našel farníky zdárné,
co chtějí s ním táhnout za jeden

pluh.

Každý z nich dělá, až popadá
dechu,

na našich dětech už je to znát,
a kdekdo pomohl opravit střechu,
aby se v chrámu dalo žít snáz.

Po dlouhé době ti musíme zpívat,
že máme radost, že přišel jsi k nám.
Nechceme nikdy při kázání zívat,
spíš poslouchat,

kdo je v mém životě Pán.

Tady, kde Bedřich na faře bydlí
a kde se před lety postavil chrám,

s velikou láskou nám duše mydlí
a učí farníky nebeským hrám.

A každý říkal:
Bedřich a Lhotka, 
kdo to kdy slyšel, 
bez půlky stovka.

Bedřich již dávno oblékl štolu,
když autodílna byla mu malá.
Vybral si navždycky nebeskou

školu,
co ho na pátera vychovala.

Dneska mu přejem'
vše dobré z nebe, 
slavíme padesát, 
slavíme tebe.

Tady, kde Bedřich na faře bydlí
a kde se před lety postavil chrám,
s velikou láskou nám duše mydlí
a učí farníky nebeským hrám.

JIŘÍ ŠÁRKA
Snímek David Šerých

Tady, kde Bed¯ich na fa¯e bydlÌ

� NÁVŠTĚVU ČESKÉ REPUBLIKY,
konkrétně Prahy, Brna a Staré Boleslavi,
kde byl zavražděn sv. Václav, potvrdil
Svatý otec Benedikt XVI., když na konci
května ve Vatikánu přijal prezidenta Vác-
lava Klause s chotí. ČR navštíví letos ve
dnech 26. až 28. září.  
� JUDr. CYRIL SVOBODA, lhotecký
farník, byl na sjezdu KDU-ČSL ve Vse-
tíně 30. května znovu zvolen předsedou
strany. Poprvé byl předsedou KDU-ČSL
v letech 2001–2003. Na závěrečné tis-
kové konferenci vsetínského sjezdu
pravil, že křesŅanskodemokratická unie
je nyní stranou semknutou jako nikdy
předtím. Odmítl její dělení na levici
a pravici a zdůraznil, že lidovecká poli-
tika má být především křesŅanská. V roce
1998 byl Svoboda ministrem vnitra, v le-
tech 2002–2006 ministrem zahraničí,
v letech 2007–2009 jako ministr bez port-
feje předsedou legislativní rady vlády.
Letos zastával až do svržení Topolán-
kovy vlády post ministra pro místní rozvoj.
Od roku 1998 je poslancem Parlamentu
České republiky. Manželkou C. Svobody
je lékařka Vendula Svobodová, členka
lhotecké pastorační rady. Svobodovi mají
čtyři syny. 
� JEDNÍM Z MÍSTOPŘEDSEDŮ KDU-ČSL
je nyní právník Pavel Svoboda, kterého
na Lhotce známe ze Ztracené kapely,
jež původně hrávala při mších uprave-
ných pro děti, než vznikla lhotecká
kapela Nestíháme. C. a P. Svoboda ne-
jsou příbuzní.
� LHOTKU SE VSETÍNEM, kde byl
C. Svoboda minulý měsíc zvolen před-

sedou KDU-ČSL, spojuje podobné
(mariánské) zasvěcení farního kostela.
� OD ZAČÁTKU ROKU byli v našem
kostele pokřtěni: Alexandra Vivienne
Kocher, Adam Vojtěch Urban, Roman
Adamus, František Záborský, Marek
Dvořák, Tobiáš Toepfer, Štěpán Antonín
Vobořil, Sofie Matějová, Aila Marie
Řeháková.
� NAŠI KNĚŽÍ letos do uzávěrky tohoto
čísla Věstníku v kostele, LDN apod. udě-
lili 45 svátostí pomazání nemocných,
z toho 34 dne 10. května společně při
dopoledních mších svatých.
� U PANNY MARIE Královny míru jsme
se letos rozloučili s Věrou Dvořákovou,
Pavlem Hnátkem, Boženou Srokovou
a Martou Frídlovou (viz článek Dobrá
duše farnosti na straně 4). Zesnulí Josef
Šmerda a Zdenka Šmerdová měli pohřeb
ze hřbitovní kaple v Praze-Vršovicích.
� SEKRETARIÁT FARNOSTI při kos-
tele Panny Marie Královny míru byl zří-
zen k 1. dubnu. Působí v něm Ing. Olga
Hroudová. Čtenářům Věstníku ji před-
stavíme v některém z dalších čísel. 
� PŘEVÁŽNĚ DĚTSKÝ SBOR Slavní-
kovci z Veltrub u Kolína doprovodil
u Panny Marie Královny míru desátou
mši svatou v neděli 17. května. Památ-
ku našich blízkých, kteří své rodiny
opustili předčasně, uctil na Lhotce o den
později vzpomínkovým koncertem ko-
morní sbor Canti di Praga.

� V NEDĚLI 24. KVĚTNA otec Bedřich
Vymětalík v beskydském Pražmu pokřtil
svou neteř Marii.
� VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ve
školním roce 2008–9 skončilo ve středu
27. května rozdáváním vysvědčení
a grilováním.
� SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
označil P. Bedřich Vymětalík v úvodu mše
svaté 7. června v 10 hodin jako korunu
za velikonočním obdobím, jež týden před
tím uzavřely svatodušní svátky. A mše
D dur Antonína Dvořáka, kterou se sólis-
ty Martinou Kritznerovou (soprán), Janou
Ehrenbergovou (alt), Petrem Klímou
(tenor) a Janem Vernerem (bas), pro-
vedl lhotecký chrámmový sbor, vyzněla
opravdu slavnostně. Na varhany hrál
Pavel Černý, působící jako vysokoškol-
ský pedagog v Praze a v Brně. Prove-
dení řídil Ladislav Pospíšil.
� BACH, KUCHAŘ, DVOŘÁK, SCHU-
BERT budou na programu varhanního
koncertu Miloslava Šimka u P. M. Králov-
ny míru v neděli 21. června v 16.30 hod.
M. Šimka jsme svého času na Lhotce
poznali jako sbormistra chlapeckého
sboru z Modřan.
� PRO DĚTI bude před prázdninami na
Lhotce v pátek 26. června sloužena mše
svatá na poděkování za ukončený školní
rok. Příští bohoslužba upravená pro děti
se uskuteční v neděli 13. září v 10 hodin.
Na konci září dětská mše vzhledem k ná-
vštěvě papeže v České republice nebude.
V říjnu se mše svatá upravená pro děti
plánuje na 25. 10. a v listopadu na 29. 11.,
vždy také od 10 hodin. (sf+red) 

K R ¡ T C E
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DOBRODRUéSTVÕ POD JAVOREM

ŽELEZNÁ RUDA je obklopená nád-
hernou krajinou, která byla po ně-
kolik desítek let chráněna před tu-
ristickým ruchem. Naším víkendovým
útočištěm se stal Farní domov, kte-
rý stojí v sousedství kostela Panny
Marie Pomocné z Hvězdy. Půdo-
rys kostela tvoří šestícípou hvěz-
du a jeho mohutná cibulovitá ko-
pule je místo obvyklým křížem
zakončena hvězdou. Na místě kos-
tela byla údajně kdysi sklárna
a stavitel pro stavbu využil její pů-
vodní základy. 

A jak náš duchovně relaxační ví-
kend začal? Rodina Běhalova využi-
la krásného počasí a volného času
a užívala si Šumavu už od středy –
absolutně úžasný nápad! My ostatní
jsme se vymotali z páteční odpolední
pražské kolony a na Šumavu dorazili
až ve večerních hodinách.

Po vybalení nás čekala večeře
z rukou Marušky Šárkové, která se
starala o to, abychom po celý násle-
dující víkend neumřeli hlady, za což
jí hned na začátku článku patří můj
obdiv a uznání. Hladových krků bylo
plno a přesto nikdo nestrádal.

Ač je Farní domov nemalou stav-
bou, byl ve velmi krátké době zcela
dobyt a obsazen dětmi většinou před-
školního věku. Kam oko dohlédlo,
byl nějaký princ nebo copatá prin-
ceznička. 

Po večeři následovalo sezná-
mení. Nejen jmény, ale i svou rodin-
nou koláží. Každá rodina nám o so-
bě něco povyprávěla, popřípadě se
představila graficky – pěkně od za-
čátku. Tedy od seznámení se dvou
osamělých lidiček z různých koutů
naší vlasti až po současnost, kdy
už se u nich o osamělosti rozhodně
nedá mluvit. Někdo k tomu využil
krabici od pizzy, někdo spotřeboval
celou zásobu papírů v délce něko-
lika metrů (rozsáhlá historie rodiny
Křížkovy). Většinu koláží – kresle-
ných i ústních – provázel bouřlivý
smích a potlesk. 

A kdo se představoval? Rodina
Boudova – Martin a Kamila s malou
Emou, rodina Běhalova – Standa
a Věrka s malým Ondráškem, rodina
Koníčkova – Martin (Bartoloměj
František) a Jana s malým Maxíkem,
rodina Romova – Jirka a Jiřinka
s malými princeznami Magdalénkou
a Bětkou, slávistická rodina Hrou-
dova – Tomáš a Olinka s budoucím
útočníkem SK Slavia Praha Tadeá-
šem –, část rodiny Křížkovy – Petr
s Jendou a Bárou –, také neúplná
rodina Vagenknechtova – Láïa
a Alena se Silvinkou. A v nepo-
slední řadě náš „provianŅák“ Ma-
ruška Šárková tentokrát zcela só-
lově. Po vzájemném představení
bylo zcela zřejmé, že všechny páry
dal dohromady Bůh, který má s námi
jen ty nejlepší plány.

A protože se čas nachýlil ke spin-
kání nejmenších, byla třeba pohád-
ka. Ta byla zcela v režii nejstarších
dětí Jendy, Silvinky a Barborky. Na
přípravu neměli moc času, ale po-
tlesk byl bouřlivý. Klasika O Jeníčkovi
a Mařence je sázka na jistotu. 

Náš první den zakončily nešpory
v kouzelné a skoro půlnoční atmos-
féře kostela Panny Marie. Rozjímání
a zpěv při svíčkách byl hluboký a pro
nás dospělé i pro starší děti neopa-
kovatelný zážitek.

SOBOTNÍ RÁNO bylo namalované
jako obrázky od Josefa Lady. Pro-
gramový vedoucí Petr Křížek je totiž
záruka pěkného počasí. Protekčně
nám u svatého Petra zařídil nebe
bez mráčku, aby nám nic nebránilo
ve výletech po okolí. 

Dopoledne nás čekal pěší výlet
na místní horu Debrník. K naší velké
radosti se k nám přidal i pater Ste-
fan Wojdyla, kterého nám v pořád-
ku a celého přivezli manželé Pavel
a Anna Burianovi. 

Ocenit a pochválit musím ty nej-
menší turisty, kteří tento poměr-
ně namáhavý výlet absolvovali.

Někteří šli po svých malých nožič-
kách, někteří využili výhody svého
věku a nechali se vozit nebo nosit.
Jak rád bych si to nimi vyměnil!
A nejen já.

Cestou jsme zachraňovali hmyz
a vyprávěli si vtipy a hlavně porov-
návali mapy a hledali cestu. Cestu
zpátky za Maruškou, která nás zase
všechny nakrmila, jsme naštěstí našli. 

Po obědě a krátkém poledním
klidu jsme všichni odjeli auty do Do-
bré Vody u Hartmanic. Dobrá voda
je od 14. století poutním místem
s kostelem sv. Vintíře. Svatý Vintíř
působil v Niederaltaichu a později
právě v Dobré Vodě. Tam žil jako
poustevník a tam také 9. října 1045
v přítomnosti knížete Břetislava
a pražského biskupa Šebíře zemřel. 

Od padesátých let minulého sto-
letí do roku 1989 kostel sloužil jako
skladiště dělostřeleckých terčů. Díky
tomu se dochoval do dnešní doby,
neboŅ spousta jiných kostelů na
Šumavě byla v době hlubokého ko-
munismu  zcela zničena nebo přímo
odstřelena. Jeho dominantou je skle-
něný oltář, který při své celkové
váze čtyř tun působí monumentálně,
a křížová cesta. Obojí v roce 2001
vytvořila sklářská výtvarnice Vladi-
míra Tesařová, která našla v Dobré
Vodě svůj druhý domov. 

O působení sv. Vintíře a dalších
zajímavostech z jeho života nám
vyprávěla právě paní Tesařová. Tu
jsme naším srdečným potleskem –
díkem za čas, který nám při výkladu
věnovala – uvedli až do rozpaků. 

Duchovně jsme se občerstvili mší
svatou, kterou sloužil P. Wojdyla. 

Část z nás ukončila tento výlet
štrúdlem v místní cukrárně kochajíc
se krásným výhledem do šumavských
hvozdů. Pak jsme se s otcem Stefa-
nem a manželi Burianovými rozloučili.

Ti nejzocelenější a nejsilnější je-
dinci, posilněni Duchem svatým vzý-
vaným v písni při mši, vyrazili na zpá-
teční cestu na horských kolech. Před
sebou měli dlouhé kopce, prudké za-
táčky, divokou lesní zvěř a pěknou
řádku kilometrů. Petr Křížek s dcerou
Bárou a synem Jendou a moje drahá
polovička Alenka a nejdražší čtvrtina
Silvinka cestu po hřebenech vedeni
jen touhou po návratu přežili.

My ostatní jsme dali při zpáteční
cestě přednost ocelové konstrukci
na čtyřech kolech, tedy autu. 

Je skoro půlnoc z neděle 24. na pondělí 25. května. Z hromady tepláků
u pračky je ještě cítit táborák a já vám chci napsat, jaký byl lhotecký
duchovně relaxační víkend pro rodiče s dětmi v Železné Rudě, abych
stihnul redakční uzávěrku tohoto předprázdninového Věstníku. Cílem
duchovně relaxačního víkendu bylo poznat trochu víc své sousedy
z kostela a především ze sálu sv. Václava, kde v neděli po dobu mše
svaté nacházejí milé útočiště rodiče s malými dětmi. První a osobně
věřím, že ne poslední víkend proběhl od pátku 22. do neděle 24. květ-
na v samém srdci Národního parku Šumava.
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Po příjezdu následoval očekávaný táborák s opéká-
ním vuřtů, který jsme obohacovali „veselými historkami
z natáčení“. A v duchu jsme mysleli na naše cyklisty,
kteří se bez mapy nacházeli někde v hlubokých šumav-
ských hvozdech s jediným cílem: včas a pokud možno
za světla dorazit zpět do Železné Rudy. 

Jak padala tma – a jistě mi dáte za pravdu, že na ho-
rách přicházívá znenadání – mou mysl naplňovaly oba-
vy. Někteří z nás už měli v sobě čtvrtého buřta a naši
cyklisté nikde… Už už jsem začínal hledat telefonní
číslo na Horskou službu a letecký dispečink Armády ČR
a vojsk NATO v Čáslavi. Drama ukončil Jenda Křížků,
který před devátou večer rozrazil vrata do zahrady, kde
jsme mu my ostatní kolem ohně museli připadat jako
hrdinové z pohádky o dvanácti měsíčkách. Po chvilce
dorazil i zbytek výpravy. Hladový a žíznivý se připojil
k opékání uzenek. 

Někteří stateční jedinci překonali půlnoc, jiní se raději
co nejdříve odebrali do hajan.

TAKÉ NEDĚLNÍ RÁNO bylo „malované“ jako od Josefa
Lady. Po vydatné snídani jsme se vydali využít Schen-
genský prostor k překročení státní hranice směrem na
Gross Arbersee. Cestu jsme zvolili tak, abychom projeli
okolo Velkého Javoru – Gross Arberu dosahujícího nad-
mořské výšky 1456 m. Na jeho vrcholu se nachází vo-
jenský letecký radar patřící německému bundeswehru.
Za příznivých podmínek jsou odtamtud vidět zasněžené
vrcholky Alp. Těm, kdo tam ještě nebyli, doporučuji Vel-
ký Javor jako tip na výlet – v létě i v zimě. Ne nadarmo
Němci o těcho místech s hrdostí hovoří jako o „malých
Alpách“. V zimě se zde jednou za dva roky konávají

Nahoře účastníci expedice Železná Ruda. – Uprostřed:
Cestovat se dá všelijak. – Dole: Pohádka na dobrou noc.
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světové závody FIS v lyžovaní. A pak
už jsme byli v cíli našeho dopoled-
ního výletu a naše početná kolona
zaparkovala u Gross Arbersee. Toto
oblíbené výletní místo navštěvuje
ročně více než milión turistů. My far-
níci ze Lhotky jsme se rozhodli, že
tento počet ještě navýšíme. Jezero,
které je stejně jako Černé a Čertovo
jezero ledovcového původu, vzniklo
v pozdní době ledové táním ledovců.
To ale nemám ze své hlavy. Jirka
Rom nám totiž z obyčejné procházky
kolem vody udělal naučnou stezku. 

Cesta byla dobrodružstvím i pro
tatínky s kočárky. Mohli na ní plně
otestovat jízdní vlastnosti těchto tří-
a čtyřkolek a popřípadě kritizovat
výrobní nedostatky.

Nezapomněli jsme ani na ty nej-
menší a navštívili i přilehlý Pohád-
kový les. Zazpívali jsme si se Sně-
hurkou i Popelkou. Figurky postav
z oblíbených pohádek v životní veli-
kosti byly pro děti i dospělé opravdu
mimořádným zážitkem. Pohádky ne-
znají hranice, bezpočet pohádko-
vých osob a stvoření, které tam byly
vystaveny, jsou velmi dobře známé
i českým dětem.

Nejstarší děti za trpělivost v po-
hádkovém lese odměnila projížïka

po jezeře na šlapadlech, zatímco ta-
tínkové odpočívali na lehátkách na
břehu (jeden se zmrzlinou na slu-
níčku, druhý – totiž já – s cigárkem
za pařezem).

K polednímu po příjezdu naše
auto před farou zastavil Jirka Rom
s informací, že se na zahradě nedá
parkovat. Azyl si tam totiž našel roj
včel. Na jednom z nízkých smrčků
vytvořily „kokon“ obřích rozměrů.
Slovo kokon použil Tomáš Hrouda.
Mně se zalíbilo natolik, že je zde
bez Tomášova svolení užívám. (Ve
skutečnosti je kokon zámotek hou-
senky, zpravidla bource morušo-
vého; zámotek je obal upředený
housenkou před kuklením – po-
známka Věstníku.)

Hasiči, naši zachránci, byli už na
cestě. A hádejte, kdo měl z této ne-
nadálé situace největší vzrušení! No
přece naši malí andílci, kteří se s ro-
jem včel ještě nikdy nesetkali. Když
hasiči přijeli a „kokon“ odstranili, my
dospělí jsme si pořádně oddechli.
Veliteli zásahu Františkovi Novákovi
a jeho kolegům tedy také patří náš dík. 

Následovala vynikající svíčková
opět z kuchyně slovutné kuchařky
Marušky Šárkové. A polední klid
a káva a zbytek buchet… Pak už

jsme všichni věděli, co bude násle-
dovat. Nikomu se z idylického pro-
středí a od prima party zpátky do
Prahy nechtělo.

POKUD MOHU ZA SEBE zhodnotit
tento duchovně relaxační víkend pro
rodiče s dětmi, tak musím zcela
upřímně říct, že jednoznačně splnil
svůj cíl stanovený na začátku – prožít
společně krásný víkend a v rámci
naší farnosti nalézt a navázat nová
přátelství. Ostatním zájemcům, kteří
se nemohli z jakéhokoliv důvodu
tohoto víkendu zúčastnit, mohu jako
člen pastorační rady slíbit, že rádi
tuto akci v budoucnosti zopakujeme.
Možná tím utvoříme i jakousi další
lhoteckou tradici.

Všem, kteří se podíleli na přípravě,
organizaci, zajištění programu i stra-
vy upřímný dík a srdečné Pán Bůh
zaplaŅ. Zvláštní dík ale patří i všem
malým, maličkým a nejmenším, kteří
pomáhali, jak uměli – vydatnou po-
mocí v kuchyni i klidným spinkáním
v kočárku u táboráku. A také těm,
kteří se ještě nenarodili. Že se totiž
na své maminky turistky nezlobili.

Za přispění Ducha svatého
text a snímky

LÁĎA VAGENKNECHT

DUCHOVNÕ OBNOVA PRO MANéELE
V sobotu před 4. nedělí postní, 21.
března, se v kapli Božského Srdce
Páně sešly téměř tři setiny naší far-
nosti (tedy 26 lidí), aby se v postní
době zastavily, ztišily a nechaly do
svých společných životů promluvit
Pána: tématem letošní postní du-
chovní obnovy, která byla určena
manželským párům, totiž bylo Boží
slovo v rodině. 

Vedení a inspiraci nám přijel z jihu
Čech poskytnout P. Roman Dvořák,
kaplan z Prachatic. Duchovní impulsy
pro nás čerpal ze 4. článku Poselství bi-
skupské synody o Božím slovu, kde se
mimo jiné píše: „Kristus kráčí po ulicích
našich měst a zastavuje se na prahu
našich domů: „Hle, stojím u dveří a kle-
pu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře,
k tomu vejdu a budu jíst u něho a on
u mě“ (Zj 3,20). Rodina ukrytá za zdmi
domova se svými radostmi a drama-
tickými událostmi, je základním prosto-
rem, do něhož je třeba nechat vstoupit
Boží slovo.“ (Poselství biskupské sy-
nody Božímu lidu na závěr XII. řád-
ného generálního shromáždění 24. října
2008, čl. IV, odst. 12) Na základě tohoto
pro většinu z nás nového textu jsme se
zamýšleli nad tím, jaké místo má Písmo
v životech našich rodin, do jaké míry

mu věnujeme prostor a čas a jakým
způsobem ho předáváme našim dětem.
Kromě tichého zamyšlení byla pro mno-
hé z nás velmi přínosná možnost dis-
kuze o těchto tématech ve skupinkách
a v neposlední řadě i osobní prodisku-
továvání našich postojů s živým Pánem
při adoraci. A nebyla by to kompletní
duchovní obnova, kdybychom na závěr

nedostali pro realizaci našich nových
rozhodnutí posilu v podobě společně
slavené eucharistie.

Děkujeme všem, kdo se tohoto set-
kání zúčastnili, za vzájemné obohace-
ní a vytvoření společenství, jehož stře-
dem bylo skutečné, živé Boží slovo.

JANA A PROKOP JIRSOVI
Snímek Prokop Jirsa

Duchovní obnovu pro manžele Boží slovo v rodině na Lhotce
vedl P. Roman Dvořák z Prachatic (na obrázku čtvrtý zleva)
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V krásném odpoledni se na Květ-
nou neděli v „krčském lese“ pod
vedením našich duchovních otců
Bedřicha Vymětalíka a Stefana Woj-
dyly sešli v hojném počtu lhotečtí
farníci i s dětmi k pobožnosti kří-
žové cesty.

V nesení kříže, čtení a zpěvu jednotli-
vých zastavení jsme se střídali a zasta-
vení uzavírali zpěvem Zdráv buï, kříži,
jediná naděje (Ave crux spes unica).

Otec Stefan připravil křížovou ces-
tu „pro všechny, kteří nemají čas“.
Např. XIII. zastavení – Ježíš sňat s kří-
že: „Tvé mrtvé bezvládné tělo bylo
sňato s kříže. Jak asi bylo v té chvíli
Marii – Matce, která dala celý čas
svého života, abys mohl skrze ni přijít
na svět, aby se i ona zúčastnila tvého
vykupitelského díla? AŅ jako Maria dá-
váme svůj čas na to, abychom spolu
s ní a jejím Synem zachraňovali sou-
časný svět. Prosíme tě, vyslyš nás!“

Nakonec děti vynesly kříž „na Gol-
gotu“.

Myslím, že pro všechny účastníky
byla tato křížová cesta v přírodě
duchovně velice obohacující.

Text a snímek E. K.

CESTA PRO VäECHNY,
KTEÿÕ NEMAJÕ »AS

V úvodu tzv. výjezdního zasedání
pastorační rady farnosti (PRF), ke
kterému se členové PRF i s man-
želkami letos už potřetí sešli v zá-
věru masopustu ke společné
večeři v libušské restauraci Fan-
tasy, Prokop Jirsa přednesl svou
báseň, která je zajímavou para-
frází na známou báseň Petra Bez-
ruče Ostrava (Sto roků v šachtě
žil, mlčel jsem, / sto roků kopal
jsem uhlí, / za sto let v rameni
bezmasém / svaly mi v železo
ztuhly. Atd.). Členům rady má být
tato společenská akce vždy podě-
kováním za spoustu času, který
nezištně věnují farnosti, a jejich
životním partnerům poděková-
ním za to, že jim to trpí. 

Sto rad už prožil jsem, mlčel jsem,
sto rad už rysy mi tuhly.
Kulaté výročí básnickým opusem 
oslavit bychom mohli.

Únava padá mi do očí,
zraky mi z papírů uhly.
Nevadí! Pro farnost lhoteckou
složil bych tři tuny uhlí! 

Plán pastorační beru si do práce,
z roboty jdu na robotu;
před radou z mé lásky k farnosti 
promyslím vše přes sobotu.

Sto rad už v sálu seděl jsem,
kdo mi těch sto rad vrátí?
Snad až Bůh projde se očistcem,
hříchy mé tou snahou zkrátí.

Tři roky od voleb, hlásím se zas,
pro Pána robit jak prve.
Snad mi dá alespoň žena svůj hlas,
aŅ není doma zlé krve!

Všichni vy ze Lhotky, z okolí,
aŅ už jsi Pavel neb Petr,
věz, že radní hřeší prací i v neděli,
by život farnosti kvetl.

Všichni vy radní, kteří jste radili,
mlčeli, seděli stokrát u stolu,
vám patří díky za vaše úsilí,
že je nám na Lhotce všem

dobře spolu!

Sto rad uû proûil jsem

PASTORA»NÕ RADA FARNOSTI
V prvním pololetí tohoto roku se

pastorační rada farnosti Panny
Marie Královny míru sešla šestkrát:
26. ledna, 16. února, 16. března,
20. dubna, 11. května a 8. června.

Na většině svých zasedání se
zabývala projektem komunitního
minicentra, který zatím vrcholí
uspořádáním letní výstavy v kapli
Božského Srdce Páně (viz strana 3).
Dlouhodobě sledovala též přípravu
sociologického průzkumu farnosti,
publikací o lhotecké křížové cestě,
personální přípravu farního sekre-
tariátu, spolupráce s německou
Ackermann-Gemeinde a přípravou
zahradní slavnosti.

V lednu také projednala generální
opravu střechy kostela a rekonstruk-
ci zateplení stropu, o níž jsme psali
ve Věstníku 2/2009, plán Farní aka-
demie na první pololetí, přípravu
zimní chaloupky, farního plesu a dět-
ského karnevalu, otázku vydávání
výroční zprávy farnosti (první vyjde
až napřesrok za rok 2009), přípravu

na postní dobu, Velikonoce a první
svaté přijímání dětí. 

Vzala na vědomí, že předvánoč-
ního programu v kostele pro školy se
loni zúčastnilo 14 tříd (až na čtyři
třídy mateřských škol vesměs třídy
I. stupně). Z Tříkrálové sbírky, která le-
tos vynesla 50 458 Kč, bude téměř
33 tisíc žádáno pro Církevní mateřskou
školu Studánka. Vzala též na vědomí,
že v kapli byl nainstalován závěsný
systém pro příležitostné výstavy.

V březnu byl program Farní akade-
mie doplněn o koncert duchovní hud-
by na sobotu 4. dubna. Jako nabídku
pro integraci nových farníků do far-
nosti na druhou polovinu května pas-
torační rada naplánovala duchovně
relaxační víkend mimo Prahu. 

V květnu se zabývala přípravou
letní chaloupky, další spoluprací
s kralovickou farností a konstato-
vala, že chybí sledování význam-
ných životních jubilei farníků. 

K obsahu červnového zasedání
pastorační rady se vrátíme v příštím
čísle.                                   (jh+red)

PŘÍČINOU KRIZE JE PŘEDEVŠÍM MORÁLNÍ BÍDA… To, čemu jsme si
zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní
bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho
lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hro-
zím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepo-
třebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní
stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankro-
táře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat
to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šet-
ření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. …je třeba
překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však
překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním
hlediskem a osobním příkladem. TOMÁŠ BAŤA (1932)
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HLASY A OHLASY
VÝSTAVA, KTERÁ OPRAVDU 
STOJÍ ZA VIDĚNÍ
K 90. výročí vzniku Československé
republiky se v Národním muzeu koná
výstava nazvaná Republika. 

Historii jejího vzniku ukazuje v širších
souvislostech. První část zachycuje
vznik republiky a vše, co tomu předchá-
zelo, druhá část život ve městě a na
venkově a třetí připomíná významné
osobnosti a bohatý kulturní život státu.
Ledacos z někdejšího každodenního
života si pamatuji ještě z domova a od
svých babiček.

Pokud jde o zmíněné osobnosti a kul-
turu, výstava připomíná např. E. Desti-
novou, profesora Arnolda Jiráska z Čes-
koslovenské akademie věd a jeho
zednářskou legitimaci, prof. Jaroslava
Heyrovského, Ference Futuristu, plaká-
tem z roku 1935 nuselské Tylovo di-
vadlo (dnes Na Fidlovačce), kde vstup-
né tehdy činilo 10 Kč, pro studenty
a dělníky 3 Kč. 

Výstava dokumentuje i nábožen-
ský život za první republiky. Dokonce
je tam hlava Panny Marie ze zniče-
ného Mariánského sloupu v Praze na
Staroměstském náměstí, legitimace
opravňující k účasti na pontifikální
mši svaté na Státním Masarykově sta-
diónu na Strahově v neděli 30. června
1935 a legitimace na 29. 6. 1935 pro
účastníky I. celostátního sjezdu kato-
líků ČSR, opravňující k účasti na všech
sjezdových slavnostech v podnicích
české sekce. Plakát z roku 1933 připo-
míná celodenní klid v neděli a zákaz
prodeje zboží.

V přízemí Národního muzea je dopl-
ňující výstava Hračky naší Kačky – výs-
tavka hraček a dětských knížek z doby
první republiky. Panenky, vláčky, staveb-
nice Merkur, originální loutky Spejbla
a Hurvínka… Zaradovala jsem se, když
jsem tam uviděla dětský časopis z třicá-
tých  let 20. století Srdíčko, neboŅ ho
mám doma po mamince. V dětství jsem
si v něm ráda četla. Na výstavě je i pů-
vabná kniha Jana  Karafiáta Broučci.

Další zajímavé exponáty výstavy Re-
publika v Národním muzeu jsou Prohlá-
šení o nezávislosti československého
národa zatímní vládou českosloven-
skou. Expozici doplňují filmy o životě
prvního prezidenta T. G. Masaryka, ukáz-
ky z filmů Voskovce a Wericha nebo
záběry dokumentující smutné období
druhé světové války. 

Zajímavé jsou i listy výučné a do-
movské, žebračenky, bankovky, mni-
chovská dohoda, informace o skautech
a sokolech, model budovy Národního
muzea nebo Právnické fakulty. Pozoru-
hodné je též již poškozené sousoší
Géniové vlasti se Svatováclavskou ko-
runou, které bývalo v průčelí Muzea. Za
zmínku stojí, že pohřby našich význam-
ných osobností začínaly v Pantheonu
Národního muzea.

Výstava byla symbolicky zahájena
loni 28. října. Měla být ukončena také
symbolicky – v den výročí zániku Čes-
koslovenska letos 15. března, ale pro
velký zájem je prodloužena do 6. čer-
vence.

Důkladná prohlídka mi trvala několik
hodin, ale stála za to. Ráda bych ji lidem
z našeho kostela doporučila.

EVA KOCMANOVÁ

ZBÝVAJÍ UŽ JEN DVA?
V rubrice Redakční pošta jsem si ve
Věstníku 1/2009 ráda přečetla po-
známku pana Františka Reichla Zbý-
vají už jen dva? O těch dvanácti kos-
telích, jež mají být postaveny jako
pokání za stržení Mariánského slou-
pu v Praze na Staroměstském ná-
městí. Nikdy jsem se nemohla dopo-
čítat a on je tak pěkně vyjmenoval.
Kéž by se ještě povedl Barrandov
a Černý Most! 

Komunisté stavěli sídliště samo-
zřejmě bez kostelů, jak jinak. Absence
víry a kostelů u nás udělala své. Takže
dnes je tolik zapotřebí šířit dobro.

V Hlinsku, kam čas od času jezdí-
vám, mají na sídlišti Komunitní centrum
Jana XXIII. Je to požehnání, zvláště pro
seniory, kteří už nemohou chodit přes
celé město do kostela a ne vždycky se
najde někdo, kdo by je tam dovezl.
Komunitní centra jsou užitečná i pro
děti a mládež. 

Když jsem četla text F. Reichela, jen
jsem si říkala, že na to, abychom udělali
pokání za zlý čin našich předků, potře-
bujeme skoro celé století. Ale vlastně co
je to století pro Pána Boha! U něho je
přece tísíc let jako jeden den a jeden
den jako tisíc let.

Náš kostel Panny Marie Královny
míru byl postaven už za 19 let po strže-
ní Mariánského sloupu. Pak různé situ-
ace a režimy další podobné stavby
v Čechách, na Moravě a na Slovensku
zdržovaly, ne-li přímo znemožňovaly.
I na tom je vidět jak, se dobro těžko pro-
sazuje. Ale zaplaŅ Pán Bůh, že se to či
ono s pomocí Boží podaří, i když to trvá
tak dlouho. Takže nakonec si říkám, že
co Bůh činí, dobře činí. „Díky“ tomu, že
se sídliště stavěla bez kostelů, lze tam
nyní zřizovat nebo stavět komunitní
centra, která jsou všestranně lépe vy-
užitelná než „klasické“ kostely. 

Když na takovéhle věci myslím,
vzpomínám někdy i na svou prababič-
ku Kateřinu Pokornou. Jak napsala
27. května 1963 ve zprávě o jejím
úmrtí Večerní Praha, byla to nejstarší
občanka Prahy. Narodila se v polovině
19. století, vychovala čtyři děti a dožila
se 103 let. Do sta let si zachovala
duševní i tělesnou svěžest. 

Když prababička zemřela, bylo mi
sedm let. Ale pamatuji se na ni, i když
jsem byla ještě malá. Byla to taková
krásná stařenka, v dlouhé sukni, s šát-

kem na hlavě. Bydlela s námi v Hodko-
vičkách. Sedávala v kuchyni, látala pun-
čochy nebo loupala jablka a u toho si
zpívala nebo se modlila. Jako dítě jsem
k ní vzhlížela s úctou. Líbila se mi. Byla
to babička mé maminky. Prababiččina
dcera byla mojí babičkou. 

V Hodkovičkách žili všichni pohro-
madě; ještě i sestra mojí maminky
s dcerou – mou sestřenicí). Jediným
mužem v domě byl můj tatínek. 

Prababička toho hodně pamatovala.
Na věčnost odešla, když už technika
byla dost pokročilá, existoval rozhlas,
auta, ledadla… Přestože měla za se-
bou těžký život na venkově v Polabí,
žila spokojeně, s hlubokou vírou. Jed-
noho dne usnula navěky. Ráda na ní
vzpomínám.

EVA KOCMANOVÁ

O NESPOKOJENOSTI
Ad O cestě jedné rodiny ze Lhotky do
Svaté země (Věstník 1/2009)

Nespokojenost je jevem vcelku pozi-
tivním. Jde o projev snahy o lepší a je
tedy hnacím motorem lidstva. Jsme
však často zatíženi neschopností srov-
návání „analýzy“ a snahou o nalezení
typicky obětních beránků. Reálný stav
nám však uniká. Byl vysloven soud prá-
vě bez znalosti té reality. Vysloven velmi
nevybíravým způsobem na místě sa-
mém. Průvodce autobusu v Jordánsku
je jeho nedílnou součástí. Otec Viliem
neměl pro Jordánsko příslušnou akredi-
taci. Rusky mluvící průvodkyně se velmi
zdvořile a civilizovaně představila
a v podstatě se omluvila za svůj jazyk
s tím, že si myslí, že ji nebudeme rozu-
mět. Zdá se mi, že vyjádřená kritika v ci-
tovaném článku je pouze emocionálně
nekritická. Je velmi těžké, aby byl člověk
zcela objektivní. Podíváme-li se na tuto
vyjádřenou nespokojenost z křesŅanské-
ho pohledu, je to nenáhodná hluboká
konvergence mezi křesŅanským pohle-
dem a zdravým rozumem. Rovněž ne-
chci říkat, jak to je: nejsem hlasatelem
konečné pravdy. Spíš jen kladu čtenáři
tutéž otázku, která trápí mne. Má se
křesŅan-bližní chovat k bližnímu křes-
Ņanu tak příkře vysloveným soudem? Je
rozdíl, zda relativizujeme svůj absolutní
názor na držení pravdy, nebo pravdu
samotnou.

Každý máme právo na svůj názor,
ale hlavně zůstaňme přátelé a veïme
dialog. Na světě asi nelze být přítelem
každému, ale ten, kdo si říká křesŅan,
nebo se tak cítí, je pak především bliž-
ním. Nemělo by být u něj místa na tak
příkrý soud. 

Jel jsem do Jordánska, abych přede-
vším společně se svou dcerou spatřil
skalní město Petru. Odjížděl jsem s po-
citem, že nejcennějším zážitkem bylo
setkání s vlídnými a pohostinnými míst-
ními obyvateli. O tom možná příště.

JUDr. DALIBOR ČERTOK
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BUDE VELK› P¡TEK SV¡TKEM?
V Týdeníku rozhlas číslo 12/2009
vyšel článek senátora Jaromíra
Štětiny VraŅme Velký pátek mezi
státní svátky. „Můj bývalý kolega
Martin Mejstřík je hluboce věřící
člověk,“ napsal senátor – výz-
namný český novinář. „Ustavit
Velký pátek státním svátkem bylo
jedním ze stěžejních úkolů, které
si vytyčil. Jsem rád, že jsem se
mohl jako spoluautor účastnit
úpravy zákona, který by dávnou
vizi pomohl uskutečnit…

Senát Parlamentu České republiky
již 8. ledna tohoto roku náš návrh
změny zákona schválil. Významnou
roli před jednáním sehrál podpůr-
ný dopis arcibiskupa olomouckého
a předsedy biskupské konference
Jana Graubnera horní komoře na-
šeho parlamentu. Návrh projed-
nala i vláda a zaujala k němu neu-
trální stanovisko. O Velkém pátku
tedy nyní bude rozhodovat Posla-
necká sněmovna.

Zákon číslo 245/2000, o státních
svátcích, o ostatních svátcích, výz-
namných dnech a dnech pracovního
klidu, v současné době stanoví tři-
náct svátků, které jsou dny pracov-
ního klidu…

Nacházíme se tak ve spodním
evropském průměru. Např. Sloven-
sko, Rakousko, Švédsko, Dánsko,
Lucembursko, Itálie, Portugalsko mají
svátků 13, Belgie 14, Španělsko 18
a Norsko dokonce 19. Na rozdíl od

některých států, např. Velké Británie
či Španělska, které mají pohyblivé
svátky, tj. připadnou-li na sobotu či
neděli, volno se přesouvá na nej-
bližší pracovní den, v České repu-
blice je den svátku neměnný, takže
volných pracovních dnů díky tomuto
faktu ve skutečnosti ubývá. V letech
2000–2008 měli čeští občané 7–10
dnů pracovního klidu.

Zelený čtvrtek a Velký pátek jsou
součástí nejvýznamnějších církevních
svátků, Velikonoc. Pro nemalou část
obyvatel Česka, aŅ už se hlásí k ně-
které z křesŅanských církví, či nikoliv,
jsou neopomenutelným symbolem
souvisejícím s křesŅanskou tradicí,
která je jedním z hlavních základů
naší evropské civilizace. 

Velký pátek uznávají za oficiální
svátek např. Velká Británie, Irsko,
Finsko, Německo, Nizozemí, Portu-
galsko, Španělsko, Švédsko, Švý-
carsko a v neposlední řadě i Slo-
vensko. V Dánsku a Norsku je
svátkem i Zelený čtvrtek.

Komunistická diktatura zničila
množství kulturních a duchovních
hodnot v naší společnosti, potlačila
svobodu vyznání a pronásledovala
věřící. Navrácení Velkého pátku mezi
svátky by tedy bylo příspěvkem k ob-
nově duchovních hodnot těžce poško-
zených komunistickým režimem.

V dohledné době půjdu do Po-
slanecké sněmovny náš návrh před
kolegy zákonodárci obhajovat. Po-
kusím se upozorňovat zejména

na duchovní hodnoty Velikonoc.
A budu odrážet utilitární námitky
o hospodářských škodách, které
nový státní svátek údajně přinese.
Všechny rozbory poukazují, že sní-
žení hrubého domácího produktu
se buï neprojeví vůbec, nebo bude
představovat jen desetiny procen-
ta celoročního objemu. Tak držte
palce,“ napsal J. Štětina v Týde-
níku Rozhlas.

Jeho článek vychází z petice,
za níž v petičním výboru kromě
něho stojí i katolický kněz Tomáš
Halík a senátorka Soňa Paukrtová.
Petici, která začíná slovy „My ob-
čané České republiky se obra-
címe na poslance Poslanecké
sněmovny České republiky, aby
schválili senátní návrh zákona,
jímž se velikonoční Velký pátek
stane státním svátkem a dnem
pracovního klidu,“ a obsahuje
výše uvedené argumenty, pode-
psalo už téměř 35 000 osob.

Úplné znění petice lze najít na we-
bových stránkách www.velkypatek.cz
a připojit se tam k ní. Jako kontaktní
adresy k petici jsou uváděny Jaromír
Štětina, Senát PČR, Valdštejnské ná-
městí 17/4, 118 01 Praha 1 nebo jeho
e-mailová adresa stetina@senat.cz.

Novela zákona, která navrhuje,
aby byl Velký pátek státním svát-
kem, je připravena k projednání
v Poslanecké sněmovně, ale až
do uzávěrky tohoto čísla Věst-
níku se tak nestalo.                   (red) 

ADOPCE NA D¡LKU V NAäÕ FARNOSTI
Teena K. Thomas studuje již třetí
rok zdravotní školu sv. Ignáce
v Honavaru v Indii. Po celou tuto
dobu její studium sponzoruje naše
farnost. 

Dívka, která ráda tancuje, pochází
z rolnické rodiny. To v Indii znamená,
že patří mezi chudinu, jež nemá pří-
stup ke vzdělání. Společenské po-
měry neumožňují, aby byla přijata do
práce. Vzdělání jí však otevře šanci
stát se zdravotní sestrou. A profese
zdravotní sestry je tam, kde Teena
žije, velice žádaná a potřebná. Práce
jí zajistí zlepšení společenského po-
stavení a možnost vlastního výdělku. 

Teena K. Thomas se narodila
30. května 1988. Je římskokatolic-
kého vyznání. Má dva sourozence –
staršího bratra a mladší sestru. 

Ve škole je pilná
a zlepšuje své vý-
sledky. Zdravotní
škola sv. Ignáce
v Honavaru, do kte-
ré chodí, byla za-
ložena díky aktivi-
tám řádové sestry
Marie Goretti v roce
2004. Na vybudo-
vání školy a jejím
provozu se finančně
podílí Arcidiecézní
charita Praha. 

Škola vzdělává
chudé dívky ze ze-
mědělské oblasti
v okolí Honavaru.
Jedná se o přímoř-
skou oblast u Arab-
ského moře, na jiho-

západním břehu Indie. V okolí města
žijí lidé v extrémní chudobě, která je
potencována negramotností a nízkou
kvalifikací tamních obyvatel. 

Do projektu Arcidiecézní charity
Praha jsme zapojeni už třetí rok.
Nyní se blíží termín dalšího spla-
cení sponzorské částky 6000 Kč.
Z této částky je hrazeno školné,
školní uniformy, školní pomůcky, mi-
moškolní aktivity a po dobu jednoho
roku i neodkladná zdravotní péče. 

Na stolku v hlavní lodi kostela je
krabička k výběru příspěvků na Tee-
nino studium. Projekt slouží nejenom
pro ty z nás, kteří nemají možnost
něco podobného uskutečnit sami. Je
zamýšlen pro celé naše farní spole-
čenství. Považujme tedy Teenu za
společnou dceru lhotecké farnosti.

VENDULA SVOBODOVÁ
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Zdraví Vás Váš Kristián.
Sotva jsme se s šnekem
Absolutním rychloušem
naučili hrát fotbal, jaro
nám rychle uteklo a za
dveřmi je léto, ale to je
ovšem úplně jiná a da-
leko náročnější situace.
Ten blázen šnek Abso-
lutní rychlouš pozval
všechny kostelní svíce
na letní tábor a připravil
na nás strašnou věc. Bu-

deme spát pod stanem, učit se plavat a poplaveme na lodích jako oprav-
doví námořníci.

Sotva jsem si usušil kalhotky a kabátek z loňského výletu, kdy nás svíce
Prskalína nutila jezdit na kajaku, a kdy jsem si to štrádoval od břehu ke břehu,
dokud mě nezachránil pravý a ne-
falšovaný vodník, už mě čeká zase
nové dobrodružství.

Ale nevadí, jsem Kristián nebojsa
a šnekovi Absolutnímu rychloušovi
ukážu, zač je toho loket. Předně, už
dva dny cvičím, abych měl fyzičku.
Do té loïky jsem si koupil nafukovací
kruh a vestu. Abych se v noci ve sta-
nu nebál, ušil jsem si po večerech
malého králíčka Plyšáčka. Bude se
mnou a nic se mi nestane. Samo-
zřejmě se nezapomenu vždycky po-
modlit. To je posila největší. Určitě ten
tábor zvládnu a z té lodi nikam ne-
spadnu, to Vám teda slibuju.

A co Vy děti? Taky se těšíte na
prázdniny? Tak, aby Vám to těšení
rychleji ubíhalo, vyhlašuji zakončení
letošní zimní soutěže, posílám Vám
soutěž letní a úkoly a ještě přidávám
malou pohádku z pralesa.

Váš Kri…, Kri…, Kri…,
no přeci KRISTIÁN

Straöideln· poh·dka z hlubokÈho pralesa
Letní noci bývají celé voňavé a zvláš-
tě v hlubokých lesích, když se už
všechny stromy, houby i to jehličí po-
malu, unaveně ukládají ke spánku. To
je velmi tajemná chvilka, ve které se
probouzí kdejaké podivné stvoření,
strašidla, tajemné větrné bytosti. Žád-
ný člověk, ani otrlý myslivec by v tu
chvíli do lesa ani za nic nevstoupil.

Za hlubokou roklinou zakrytou hus-
tým kapradím a zastíněnou velikou
borovicí se protahovalo něco takové-
ho neforemného, chlupatého, zašmud-
laného. No kdo jiný by to byl, než stra-
šidlo Huhlák. 

Ono to vlastně bylo a přitom nebylo
strašidlo. Umělo zaskučet jako ta nej-
silnější meluzína, umělo zadupat, až se
i veverky polekaly. Bylo strašidelné
a zašpiněné, jen co je dost, ale bylo to
takové strašidlo cestovací. Pořád by

někde běhalo jinde, jen ne v tom svém
hluboké pralese.

„Co je to za pořádky,“ povídá stará
lesní bedla, která pozvala všechna
zvířátka a malá lesní strašidla na ve-
černí pohádkové popovídání. „Kde se
zase toulá Huhlák?“

Všichni se po sobě dívali nejistě,
ale malý šedivý zajíc povídá: „No kde
by bylo? Určitě se běželo podívat do
sousedního pralesa na německé stra-
ně, protože tam prý jsou lepší pod-
mínky pro strašení.“ 

„Já mu ale ukážu lepší podmínky pro
strašení,“ rozčílila se stará lesní bedla.
„Jednou je to naše pralesní strašidlo,
tak nebude přebíhat, kde se mu zama-
ne a dělat nám ostudu. Jak já to vysvět-
lím panu myslivcovi, že nemáme ani
pořádné lesní strašení. VždyŅ si lidi za
chvilku z nás budou dělat legraci a z le-

sa nám odnesou všechno dříví. Oka-
mžitě Huhláka najděte a přiveïte!"

Jednoduché to tedy nebylo. Zvířát-
ka se rozeběhla do všech stran, ale
Huhlák byl neposeda a utíkal mnohem
rychleji. Až dali srnky, veverky a zajíci
hlavy dohromady a vymysleli pořádnou
past. Všechny cedule, které označo-
valy cizí pralesy, otočili jediným smě-
rem – k jejich hlubokému lesu.

Huhlák si pokaždé myslel, že je zase
v nějakém novém lese, ale přitom pěk-
ně strašil tam, kam odjakživa patřil,
v hlubokém pralese na šumavské stra-
ně. To víte, děti, i pořádné strašidlo se
dá ošálit chytrou léčkou. Takže se v létě
ničeho v lese nebojte. Celý les vám
pomáhá, abyste se nikde neztratily
a vždycky našly cestu domů k mamince.   

Rubriku pro děti připravila
HANA STEHLÍKOVÁ

ZakonËenÌ soutÏûe
Děkuji všem dětem, které se po celý
rok účastnily mých soutěží, odpovídaly
na otázky, malovaly obrázky. Jako od-
měnu jsem jim připravil malé dětské
předletní grilování a seznámení s jed-
ním krásným malým štěňátkem.

Grilování se vydařilo. Bylo na něm
asi 35 dětí.

LetnÌ soutÏû
Odpovědi a obrázky noste do sa-
kristie. Po prázdninách všichni do-
stanete odměnu. 

1. Na co byly udělány díry
v kostelní věži?

a) na průlet pro letadla.
b) na houpačku pro patera Bedřicha.
c) na hodiny.
2. Co všechno potřebujeme

do stanu na prázdniny? 
a) Spacák, ešus, suché ponožky,

dobrou náladu. 
b) Pytlík bonbónů, bouchací

kuličky.
c) Fotbalový míč, čokoládu,

pyžamo. 
3. Jak vypadá šiška z borovice

a smrku? 
Namalujte obrázek se šiškami. 

4. Poznáš letní kytky a obilí
na polích? 
Namalujte květiny: vlčí mák,
chrpu, heřmánek. 
Namalujte klásky obilí: pšenice,
ječmene. 

5. Těšíte se na prázdniny?
Namalujte, kam pojedete
s maminkou, tatínkem, babičkou,
dědečkem, s kamarády.
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MINISTRANTSK› BOWLING
Po tom, co se
loni naši kněží –
otcové Kamil
Vrzal a Bedřich
Vymětalík i s mi-
n i s t r a n t s k o u
partou úspěš-
ně vypravili na
bowling, jsme
si stejnou akci
zopakovali letos
v sobotu 14.
března od 14 ho-
din v nedalekém
Fantasy Parku
v obchodním
centru Novo-
dvorská Plaza.

Na Novodvorskou
jsme se vydali
od kostela v půl
druhé s pravi-
delnými mladší-
mi ministranty Adamem Sinkulem,
Daníkem Bartošem, Ondrou Polákem,
Štěpánem Vašíčkem, Tomášem

Burianem a Tomášem Martinkem,
které doprovázeli ministranti starší,
ale neméně pravidelní, Petr a Vašek

Burianovi a já. Otec Bedřich letos
s námi kvůli lehkému nachlazení,
které nechtěl podcenit, nešel.

Zprvu nás sice čekala nemilá
příhoda, protože došlo ke komuni-
kačnímu šumu při objednávce drah.
Namísto dvou drah na dvě hodiny
jsme se museli spokojit pouze
s jednou. Díky vstřícnému perso-
nálu jsme si však nakonec hodinu
zahráli na dvou drahách. Díky tomu
jsme se rozdělili na dvě skupinky –
starších a mladších. Ti nejmenší
(Adam a Daník) hráli s mantinely,
a tak všechny ostatní poráželi do-
konce rozdílem třídy. Nikdo však
pro to nesmutnil a každý hod byl
náležitě pochválen. A i když naše
hody nebyly vždy přesné (např.
mých posledních asi sedm hodů
bez bodu mluví za vše), všichni
jsme si toto odpoledne pěkně užili
a dobře se bavili.

Děkuji všem ministrantům za
účast nejen na tomto bowlingovém
odpoledni, ale i na ostatních mini-
strantských schůzkách a zejména
za jejich ochotu a píli u oltáře. Mini-
strantskou schůzku jsme měli napo-
sledy před Velikonocemi, v pátek
3. dubna. Zkoušeli jsme si při ní mi-
nistrování při bohoslužbách a mších
o velikonočních svátcích.

Text a snímek
TOMÁŠ HROUDA

Dítě Místo nálezu Země nálezu Datum Vzdálenost
km (cca)

Tabita a Tobiáš Lovászi / Zala Maïarsko 20. 3. 2009 415
Toepferovi Megye
Kristýna Holková Cezanjevci Slovinsko 408
Jakub Holík Nedelica Slovinsko 12. 4. 2009 403

(Turnišče)
Terezka Furth, Rakousko konec 255
Danielová Steinwandgraben 4, dubna 2009

2564 Weissenbach,
Niederösterreich

Lucinka Königswiesen, Rakousko 170
Kelbelová Bezirk Freistadt,

Oberösterreich
Marie Mrvová Purkarec, Česko 99

Jižní Čechy
Terezka Váňová Hráz rybníka Česko 16. 2. 2009 95

Chlumský u vesnice (12.15 hod.)
Záhoří u  Kardašovy Řečice,
okres Jindřichův Hradec,
jižní Čechy

Tomáš Novák Tučapy u Tábora Česko 15. 2. 2009 86
(dráty vysokého napětí)

Edita Danielová Louka za Jistebnicí Česko 13. 4. 2009 59
mezi obcemi Zvěstonín
a Zbelítov, táborský okres

Dominik Zenkl Mrvice Česko 15. 2. 2009 48

KAM DOLETÃLY LETOS BAL”NKY
Přehled toho, kam doletěly letos balónky vypuštěné 14. února při dět-
ském karnevalu, máme letos díky nově zřízenému sekretariátu far-
nosti uspořádaný do pěkné tabulky                                                          (red)



Strana 18

SOCI¡LNÕ OK…NKO

Státní sociální síŅ se snaží pokrýt
všechny sociální situace, do kterých
se občané mohou dostat. Pamatuje
přitom také na občany se zdravot-
ním postižením a nabízí jim celou řa-
du dávek, mezi kterými může být ně-
kdy problém se zorientovat. 

Přidělování většiny sociálních dávek
pro občany se zdravotním postižením
mají na starost obecní úřady obce
s rozšířenou působností. Na území
hlavního města Prahy se jedná o jed-
notlivé úřady městských částí.

Dávky které vyplácejí na svých
sociálních odborech:

Jednorázový příspěvek na opatření
zvláštních (kompenzačních) pomůcek

Občanu těžce zdravotně postiže-
nému stát formou jednorázového pří-
spěvku finančně přispěje na opatření
pomůcky ke zmírnění či překonání
následků jeho postižení, kterou obča-
novi nehradí jeho zdravotní pojišŅovna.
(Např. polohovací zařízení do postele,
přenosný WC, individuální úpravy
automobilu, světelná signalizace zvon-
ku, čtecí přístroje pro nevidomé, atd.)

Seznam pomůcek je přímo vyjme-
nován ve vyhlášce 182/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, ale lze při-
spět i na pomůcky srovnatelné.

Výše dávky se odvíjí od základního
provedení té dané pomůcky.

Příspěvek na úpravu bytu
Je určen těžce zdravotně postiže-

ným občanům s těžkými vadami nos-
ného nebo pohybového ústrojí, značně
omezujícími jejich pohyblivost (ve vy-
hlášce jsou uvedeny druhy postižení),
dále občanům nevidomým a rodičům
dětí starších 3 let, které trpí výše uve-
denými postiženími. 

Za úpravu bytu se považuje např.
rozšíření dveří, odstranění prahů, úpra-
va přístupu do bytu apod.

Příspěvek pak může být poskytnut
až do 70 % nákladů, nejvýše 50 000 Kč,
a v případě instalace výtahu tam, kde
nemůže být použita plošina, až do
výše 100 000 Kč.

Příspěvek na pořízení a opravu mo-
torového vozidla

Jde o jednorázovou dávku, která ná-
leží těžce zdravotně postiženým oso-
bám s těžkou vadou nosného nebo po-
hybového ústrojí uvedeným v příslušné
vyhlášce č.182/1991 Sb., písm. a) až g).
Dále také rodičům dětí starších 3 let
s uvedeným postižením, dále nevido-
mých dětí či mentálně postižených.

Výše příspěvku činí maximálně
100 000 Kč, v případě opravy vozidla
pak maximálně 60 000 Kč.

Příspěvek na úpravu motorového
vozidla

Občanům s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí (vyjmenováno
ve vyhlášce), kteří osobně řídí před-
mětný automobil, a nezbytně pro řízení
potřebují úpravu vozidla, se poskytuje
příspěvek na úpravu vozidla, a to až do
výše nákladů na tuto úpravu.

Příspěvek na provoz motorového
vozidla

I zde se jedná o jednorázovou dáv-
ku, kterou lze při splnění podmínek při-
znat každoročně. Nárok na ni mají
zdravotně postižení občané, kterým
byly přiznány mimořádné výhody II.
nebo III. stupně, tedy držitelé průkazu
ZTP či ZTP/P nebo blízké osoby těchto
občanů, které je přepravují svým vozi-
dlem. Nárok má také rodič nezaopatře-
ného dítěte, které onemocnělo zhoub-
ným nádorem a je léčeno na klinice
fakultní nemocnice, v době léčení.

Výše dávky:
� u osob s průkazem ZTP/P, jejich

blízkých osob a rodičů dětí s onemoc-
něním zhoubným nádorem náleží pří-
spěvek 9900 Kč,

� u osob s průkazem ZTP a jejich
blízkých osob náleží příspěvek 6000 Kč.

Příspěvek na individuální dopravu
Tato dávka je určena zdravotně

postiženým občanům s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí
(vyjmenované ve zmiňované vyhlášce
č. 182/1991 Sb.), kteří nevlastní auto-
mobil, a tudíž nepobírají příspěvek na
provoz motorového vozidla. Tento pří-
spěvek zároveň nepobírají ani jim blíz-
ké osoby. 

Výše jednorázové dávky činí 6500 Kč
ročně.

Příspěvek na péči
Příspěvek náleží osobám, které

jsou především z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu závislé na pomoci
jiné osoby, a to v oblasti běžné denní
péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.
Příspěvek náleží osobě, o kterou je pe-
čováno, nikoliv osobě, která péči zajiš-
Ņuje. Schopnost zvládnout péči o vlastní
osobu a být soběstačný je u každého
člověka různá, proto zákon rozeznává
čtyři stupně závislosti na pomoci jiné
osoby, a to od mírné závislosti až po
závislost úplnou.

Výše příspěvku činí za kalendářní
měsíc 2000 až 11 000 Kč, a to podle
věku a stupně závislosti příjemce pří-
spěvku na pomoci jiné osoby.

Mimořádné výhody pro těžce zdra-
votně postižené občany

Občanům starším jednoho roku
s těžkým zdravotním postižením
(vyhláška č. 182/1991 Sb.), které
podstatně omezuje jejich pohybovou
nebo orientační schopnost, se podle
druhu a stupně postižení poskytují
mimořádné výhody I. (průkaz TP), II.
(průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz
ZTP/P). 

Zdravotní stav občana posuzu-
je lékař úřadu práce. O posouzení
zdravotního stavu žádá úřad, nikoli
občan. 

Bezúročné půjčky
Bezúročná půjčka může být poskyt-

nuta občanům, kteří splňují podmínky
pro přiznání příspěvku na zakoupení
motorového vozidla. 

Výše půjčky je až 40 000 Kč. Půjčku
je nezbytné splatit nejpozději do 5 let.
Úřad uzavře s občanem písemnou
smlouvu obsahující ujednání o lhůtách
splatnosti a výši splátek. 

Jedná se však o nenárokovou formu
pomoci. 

Existuje i několik zvláštních dávek,
o které mohou zdravotně postižení ob-
čané žádat na pověřených městských
či obecních úřadech. Jedná se o:

Příspěvek na úhradu za užívání bez-
bariérového bytu

Tato dávka je určena občanům
s těžkou vadou nosného nebo pohybo-
vého ústrojí (vyhláška č. 182/1991 Sb.)
nebo občanům nevidomým, kteří uží-
vají bezbariérový byt.

Jde o opakovanou dávku, její výše
činí 400 Kč měsíčně.

Příspěvek na úhradu za užívání
garáže

Je určen stejné skupině žadatelů
jako příspěvek na úhradu za užívání
bezbariérového bytu, i tento příspě-
vek je poskytován opakovaně a činí
200 Kč měsíčně.

Příspěvek nevidomým občanům
Jde o opakovanou dávku určenou

nevidomým, kteří vlastní vodicího psa.
Dávka je určena na krmivo pro tohoto
psa a činí 800 Kč měsíčně.

D¡VKY PRO ZDRAVOTNÃ POSTIéEN…

(Dokončení na straně 19)



Dne 28. dubna přijali účastníci
projektu Každý máme svého chu-
dého pozvání ke schůzce od ve-
dení Domova pro seniory Krč
v Sulické ulici (dále jen DS).
V tomto projektu jde o osobní ná-
vštěvy našich farníků u osamě-
lých seniorů ve zmíněné instituci.
Smyslem celé akce je pomoci
obyvatelům tohoto domova snížit
pocit osamocení a zpestřit trá-
vení jejich volného času. Cestou
k tomu je především vzájemné
popovídání si, ale i společné zpí-
vání či předčítání knih.

Setkání probíhalo v nově zrekon-
struovaném společenském sále, u bo-
hatě prostřeného stolu, v přátelské
a uvolněné atmosféře. Cílem byla
výměna informací, předání si zku-
šeností, vzájemná podpora.

Ergoterapeutka Markéta Mulle-
rová nás informovala o všech pro-
vozních novinkách. Poté jsme vy-
slechli sdělení staniční sestry Elišky
Zavadilové o složení klientů DS
a organizaci práce zdravotnických
pracovníků. 

Hodně jsme využili příležitost ptát
se. Velice mě překvapila otevřenost
vedení DS k některým kritickým při-
pomínkám. Ty byly přijímány jako
cenná zpětná vazba pro zlepšení
kvality poskytovaných služeb.

Dále si vzala slovo Zuzana Mád-
lová, která v DS pracuje jako prů-
vodce kvalitou služeb. Obsahem její
informace byla organizace a náplň
práce sociálního oddělení. Některá
sdělení byla velmi zajímavá a dle
mého názoru by mohla zajímat širší
veřejnost. Např. problematika příjí-
mání klientů do DS.

K zamezení budoucích nedo-
rozumění je nejlépe, když zájemce
o umístění do Domova pro seniory

(či zástupce rodiny) se předem indi-
viduálně sejde s referentkou sociál-
ního oddělení. Při této schůzce si
obě strany ujasní vzájemná očeká-
vání a představy o poskytovaných
službách. Dojde-li k oboustranně při-
jatelné dohodě, vyplněná žádost se
předloží k obodování komisi, kterou
tvoří sociální pracovnice, ředitelka
DS, vedoucí ošetřovací péče, zdra-
votní sestra a zástupce Magistrátu
hlavního města Prahy. Pak je žá-
dost zařazena do pořadníku čeka-
telů. Čekatelé s nejvyšším počtem
bodů jsou kontaktováni a je s nimi
domluven termín nástupu. Komise
se schází každý měsíc, takže po-
řadník čekatelů je každý měsíc
aktualizován podle nově doložených
dokumentů. Při bodování se berou
v potaz tato kritéria: výše příspěvku
na péči, zdravotní stav, sociální si-
tuace a věk zájemce. To je velká
změna oproti systému, který fungo-
val před platností zákona o sociál-
ních službách. Do 1. ledna 2006
byli totiž zájemci o službu (žadatelé)
do domova přijímáni podle data po-
dání žádosti, v zásadě bez ohledu
na další okolnosti. V loňském roce
bylo přijato cca 700 žádostí a přijato
asi 60 klientů. 

Vzhledem k značně převyšující
poptávce po službách domovů pro
seniory je nový systém bodování vý-
hodnější i pro zájemce v pořadníku
čekatelů. Díky tomuto systému se do
domova přednostně dostávají lidé,
kteří se už nemohou sami o sebe do-
ma postarat, před těmi, kteří ještě
bez problémů život a domácnost ve
svém bytě zvládnou. To znamená, že
lidé, kteří služby DS skutečně potře-
bují, se tak mohou do domova dostat
i během dvou měsíců za předpo-
kladu, že není mezi čekateli nikdo,
kdo by byl v ještě závažnější situaci.

Domov pro seniory Krč už dávno
není budova zahalená tajemstvím
s nepěknou pověstí zapáchajícího
odkladiště lidí. Současné vedení
v čele s paní ředitelkou Ing. Alenou
Smolíkovou se nejen podařilo zrea-
lizovat celkovou vnitřní rekonstrukci
domova a přilehlé krásné zahrady,
ale intenzivně pracuje i na zkvalit-
ňování poskytovaných služeb.

Na závěr bych ráda uvedla, že
v rámci lhoteckého farního projektu
Každý máme svého chudého se
podařilo navázat dobré vztahy mezi
obyvateli DS a našimi farníky. Ně-
které z nich trvají již dva roky! Vel-
kým přínosem je kvalitní a přátelské
zázemí, které nám vedení DS vy-
tvořilo. Našim „dobrovolníkům“ je kro-
mě pravidelných setkání k výměně
informací nabídnuta také účast na

většině kulturních akcí domova –
koncertů, poutě, „čarodějnicích“, di-
vadelních vystoupeních aj. A nově
i účast na odborných seminářích
pořádaných pro personál DS. Pravi-
delně jsme zváni i na předávání ceny
Domova seniorů Krč Dobrá duše.
Tu už obdrželi také někteří naši far-
níci. Škoda jen, že nás není víc.

Ráda bych tímto vyslovila všem
zúčastněným své poděkování a obdiv,
neboŅ svou nezištnou činností naši
farnost dobře reprezentují. (JiBi)
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� BOHOSLUŽBY O PRÁZDNINÁCH
se budou konat jako během roku s vý-
jimkou pátků. V pátek bude v červenci
a v srpnu mše svatá jen v 15 hodin od-
poledne.
� SVATOPROKOPSKÁ SÁZAVA bude
cílem lhoteckého poutního zájezdu naší
farnosti dne 4. července. Jeho účastníci
navštíví i povltavské Štěchovice a Davli.
PouŅ ke sv. Prokopu naváže na poutní zá-
jezd do moravských Žarošic a do Mutěnic,
který byl naplánovaný na sobotu 13. června.
Na 29. srpen se připravuje zájezd do Pří-
chovic a Harrachova v Krkonoších.
� LETNÍ LHOTECKÉ CHALOUPKY
se budou letos konat od 2. do 16. srpna –
pro mladší děti v Jáchymově, pro starší
v Horní Cerekvi.
� KE KONCI ZÁŘÍ se bude na Lhotce
v kapli Božského Srdce Páně opět – pro
velký úspěch v našem kostele už potřetí
a v naší oblasti již nejméně počtvrté –
konat další výstava malířky Simonetty
Šmídové z Hrádku u Sušice.
� CHLAPSKÁ BRIGÁDA DO KRALO-
VIC se připravuje na říjen.
� KŘIŽOVATKA U KOSTELA a přechod
přes Mariánskou ulici u stanice autobusu
byly letos na jaře nově upraveny. (v+red)

Tento přehled o poskytovaných
dávkách pro občany se zdravotním
postižením má pouze informativní
charakter. Konkrétnější informace
o jednotlivých dávkách pak lze získat
přímo na příslušných úřadech, které
dávky poskytují.

Vaše dotazy také ráda zodpovím
osobně, mailem nebo dotaz označte
„Sociální okénko“ a zanechte v sakristii.

Připravila
PETRA KORNIENKOVÁ

petra.kornienkova@seznam.cz 

V příštím čísle otevřeme téma peně-
žité pomoci v mateřství a rodičov-
ského příspěvku.

D·vky pro postiûenÈ
(Dokončení ze strany 18)

SPOLUPR¡CE S DOMOVEM PRO SENIORY

N¡ä JIÿÕ OSLAVIL
75. NAROZENINY
Pokud by byl býval ke svým letošním
narozeninám obdržel náš lhotecký „šéf-
redaktor“ dort s hořícími svíčkami, mu-
sel by jich sfouknout již sedmdesát pět. 

Právě tolikáté narozeniny totiž letos na
svátek sv. Jiří oslavil odpolední mší sva-
tou slouženou na poděkování za uplynulá
léta Jiří Sůva, dlouholetý lhotecký farník
a od roku 2005 redaktor lhoteckého Věst-
níku. Bývalého učitele a aktivního novi-
náře znají nejen mnozí naši farníci, ale
i čtenáři Katolického týdeníku, kde v ně-
kolika porevolučních letech působil jako
šéfredaktor. Před převratem byl dlouho-
letým redaktorem Naší rodiny.

Milý Jiří, děkujeme Ti za Tvou službu,
kterou farnosti prokazuješ svou neúnav-
nou prací pro lhotecký Věstník a přejeme
Ti pro Tvůj aktivní seniorský život Boží
požehnání pro tělo i pro duši a stálou
ochranu a přímluvu patronky našeho kos-
tela Panny Marie Královny míru.

PETR KŘÍŽEK

K R ¡ T C E



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 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.
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.

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)

KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU

VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává římskokatolická farnost při kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4-Lhotce, Ve Lhotce 36.
Redakční uzávěrka příštího – záříjového – čísla bude v neděli 30. srpna 2009. Příspěvky lze odevzdat napsané nebo na disketě či CD
v sakristii kostela nebo poslat na e-mailovou adresu suva.jiri@seznam.cz, ve všech případech s uvedením kontaktu
(jméno, telefon nebo adresa).
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