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LETOŠNÍ POSVÍCENÍ JSME OSLAVILI V NEDĚLI 10. LISTOPADU mší svatou, kterou společně se lhoteckými
kněžími sloužil pražský světící biskup Václav Malý. Chrámový sbor a orchestr při ní provedl Missu quintu in B
od V. E. Horáka
Snímek Eva Kocmanová
ČASTO JSME
VE
DRUHÉM
POLOLETÍ 2009
v našem kostele
slavili křtiny (viz
strana 13). Přírůstků do rodiny
se dočkali i členové pastorační
rady Tomáš Jirsa
a Jakub Hradec.
Na obrázku vlevo
křtí otec Stefan
Wojdyla Rafaela
Dominika Jirsu,
vpravo Bedřich
Vymětalík Filipa
Hradce.
Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 25 Kč.

SVÃTLO Z BETL…MA V¡éENÕ N¡VäTÃVNÕCI KOSTELA!

„Oznamuji vám radost velikou, která
bude všemu lidu. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“ Tato zpráva
andělů zazněla téměř před 2000 lety
k pastýřům v nočním tichu samoty
u města Betléma v tehdejší Palestině,
nynějším státě Izrael. Byla výzvou
pastýřům, aby šli a poklonili se Pánu.
A stejnou radostnou zprávu si připomínáme v tyto dny i my. Radostnou událost příchodu Božího Syna
Ježíše Krista na tento svět. To je ta
veliká radost, kterou by nám měly
přinést Vánoce. Z ní bychom i my měli
potěšit druhé, obdarovat je, protože
Bůh obdaroval nás, ukázat jim svou
lásku, jako ji Bůh ukázal nám. To
Božské dítě nás přišlo zachránit pro
věčný život.
S vánočními svátky také probíhá
akce Světlo ve tmě, která je u nás
známá pod názvem Betlémské světlo,
protože Bible na mnoha místech
symbolizuje osobnost Ježíše Krista
světlem. A tak v roce 1986 vznikla
v Rakousku tato myšlenka: Několik
dnů před Štědrým dnem rakouští
skauti zažehnou v Betlémě na místě,
kde se podle tradice narodil Ježíš
Kristus, plamínek a přivezou ho do
Lince. Odtud pak je plamínek rozvezen nejen po celém Rakousku, ale
i do dalších států a do sídla Organizace spojených národů.
Skauti je přivezou i do našeho
kostela. Odtud si je lidé odnášejí do
svých domovů, ale také do nemocnic, domovů důchodců nebo i do
provozů, kde se práce nezastaví
ani o svátcích. Jako poselství míru,
lásky a naděje.
Když v náruči Panny Marie zazářilo
dítko, noc se proměnila v jasný den.
Světlo přišlo na svět. Přijměme to
světlo a buïme světlem jiným.
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

Ani Vy jste letos neodolali kouzlu vánočních svátků a zašli jste i do kostela.
Úplně výjimečně. Abyste zavedli své děti nebo vnoučata k jesličkám, poslechli si
Českou mši vánoční Hej, mistře od chudého rožmitálského kantora Jakuba
Jaa Ryby, zazpívali si koledy, zavzpomínali na své dětství anebo jen tak si tu
v klidu poseděli. Pěkně Vás vítáme a rádi Vás tu máme.
Jednoduchý kostelík, do kterého jste zavítali, byl postaven před 72 lety, považte, za pouhého půl roku. Bylo to v době, kdy světu už začínala hrozit druhá
světová válka. Tenkrát sice lidé ještě netušili, jaké hrůzy přinese, kolik lidí připraví o život, ale své dílo zasvětili Panně Marii jako Královně míru.
Kopie sloupu v čele kostela připomíná vzácnou historickou památku, jež stávala na pražském Staroměstském náměstí a kterou dav rozvášněný demagogy
zničil několik dnů po vzniku Československé republiky.
V okolí lhoteckého kostela, který původně stál div ne uprostřed polí, téměř
jen mezi několika vilkami, po válce vyrostla šedivá paneláková sídliště, z nichž
ve druhé polovině minulého století chodili do kostela jen lidé nejstatečnější.
Přesto býval lhotecký kostelík zejména ve druhé polovině tohoto období plný
věřících, kteří sem, někteří i dost zdaleka, chodili nebo jezdívali poslouchat
vtipná a odvážná kázání faráře, který tu tehdy působil. Možná, že jste ho někdy,
dokud ještě žil, po listopadu 1989 zaslechli při přenosu bohoslužeb v rádiu nebo
zahlédli dokonce i v televizi.
Když okupační tanky zničily tzv. pražské jaro, začala ve lhoteckém kostele
vznikat neobvyklá křížová cesta zobrazující cestu člověka dějinami se vším všudy
– průšvihy i obětmi. Na jejím předposledním zastavení jsou zobrazeny nejen
katolické osobnosti, jako byli papež Jan XXIII. nebo matka Tereza z Kalkaty,
ale i americký černošský protestantský pastor Martin Luther King. Tím jsme
se snažili vyjádřit naše spříznění se všemi lidmi dobré vůle, aŅ, jak věří mnoho našich spoluobčanů, to Něco, co musí být nad námi, vyznávají jakýmkoliv
způsobem.
Protože někdy, zvláště na Štědrý den, kdy „půlnoční“ s dětmi už tradičně slavíváme odpoledne a s dospělými v podvečer, jsme se již do kostela nevešli, v devadesátých letech minulého století k němu přibyla postranní kaple. Tam bohoslužby od hlavního oltáře přenáší naše vlastní kostelní televize. Čas od času se
tam konávají i výstavy, anebo se tam scházíváme na koncerty. Přednášky Farní
akademie, jež pořádáme, jsou voleny tak, aby se střídala témata řekněme občanská s religiózními. I tak se snažíme přispět k obohacení života lidí v našem okolí.
Loni jsme s pomocí radnice opravili střechu kostela, letos střechu přilehlé
farní budovy. K úpravám okolí jsme přispěli instalací věžních hodin, které na
něm kdysi chtěli mít už stavitelé kostela.
Pro některé naše aktivity nebo plány máme už málo místa. Těžko se můžeme po bohoslužbách sejít, abychom si popovídali při kávě nebo čaji.
Farní ples musíme pořádat v nedalekém kulturním centru, karneval pro děti
v některé z okolních škol. K zahradní slavnosti se na začátku léta scházíváme
na lhoteckém sídlišti v Církevní mateřské škole Studánka. Proto bychom rádi
u kostela postavili ještě malé komunitní centrum, které by mohlo sloužit nejen
nám věřícím, ale i Vám ostatním. Ale to je zatím spíše jen náš sen, i když o jeho
splnění také usilujeme.
Budeme rádi, když k nám zavítáte nejen na Vánoce, ale třeba i někdy jindy.
Těšíme se na Vás.
LIDÉ, KTEŘÍ CHODÍ DO LHOTECKÉHO KOSTELA

V¡NO»NÕ A NOVORO»NÕ BOHOSLUéBY

Na Štědrý den ve čtvrtek 24. prosince lhotecký chrámový sbor
a orchestr při „půlnoční“ mši
svaté v 17 hodin tradičně provede Českou mši vánoční Hej,
mistře od Jakuba Jana Ryby. Před
ní bude od 15 hodin sloužena ještě
mše pro děti.
Slavnost Narození Páně oslavíme
v pátek 25. prosince při bohoslužbách v 8, 10 a v 18.30 hod. Při
desáté chrámový sbor a orchestr
provede Missu pastoralis in C od
Františka Xavera Brixiho.
Na sv. Štěpána v sobotu 26. 12.
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budou mše svaté slouženy v 8
a v 10 hodin. Odpolední mše nebude.
O svátku Svaté rodiny 27. prosince budou mše v obvyklém
nedělním pořádku, tedy v 8, 10
a v 18.30. Mše svatá v 10 hodin
však výjimečně nebude upravena
pro děti. (Další bohoslužba pro děti
se vzhledem k pololetním prázdninám plánuje na neděli 24. ledna
2010 v 10 hodin.)

Za končící rok 2009 Pánu v kostele
poděkujeme ve čtvrtek 31. 12. na
Silvestra v 16 hod.

Do nového roku 2010 vstoupíme
a svátek Matky Boží Panny Marie
oslavíme v pátek 1. ledna v 8,
v 10 a v 18.30 hod.
Od 2. 1. 2010 už budou bohoslužby ve všední dny, o sobotách
a o nedělích na Lhotce opět v obvyklém pořádku s tím rozdílem, že slavnost Zjevení Páně (svátek Tří králů)
oslavíme ve středu 6. ledna v 8 hodin
ráno a v 18.30 hod. večer.
Chrámový sbor se s vánočním
obdobím rozloučí v neděli 10. ledna
v 10 hodin Missou brevis a capella
od Zdeňka Lukáše.
(red)

OHL…DNUTÕ ZA DVACETI LETY
Před dvaceti lety, 12. listopadu 1989, dosáhla velká postava našich duchovních dějin Anežka Česká koruny
svatosti a o pět dní poté zahájil policejní zásah proti studentské demonstraci na Národní třídě události
„sametové revoluce“. Zdá se, jako by Anežčiny prosby v nebi „otevřely“ pro naši zemi cestu k návratu svobody po čtyřiceti letech útlaku.
Takové přesvědčení tehdy skutečně panovalo. Mluvilo se o „anežském
zázraku“. Pokud se rozhlédneme i po
dalších státech východního bloku,
zjistíme, že křesŅané napříč konfesemi stáli často na počátku hnutí,
která zde vedla ke zhroucení totalitního systému, a že byli aktivními
aktéry celého procesu. Zvláště výrazně to platí o katolické církvi v sousední bývalé NDR. Svět také uznává
nezastupitelnou roli osoby papeže
Jana Pavla II., který svými jasnými
postoji zásadně přispěl k pádu komunistického systému.
Nelze nevidět, že velkým znamením vzrůstající odvahy věřících v našich zemích byla již pouŅ u příležitosti
jubilea sv. Metoděje na Velehradě
v létě 1985, velké masové poutě na
různá slavná poutní místa na Slovensku, vyhlášení Desetiletí duchovní
obnovy kardinálem Františkem Tomáškem o dva roky později a souběžně s tím šířená petice za náboženskou svobodu, kterou podepsalo
více než 600 000 nejen věřících signatářů, či rozehnání pokojné svíčkové demonstrace vodními děly v Bratislavě v březnu 1988.
Odjezd více než dvanácti tisíc
poutníků za železnou oponu, aby
mohli být přímo svědky římského
obřadu svatořečení – jakási paralela k mohutnému „exodu“ východních Němců na Západ několika
směry –, to bylo pak již jen dalším
potvrzením toho, že chatrné základy „stavby komunismu“ se začínají
rozpadat i u nás. Lidé u nás doma
tehdy mohli také poprvé vidět přímý
přenos z náboženské slavnosti
z Říma, který byl nepochybně velkým svědectvím i pro mnoho nevěřících spoluobčanů.
F. TOMÁŠEK: JÁ I CÍRKEV
JSME NA STRANĚ NÁRODA
Slavná bohoslužba na poděkování
za svatořečení Anežky České ve
svatovítské katedrále po Tomáškově
návratu z Říma v sobotu 25. listopadu a jeho slavná věta před přeplněnou katedrálou „V této důležité
hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická
církev na straně národa!“ – to byl jasný signál, že katolická církev a její
představitelé stojí za „sametovou
revolucí“. Z této mimořádné boho-

služby se pak odcházelo na slavnou
manifestaci na Letenskou pláň moderovanou podobně jako v řadě dalších listopadových dní tehdejším
disidentem P. Václavem Malým. Byla
to první manifestace, kterou v přímém
přenosu vysílala televize. Z toho je
patrné, že události „sametové revoluce“ jsou těsně spojeny se svatořečením Anežky Přemyslovny a že
katolická církev s nimi byla velmi
aktivně a účinně spojena.
Časový odstup dvaceti let od pádu
železné opony nabízí také vhodnou
příležitost k ohlédnutí zpět nejen
pro společnost, ale i pro nás věřící,
pro celou církev. Po dvaceti letech
můžeme s velkou vděčností říci, že
z hlediska civilní společnosti byly vytvořeny základy demokratického politického systému, otevřené a pluralitní společnosti, svobodné ekonomiky
a rozvíjení možností plynoucích z našeho opětovného zakotvení v systému euroatlantické spolupráce.
K uspokojení ze směru a postupu
vývoje však máme určitě daleko. Postupně se z naší společnosti začal
vytrácet pocit jednoty a mezilidské
sounáležitosti, který nás provázel
v euforických listopadových dnech.
NEPOCHOPENÍ ŠANCE
„SAMETOVÉ“ REVOLUCE
Cíle transformace se bohužel orientovaly podstatnou měrou na materiální sféru a proměny morálního klimatu a náprava devastace hodnot
nebyly považovány částí tehdejší

vládnoucí garnitury za prioritní, a tudíž chyběla vůle je pojmenovat a řešit. Snaha po obecném blahu byla
podřizována partikulárnímu zájmu
vlivných zájmových a lobbistických
skupin, a to na všech úrovních a ve
všech oblastech. Klasickým dokladem nepochopení šance, kterou
„sametová revoluce“ poskytovala,
a naléhavých potřeb, které náš další
vývoj, pokud měl vést k pozitivnímu
cíli, naléhavě požadoval, je výrok
Václava Klause pronesený při 5. výročí listopadu 1989: „Musím říci, že
jsme za krátké pětileté období uspěli v přeměně naší země na svobodnou společnost a tržní ekonomiku.
… Nic víc nebylo třeba provést. Někteří lidé však chtějí použít konce
komunismu k vytvoření něčeho více
než ,pouze‘ svobodné společnosti.
Tito lidé s naší vizí světa nesouhlasí. Nestačí jim, abychom zde
měli občany svobodné, chtěli by zde
mít i občany lepší. Tváří se, že vědí,
jak nás polepšit, co je s námi špatného a proč. Jsme jim příliš materialističtí, příliš egoističtí, příliš krátkozrací, příliš do sebe zahledění.
Osvobození člověka od nejrůznějších pout nepovažují za dostačující.
Chtěli by transformovat nejen společenské instituce a pravidla jejich
fungování, ale i nás samotné.“
Tehdy jsme netušili, jak nešŅastný tento pohled je. Jeho katastrofální důsledky vidíme jasně na dnešní situaci. Nepochopené a neřešené
problémy postupně narůstaly jako

Kardinál Miloslav Vlk s ostatkem sv. Anežky České. Snímek z internetu
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choroba prostupující bez viditelných
znaků organismem, aby pak najednou a zdánlivě nečekaně udeřila.
Není tedy divu, že dnes stojíme před
takovými důsledky, jakými jsou ideové vyprázdnění české politiky, chybějící etické mantinely pro politickou i ekonomickou sféru a nezdravé
tendence prosadit primárně ekonomické zřetele i do veřejné sféry či
vzdělávání. Důsledky takového počínání nám názorně ukazuje v poslední době aféra na Západočeské
univerzitě, pokud zmíníme jen jeden
konkrétní případ z velké řady dalších. Mezi občany se pak právem
vzmáhá nedůvěra k politice, k fungování a vymahatelnosti práva, poukazuje se na projevy korupce,
dosahující stále větších rozměrů,
čelíme vzrůstajícím projevům extremismu, který chce neutěšenou situaci řešit násilím, i všeobecné skepsi
vůči dalšímu společenskému směřování a velkému odcizení občanů
od veřejných záležitostí. Hluboká
analýza situace a hledání východisek se nekoná. Skutečné pochopení
příčin a nalézání řešení při současném způsobu společenského a politického myšlení, který působí už
po 20 let, je v nedohlednu. Takže se
jen bezmocně potácíme od mantinelu k mantinelu.
Někdy se objevují tvrzení a výčitky, že ani katolická církev nenaplnila očekávání, která s ní byla při
revoluci spojena. Položme si však
otázku: Naplnila se očekávání, která
si od revolučních změn slibovala
i většina společnosti? Dostáli jsme
jako občané často proklamovaným
heslům, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí?
Musíme jistě uznat, že podobné
výtky církvi mají do určité míry pravdu. Změny v oblasti duchovní a morální nejsou a nemohou být výsledkem vnějších změn systému,
nadekretování, ale organického růstu,
který je dlouhodobým procesem.
A pak je tu třeba spolupráce všech.
Nemůžeme popřít, že církev žijící pod
tlakem a přísnou kontrolou totalitního
režimu nebyla schopná se připravit
na působení v nové době, kterou nikdo neodhadoval a netušil…
ANGAŽOVANOST
V OBLASTECH CENĚNÝCH
I NEKŘESŤANSKÝM PROSTŘEDÍM
Nelze však přehlédnout, že se církev po roce 1989 aktivně angažuje
v oblastech, které jsou ceněny i nekřesŅanským prostředím – v sociálních službách (charita), ve školství,
v nabídce aktivit pro mládež, v duStrana 4

chovní službě v armádě, v sociální
práci ve vězení, v nemocnicích, v hospicovém hnutí vzniklém v církvi. Kritikům církve se však poměrně rychle
podařilo vytvořit myšlenkovou asociaci, že se při vyslovení pojmu
„katolická církev“ okamžitě vybavilo
téma „církevní majetek“.
Demokratický systém nebyl schopen za dvacet let vyřešit bezpráví,
která komunismus způsobil – spíše
se zdá, že je kryje – a nastolit i zde
právo. V proticírkevních kampaních
pak byly využity i zasuté stereotypy z minulých dob, prezentující
katolicismus jako cizorodý prvek
v české společnosti. Pod hesly
o chamtivosti církve se však skrývala i touha některých politiků a jiných veřejných činitelů po rychlém
získání materiálních výhod, takže
se dá říci, že platilo rčení „Zloděj
křičel: ChyŅte zloděje“.
Je však rovněž třeba otevřeně přiznat, že církev nedokázala mnohdy
najít způsob a jazyk, který by srozumitelně oslovil duchovně vyprahlé
anebo lhostejné okolí kolem nás,
a nedokázala ukázat přívětivější tvář.
Církevní obec se plně nevzpamatovala ze ztráty mnoha výrazných osobností, které mnohdy byly
vězněny za nacismu i komunismu,
a nedokázala často jejich ztrátu
plnohodnotně nahradit. Mezi některými věřícími byl také po roce 1989
pod dojmem vývoje posledních let
komunismu rozšířen názor, že křesŅanství by mělo nahradit stávající
ideologii a stát se vůdčí ideou, k níž
se společnost přihlásí. Když to nenastalo, nastoupilo rozčarování, jehož plodem byl možná i trend budovat si znovu mentalitu ghetta. Díky
tomu pak i klesala podpora církve
ze strany společnosti.

KAŽDÁ KRIZE JE I VÝZVOU
Každá krize, i ta dnešní, má v sobě
vedle mnoha negativ i výzvu ke
změně, k obratu k lepšímu. Připomeňme si znovu odkaz přemyslovské
princezny Anežky. Jsem přesvědčen, že k nám naléhavě promlouvá
i přes propast několika staletí. Byla
královskou dcerou a členkou mocného a vlivného rodu. Odmítla však
výhody, které jí z této nepochybně
i politicky vlivné pozice plynuly, a rozhodla se dobrovolně sestoupit z lesku a přepychu do „podhradí“ a zde
sloužit potřebným. Není to obecná
srozumitelná výzva a cesta ke společenské obnově?
Nechceme zde však stát se vztyčeným prstem a pouze moralizovat
a kázat o společnosti podléhající
kultu novodobých zlatých telat. Svatý otec to při promluvě během modlitby nešpor v katedrále jasně formuloval slovy: „Církev – a opakovat
to je užitečné – pro sebe nežádá privilegia. Žádá jen, aby mohla svobodně působit ve službě všem lidem,
v duchu evangelia.“
Všechny problémy, které nás obklopují, jsou tak výzvou i pro nás
křesŅany, abychom se znovu nasadili
pro posílení duchovních a morálních
hodnot i v občanské společnosti. Velkým povzbuzením pro naši víru, příslibem naděje a výzvou pro sebedarující a nesobeckou lásku pro nás
byla určitě zmíněná návštěva Svatého otce před pár týdny, která byla
znamením možného nového začátku
v putování církve naší současností.
Je to výzva k partnerskému dialogu
a společnému hledání i s agnostiky
dnešní doby.
Kardinál MILOSLAV VLK
(Z jeho webových stránek,
mezititulky redakce Věstníku)

TÿÕKR¡LOV¡ SBÕRKA

Na začátku příštího roku se bude opět konat tradiční Tříkrálová sbírka Charity ČR.
V pražské arcidiecézi proběhne od neděle 3. ledna do pondělí 11. ledna 2010 a naše
farnost se jí, jako v předchozích letech, také zúčastní.
Koledování se provádí ve skupinkách. Každá skupinka koledníků by měla být ideálně
tříčlenná (ale není to nutnost) a vždy musí mít jednoho vedoucího. Vedoucím skupinky
může být osoba starší 15 let s platným občanským průkazem.
Arcidiecézní charita Praha ze sbírky podpoří následující projekty:
1. Stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově.
2. Provoz azylového domu sv. Terezie v Praze 8-Karlíně.
3. Podpora chudých dětí v Bělorusku.
4. Stavba základní školy v Kitule – Uganda.
Vzhledem k tomu, že farnost může využít 65 % z vybraných peněz, bude tato část
v naší farnosti opět použita na podporu Církevní mateřské školy Studánka.
Všichni, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastní (včetně rodičů dětí, které budou koledovat)
jsou zvaní na slavnostní mši svatou slouženou otcem kardinálem Miloslavem Vlkem, která
se uskuteční v neděli 3. ledna 2010 ve 14 hodin na pražském arcibiskupství v sále kardinála Berana. Po této mši svaté bude připravené malé občerstvení.
Prosíme všechny zájemce o účast při koledování, aby se ohlásili u otce Bedřicha
Vymětalíka, otce Stefana Wojdyly nebo přímo u farního koordinátora sbírky Tomáše
Hroudy (T. Hrouda, telefon 777 050 953, e-mail gobbet@centrum.cz)
(th)

SETK¡NÕ SE SVAT›M OTCEM
Nečekaně velkou radost mi udělalo, že jsem od Karlovy Univerzity a České biskupské konference dostala
vstupenku na 27. září na setkání Svatého otce Benedikta XVI. s akademickým světem ve Vladislavském sále
Pražského hradu. Tato událost byla v mém životě mimořádná a neopakovatelná.

VE SLAVNOSTNĚ PŮSOBÍCÍM
a zcela zaplněném sále jsme
nejprve vyslechli
projev rektora Univerzity Karlovy
Václava Hampla.
Zaznělo v něm,
že dnešní česká
společnost postrádá právě inspirativní
debaty
o vztahu myšlení
a víry. Následoval projev doktoranda Jaroslava
Lormana z Katolické teologické
fakulty. Za studentskou obec
promluvil v papežově mateřštině,
což Svatého otce
viditelně potěšilo.
V. Hampl i J. LorPapež Benedikt XVI. a rektor Václav Hampl
man se na papepři odchodu z Vladislavského sálu.
že obraceli hlavně
jako na učence, jemuž je spolu s pří- Karlem IV. Nyní se tam mimořádně
tomnými vědci společné hledání ta- sešli také při papežově návštěvě.
Benedikt XVI. se rovněž zapsal
jemství života.
Pěvecký sbor Karlovy univerzity do pamětní knihy Karlovy univerzity
zazpíval Otče náš, Hospodin je můj a darem dostal dvousvazkové dějiny této vysoké školy.
pastýř, Ave Maria a další písně.
Po skončení akce vzácný host
Vrcholným okamžikem setkání
byla přednáška Jeho svatosti Bene- Vladislavský sál opouštěl v doprodikta XVI.: „Obracím se k vám jako vodu rektora, děkanů, profesorů
ten, který byl profesorem, jemuž le- a sboru biskupů při tónech studentželo na srdci jak právo na akademic- ské hymny Gaudeamus igitur. Každý
kou svobodu, tak i odpovědnost za účastník slavnostního setkání při odsprávné používání rozumu, a teï je chodu dostal publikaci Benedikt XVI.
papežem, a jako takový je ve svém – intelektuál, myslitel a vědec.
pastýřském úřadu uznáván jako hlas
etického uvažování lidstva…“ (Celý HLAVA KATOLICKÉ CÍRKVE se
projev viz Katolický týdeník číslo s českou akademickou obcí setkala
40/2009 nebo www.navstevapa- vůbec poprvé.
Jako Joseph Alois Ratzinger byl
peze.cz.) V ateistických Čechách byla papežova slova ve Vladislavském Benedikt XVI. znám jako jeden
sále odměněna potleskem, který po- z největších katolických intelektuálů
dle některých zahraničních novinářů 20. století. Ještě jako kardinál, který
byl nejdelší a nejbouřlivější odezvou stál v čele důležité vatikánské Konna Benediktův proslov během celého gregace pro nauku víry, k nám v roce 1992 přijel na pozvání prezidenta
jeho pontifikátu.
KřesŅanské akademie Tomáše HaZ VLADISLAVSKÉHO SÁLU se dá líka. V dejvickém, hojně navštíveprojít do Svatováclavské kaple – ném seminárním kostele sv. Vojtějednoho z nejposvátnějších míst na- cha tehdy pronesl přednášku na
ší vlasti, kde jsou ostatky patrona téma Aby Bůh byl všechno ve všem
naší země sv. Václava. Ve Vladi- – o křesŅanské víře ve věčný život.
Z dokumentů Benedikta XVI. měslavském sále se zástupci Karlovy
univerzity scházejí jednou za pade- la zatím bez ohledu na hranice polisát let při výročí založení univerzity tického i náboženského uskupení
Arcibiskupstvím pražským a králem největší mezinárodní ohlas letošní

sociální encyklika Caritas in veritate
(Láska v pravdě), zabývající se mimo
jiné příčinami soudobé ekonomické
krize a výzvami, které představuje
proces globalizace.
S ÚCTOU A RADOSTÍ jsem ve
Vladislavském sále hleděla na Svatého otce, který seděl na čestném
místě. V tomto sále se již po staletí
„píší“ dějiny našeho národa. Tentokrát mi bylo dopřáno se významné
historické události zúčastnit a vidět
papeže dokonce zblízka. Nerada
jsem sál opouštěla.
Z tohoto setkání jsem odcházela
s krásnými, duši povznášejícími pocity. Slunce zapadalo, byly červánky,
nádhera katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha vynikala v krásném osvětlení a nad městem vycházel měsíc.
Na Hradě vlály naše a vatikánská
vlajka. Pro člověka, který pamatuje
dobu, kdy Hrad býval plný komunistických symbolů, to bylo až neskutečně krásné. V duchu se mi vybavovala slova „a to je ta krásná země,
Země česká, domov můj“.
Domů jsem se vracela šŅastná,
plná naděje a hlavně vděčnosti, že
Bůh dal našemu ateistickému národu opět šanci a dopřál nám v pořadí již čtvrtou návštěvu papeže
u nás. V duchu jsem vzpomínala,
jak naše lhotecká farnost navštívila
rodiště Benedikta XVI. Marktl am Inn,
kde v roce 1927 na Bílou sobotu
malý Joseph Ratzinger spatřil světlo
světa. Naše farnost také byla vybrána jako jedna z těch, které papeže vítaly na letišti.
S vděčností jsem si připomněla
svou loňskou cestu do Říma a účast
na papežské audienci na náměstí
sv. Petra.
Myslím, že Benedikt XVI. přijel do
naší vlasti doslova v hodině dvanácté. Věřící jej toužebně očekávali,
neboŅ česká ateistická společnost je
v poslední době zmítaná nejistotami
a morální devastací.
PAPEŽ K NÁM PŘIJEL se skromností, pokorou a láskou. Přinesl novou naději a opravdovost, všude šířil
vnitřní klid, radost, pokoj a krásu.
Toto vše naší společnosti dnes
schází. Domnívám se, že právě tímto
upoutal pozornost tolika lidí, a proto
byl všude s láskou přijímán. Dokázal oslovit ztvrdlá lidská srdce. Oživil naši víru, naději a lásku. Tolik
jsme to všichni potřebovali.
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Myslím si, že způsobem své pastorační návštěvy Svatý otec tentokrát oslovil i „nevěřící“ část našeho
národa; k televizním obrazovkám
přilákal dva milióny lidí. Ve Staré
Boleslavi se ukázalo, že svatý Václav nedá zahynouti nám ni budoucím. Krásní mladí lidé čistých srdcí,
kteří se tam s Benediktem XVI. setkali a předali mu své poselství a dar,
jsou toho svědectvím. Takoví mladí
lidé jsou budoucností našeho národa. Intenzivní modlitby za náš národ
dlouhou dobu vysílané ke sv. Václavu a Matce Boží Panně Marii u staroboleslavského Palladia země české
byly jistě na jejich přímluvu u Boha
vyslyšeny.
V Boleslavi se sešlo přes 50 tisíc
poutníků, v Brně 120 tisíc a stovky
lidí, hlavně křesŅanské rodiny přišly
k Pražskému Jezulátku, které si
Svatý otec zvlášŅ přál navštívit.

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. zdůrazňuje, že Evropa se má jako odpověï na vzrůstající dechristianizaci
a sekularizaci mnoha rozvinutých zemí vrátit k základním křesŅanským
hodnotám. Z tohoto důvodu prohlašuje relativistické odmítání objektivní
pravdy a zejména odmítání objektivních morálních pravd za hlavní problém 21. století.
Připadalo mi, že třídenní papežova návštěva prozářila lidi pravdou,
laskavostí, ušlechtilostí a noblesou.
Benedikt XVI. nám přinesl Kristův pokoj a naději. Kéž je již nikdy
neztratíme a svou víru, naději a lásku stále více posilujeme. Bůh nám
v našem úsilí bude jistě pomáhat.
Poselství, které nám přivezl 265.
nástupce sv. Petra, je důkazem, že
víra je stále živá. A „kdo věří, není
nikdy sám“ (Benedikt XVI.).
Text a snímek
EVA KOCMANOVÁ

BUœTE POSLY NADÃJE
V neděli 11. října jsem se vydala do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na děkovnou mši svatou za návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. u nás a již cestou
jsem potkávala také některé lhotecké farníky. Mši sloužil otec kardinál Miloslav
Vlk spolu s apoštolským nunciem Diegem Causerem a dalšími kněžími. Kalich
a patenu, dar od Benedikta XVI., M. Vlk požehnal a věnoval svatovítské katedrále.
Atmosféra v katedrále byla ještě prodchnuta návštěvou Svatého otce. Světlo
pronikalo barevnými okny a v jednu chvíli
paprsky slunce dopadaly přímo na hrob
mučedníka sv. Jana Nepomuckého. Připadalo mi to symbolické, neboŅ náš národ
měl ve svých dějinách mnoho mučedníků.
Shodou okolností naše lhotecká farnost předchozí den, v sobotu 10. října, navštívila město Nepomuk, světcovo rodiště.
Tam jsme v poutním kostele sv. Jana,
barokním skvostu stavitele K. I. Dienzenhofera, také prožili krásnou mši svatou.
Sloužili ji nepomucký farář P. Vítězslav
Holý a náš lhotecký P. Bedřich Vymětalík. V homilii zaznělo, že kdo zachovává
Boží slovo, je šŅastný. Jan Nepomucký
se tím také řídil. Na závěr jsme všichni
v Nepomuku dostali požehnání, aby nás
Bůh na přímluvu sv. Jana chránil všeho
zlého. Mimochodem – nepomucký poutní chrám je postaven na místě světcova
rodného domu.
Ale vraŅme se do katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha: Kardinál Vlk tam
v úvodu bohoslužby řekl: Dnes děkujeme Pánu za návštěvu a dary milosti a požehnání, které nám přinesla
návštěva Svatého otce. Je to jako
v evangeliu o uzdravení deseti malomocných. Jen jeden se vrátil poděkovat, vzdát díky, otevřít srdce pro
vděčnost Pánu Bohu. Modlili jsme se
a Bůh nás vyslyšel. Prosíme za Svatého otce, prosíme o sílu, aby vše
v nás působilo a přinášelo hojné
a trvalé plody.
První čtení děkovné bohoslužby v katedrále bylo z Knihy moudrosti (7,7–11),
žalm Bože buï milostiv a žehnej nám,
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druhé čtení z Listu Židům (4,12–13);
evangelium se četlo podle sv. Marka
(10,17–30).
Z HOMILIE KARDINÁLA M. VLKA
Pan kardinál v homilii řekl: Jsme tu
dnes, abychom Pánu děkovali. Každá
eucharistie je děkování za dary, které si
ani neuvědomujeme. Je to výzva být
Bohu vděční a uvědomovat si, že náš
život je Boží dar. Chceme tady děkovat
za Benediktovu návštěvu. V prvním čtení jsme slyšeli slova „modlil jsem se“.
I my jsme se usilovně modlili za návštěvu a dar víry. Byl to veliký Boží dar.
Čtyři roky jsme čekali. Když byl Svatý otec v roce 2005 v Bavorsku, měl to
k nám jen skok. Stejně tak i při pouti do
Mariazell. Když byl Svatý otec v Polsku,
řekl, že si Česko zaslouží samostatnou návštěvu. Došlo k ní před svátkem
sv. Václava. To bylo znamení, že papež
Benedikt nosil návštěvu u nás v srdci.
Byl jsem mu nablízku. V jeho tváři
a projevech bylo vidět, že má naši zemi
rád. A několikrát to řekl.
Při přípravě návštěvy se náš i zahraniční tisk ptal, do jaké země papež pojede. Do nejateističtější? Jestliže se
přesto pro návštěvu v České republice
rozhodl, znamená to, že to bylo zvláštní
poslání – aby v zemi s touto pověstí posiloval bratry ve víře. A byl více překvapen než novináři.

Mnozí se ptají, čím Benedikt XVI. získává lidi, protože v Římě se zvýšil počet
účastníků audiencí a setkání s ním. Viděl
jsem papežovu až nesmělost, plachost,
nic razantního.
My nejsme pány pravdy, jsme hledači, říkal novinářům v letadle do Prahy.
Nepřicházel s kontroverzemi (homosexuálové, potraty, zdvižený ukazováček, nic
takového). Ukazoval „Tady je cesta“
a vyzýval nás, co máme dělat.
Tímto postojem získával lidi. U Pražského Jezulátka s láskou a srdcem na
dlani zdravil děti a rodiče. Svatý otec byl
otevřený. Stejně tak v katedrále na nešporách a ve svatováclavské kapli, kde
se připravoval. Empaticky byl schopen
vstoupit do naší tradice a kultury. Cítil se
jako v srdci diecéze, ve společenství
svatých. Připomínal naše světce sv. Václava, sv. Ludmilu… Cítil, že v naší zemi
je kus živé víry a na to navazoval. Cesta v Tuřanech byla pohlazení po srdci.
Cítil víru našeho stádce – „Jděte do
hloubky!“ V Boleslavi to bylo dovršení –
tolik mladých lidí! Chvíle ticha tam hluboce působila a na to Svatý otec navazoval. Buïte posly naděje, říkal mladým. Jděte do hloubky. Byl hluboce
osloven darem mládeže – penězi pro
Afriku. Při obědě v arcibiskupském paláci řekl: „Byla to mimořádná návštěva.
Je to milost a dar.“
Benedikt XVI. měl odvahu říci politikům, že tam, kde národ opouští Boha, je
ohrožena jeho budoucnost. S akademickým světem se cítil jako doma, pohyboval
se jako profesor. Ano svoboda, ale spojená s odpovědností k autoritě pravdy.
Je třeba, aby se návštěva neztratila.
Vezměte si poslední encykliku jako „domácí četbu“ – to bude doznívání návštěvy. Aby návštěva zapadla do našich
srdcí a vstupovala do našeho života.
Vděčnost má jít dál nabádal M. Vlk. Vzít
poselství a všude je uvádět do života
(doma, v práci…). S vděčností slavme
eucharistii a děkujme Pánu – má nás
rád a nezapomíná na nás. Radost z Hospodina aŅ je vaší životní silou.
Při svatém přijímání zaznělo při mši
na poděkování za návštěvu Svatého
otce Ave verum corpus a na závěr
se zaplněná katedrála rozezněla chvalozpěvem Bože, chválíme tebe a modlitbou Salve Regina.
Pan kardinál také poděkoval osmdesáti nejaktivnějším spolupracovníkům na
přípravě návštěvy Svatého otce u nás;
pozval je na arcibiskupství. Všem poutníkům tlumočil uznání policie za mimořádnou ukázněnost a pořadatelům za
perfektní zorganizování celé akce.
Byla jsem velmi šŅastná a Pánu Bohu
vděčná, že jsem se této bohoslužby mohla zúčastnit a poděkovat za všechny milosti, které náš národ obdržel. Kéž by každý z nás z letošní návštěvy Svatého otce
dokázal dlouho čerpat duchovní posilu.
EVA KOCMANOVÁ

BISKUP VÁCLAV MALÝ charakterizoval papežovu návštěvu slovy:
„Kdybych měl shrnout v pojmech papežovo poselství, jsou to: naděje,
vnitřní klid, krása, pravda a způsoby, jak je prezentovat. Zdůrazňoval, že
ten, kdo chce být člověkem, musí mít smysl pro krásu.“

LID… Z NAäEHO KOSTELA
Kameraman Mgr. Ji¯Ì LEBEDA
Diváci sledující prestižní pořady České televize, kteří vydrží u obrazovky až do závěrečných titulků, často
čtou na konci slova „Hlavní kameraman Jiří Lebeda“. Ačkoliv původně pracoval pro Hlavní redakci zábavy,
dělal před dvaceti lety „revoluční“ přenos ze Svatovítské katedrály, ze mše kardinála Františka Tomáška na
poděkování za svatořečení Anežky České. A pak všechny přenosy z návštěv papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI., které odbavovala pražská televize.
J. Lebeda se narodil 1. ledna 1938 lavicemi udělat
po půlnoci. Podle křestního listu je plochu, kam by
však „o rok starší“. Na něm má totiž se položily koleje
uvedené datum 31. prosince 1937.
pro pohyb kaJiří Lebeda se narodil v Kojicích, mery, abychom
vesničce u Přelouče, jako syn od- mohli křížovou
borného učitele. Maminka byla až cestu dobře nado tatínkovy náhlé předčasné smrti snímat. Dovolil
ve věku 47 let v domácnosti.
nám to. Jeden
Do základní školy chodil J. Lebe- týden jsme prada v Kolíně. Pak vystudoval filmo- covali na jedné
vou průmyslovku v Čimelicích a na- straně lavic, další
na druhé.
konec FAMU v Praze.
Od roku 1962 byl zaměstnancem
Československé televize (vojen- Pokud se neskou prezenční službu v letech mýlím, televize
1962–1964 strávil v Armádním filmu). se potom za to
Snímek Tomáš Rendl
Traja chrobáci, které vytvořili J. Ro- kostelu svým Hlavní kameraman Jiří Lebeda.
háč s J. Lebedou pro děti, dostali způsobem i od- (T. Rendl je vnuk J. Lebedy, který byl pokřtěn, jak je uvedeno
v úvodu k rozhovoru, na Lhotce, a to ještě P. Vladimírem
cenu v Mnichově. Záskok, na kte- vděčila.
rém spolupracoval s Pavlem ŠmoAno. Věnova- Rudolfem)
kem, byl vyznamenán v Montreaux. la mu první teleOd roku 1994 je Jiří Lebeda v dů- vizory do kaple Božského Srdce únavný farář obnovil pro hradeckou
sledku reorganizace v České tele- Páně a v kostele se moji kolegové diecézi. (Poznámka redakce: Protovizi, jak se říká, na volné noze, podíleli na instalaci zařízení pro pře- že o rekreaci v Královci nebyl dostai když i nadále pracuje převážně pro nos dění od hlavního oltáře na obra- tečný zájem, objekt byl posléze prodán a peníze uloženy pro použití na
ni. A občas pro Primu. Pro Novu zovky do kaple.
investiční potřeby naší farnosti.)
J. Lebeda nepracoval nikdy.
Jiří Lebeda je 47 let ženatý, jeho A vás osobně začal P. Vladimír
Věřící jste od dětství?
manželka Milada, která se narodila Rudolf zajímat…
Přestože tatínek se na Ukrajině
rovněž na Nový rok 1938, je původSledoval jsem jeho rozhlasová
narodil jako pravoslavný, byl katolík.
ním povoláním účetní. Lebedovi kázání a začal na Lhotku chodit.
Maminka po rodičích „zdědila“ přímají 44letou dceru Danielu, absolventku pražské Vysoké školy eko- Byl jste někdy také v Královci, slušnost k Církvi československé.
nomické a pedagogické nástavby, kde V. Rudolf ještě za totality taj- Já jsem byl pokřtěný už jako katolík.
Když jsme se s tatínkem jezdili oba od ní dvě vnoučata, z nichž jedno ně koupil pro farnost chalupu a tu
bylo pokřtěno u Panny Marie Krá- pak po převratu přestavěl na re- čas z Kolína podívat do Prahy, přijížděli jsme vlakem na Masarykovo nálovny míru na Lhotce.
kreační zařízení?
Byli jsme se tam s manželkou draží. Odtamtud jsme šli do Bílé
Pod nejedním vánočním stromeč- a s Ivanem Renčem, mým spolu- labutě a přes náměstí Republiky na
kem v rodinách lhoteckých farníků žákem z AMU, jednou podívat se Václavské náměstí – do Koruny
nebo jejich okolí bude letos jistě lhoteckými farníky. (Poznámka re- a k Vaňhovi. Na náměstí Republiky
i DVD o lhotecké křížové cestě, dakce: Na FAMU byli spolužáky jsme se stavovali u sv. Tadeáše.
jehož jste spoluautorem. Jak jste J. Lebedy v ročníku i Jiří Menzel, Táta mi jako malému chlapci říkával:
se dostal k jejímu natočení?
Věra Chytilová, Evald Schorm, Pavel „Když budeš sekat dobrotu a budeš
Režisér Milan Pešek, který je už Juráček…) Když lidé vystoupili z auto- mít nějaké přání, když se pomodlíš
na pravdě Boží, chtěl tady na Lhotce busů a zůstali stát a koukat, otec u Tadeáška, on ti je splní.“
Za studií v Praze jsem bydlel
natočit křížovou cestu Karla Stád- Vladimír je pobízel: „Tak pojïte dál.
níka. Jeli jsme si ji sem tedy obhléd- VždyŅ to je vaše. To je za ty korunky, v koleji v Hradební ulici. Jednou, bylo
nout. Jednali jsme s P. Vladimírem co jste dali do pokladničky. To je nás to asi ve III. ročníku FAMU, jsem
Rudolfem. Ten se projevil jako neoby- všech.“ Na to nemohu zapomenout. byl v Divadle E. F. Buriana na předPak jsme v Královci s televizí na- stavení hry Můj generál, které režíčejně vstřícný člověk. Protože v té
době ještě nebyly žádné jeřáby, ze- táčeli i tamní kostel, který už byl na roval Ján Roháč. Velice na mne zaptali jsme se, jestli bychom mohli nad spadnutí a který váš tehdejší ne- působilo. Když jsem se večer vracel
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přes náměstí Republiky do koleje, jen
tak přes zeï jsem vyslal prosbu: „Tadeášku, splň mi jedno přání. Abych,
až dostuduji, jednou jeden jediný
program natočil s Jánem Roháčem.“
Roháč v té době, to byl pojem – Brusel, kinoautomat, Laterna magika,
film Kdyby tisíc klarinetů. Za několik
let jsem se stal Roháčovým stálým
spolupracovníkem! A potom jsem
s ním v televizi pro redakci zábavy
dělal seriál Byli jednou dva písaři.
A jen tak mimochodem: Víte, že
natáčení Písařů bylo dokonce přerušeno? Tehdejší televizní vrchnost
„zauvažovala“: Co takovíhle důchodci
mají co dělat na obrazovce? A ještě
k tomu v sobotu!
To bylo v dobách, kdy sobotním
večerům dominovaly takové pořady
jako Ein Kessel Buntes, plné všelijakých nablýskaných pozlátek. A kde
je dnes Ein Kessel Buntes? Zatímco
Písaři se dodnes opakují a stále mají
velkou sledovanost, protože je to chytrý, inteligentní humor. Nebo jak inteligentní humor býval v Televarieté,
která psal Vladimír Dvořák a s nímž
jsem na nich také spolupracoval.
Pracoval jste ještě na nějakých
jiných seriálech?
Kromě Písařů už jenom na Rozpacích kuchaře Svatopluka s Pepou
Dvořákem. Dělal jsem však i Návštěvní dny ze Semaforu, Karla
Gotta ve Slaném, vánoční koncerty
K. Gotta, Abecedu, Dobrý večer
s Waldemarem, silvestrovské pořady s Vladimírem Menšíkem, hudební
vizitky vážné hudby… A spolupracoval jsem s režiséry Jánem Roháčem, Ivo Paukertem, Zdeňkem Podskalským, Františkem Filipem, Jiřím
Nekvasilem, Františkem Polákem,
Stanislavem Vaňkem, Janem Brichcínem, Josefem Vondráčkem, Jaromírem Vaštou…
Vy v neděli do kostela chodíváte
hlavně na Spořilově, kde bydlíte.
Anebo do Mníšku pod Brdy, kde
máte poblíž v Rymání chalupu.
U nás na Lhotce vás vídáváme
spíše ve všední den.
K Panně Marii Královně míru obvykle zajdu, když v neděli kvůli práci nemohu jít do kostela a chci si tu
nedělní mši, abych tak řekl, nahradit. Zdejší bohoslužby ve všední
dny mi totiž dobře navazují na některé porady v televizi. A lhotecký
kostel mám mezi Spořilovem a Kavčími horami takřka při cestě.
Máte ještě nějaké jiné oblíbené
kostely?
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Už od časů P. Jiřího Reinsberga
na Starém Městě někdy zajdu i ke
sv. Havlu. Tuhle si mě tam všiml otec
Vladimír Kelnar a oznámil to přítomným věřícím: „Dnes je tu mezi námi
kameraman pan Lebeda, který dělal
televizní přenos ze Staré Boleslavi.“
Lidé se otáčeli, tak jsem se otáčel
taky, abych nebyl tak nápadný.
Jak jste se jako pracovník redakce
zábavy dostal před dvaceti lety
k práci na přenosu mše arcibiskupa kardinála F. Tomáška na poděkování za svatořečení Anežky
Přemyslovny?
Jako režisér přenos z katedrály
tehdy dělal F. Filip, který byl v Československé televizi zaměstnaný v literární redakci. Potřeboval někoho, pro
koho mše není španělskou vesnicí.
Za totality jsme sice s kolegou
Filipem společně nepracovali, ale
věděli jsme o sobě, že chodíme do
kostela.
Později, když vznikla televizní
křesŅanská redakce, jsem spolupracoval nejen s ním, ale i s celou touto
redakcí.
A dělal jste i papežské mše.
Ano. Byla to bohoslužba Jana
Pavla II. v Praze na Strahově, mše
na Letenské pláni a v Hradci Králové. A jsem velice rád, že mi letos
byl jako hlavnímu kameramanovi
svěřen i přenos mše Benedikta XVI.
ze Staré Boleslavi.
Jak se lišil přenos z pražské katedrály po svatořečení Anežky Přemyslovny v roce 1989 od současných „papežských“ přenosů.
To se vůbec nedá srovnávat. Tenkrát to byla jedna obrovská improvizace, jež se vzhledem k pádu
komunismu a možnostem, jež tak
nastaly, rodila ze dne na den. Tehdejší vedení televize se o to raději
ani moc nezajímalo. Iniciativu přebírali samotní televizáci, odbory.
Ani bezpečnostní požadavky tenkrát nebyly takové jako dnes. V podstatě to, podobně jako přenosy manifestací z Václavského náměstí
nebo z Letenské pláně, byla věc několika nadšenců.
Jak se liší příprava třeba někdejšího Televarieté od přípravy současného přenosu papežské mše?
Na rozdíl od pořadů, jako bylo
Televarieté, při přípravě přenosu
papežské mše je třeba komunikovat
se spoustou složek, jež se na ní
podílejí: s arcibiskupstvím, představiteli Vatikánu, Pražským hradem,

zástupci hlavního města i dalších
míst, odkud se má vysílat, domácími a vatikánskými bezpečnostními
složkami. Každý včetně televize má
své požadavky. Pro nás je např. důležité, jak blízko nebo daleko od papeže mohou nebo mají být kamery.
A podstatní samozřejmě jsou architekti. S nimi spoustu věcí řešíme
společně. Při přípravě přenosu ze
Staré Boleslavi jsme po zakreslení
kamer zjistili, že jedné by obraz zacláněl sloup. S tím se samozřejmě
muselo včas něco udělat.
Laika asi překvapí, že vadit nám
může i příliš silné sluníčko. V Hradci Králové jsem před lety trnul hrůzou, aby mi neudělalo na Svatém
otci stín. Pro Starou Boleslav jsme
to tedy už řešili předem: na pozadí
dali černý tyl.
Byly přesto nějaké komplikace?
Přestože se všechno promýšlelo
a připravovalo čtvrt roku předem,
v noci před přenosem, když jsem si
šel dřív lehnout, protože ráno jsme
měli jet do Staré Boleslavi velice
časně, mě vytáhl z postele produkční, protože vatikánští činitelé
měli po návratu z Brna – nejspíš na
základě zkušeností odtamtud – požadavek na úpravu výšky papežského křesla. Nakonec to spravilo
operativní snížení oltáře.
Jaký máte z letošních papežských
přenosů dojem?
Pokud jde zvlášŅ o přenos ze Staré
Boleslavi, kde jsem působil jako
hlavní kameraman, mám z něj docela dobrý pocit. A pokud šlo o celkové zachycení letošní návštěvy Svatého otce u nás, Česká televize se
tomu podle mého názoru věnovala
fantasticky. Václav Moravec byl jako
moderátor klobouk dolů perfektní.
O nervy to samozřejmě je vždycky. Jistotu, že to dobře dopadne, nemáte nikdy. Televizní štáb je řetěz,
a když v tom řetězu něco praskne,
celé se to rozsype.
Po skončení papežovy návštěvy
při hodnocení na Arcibiskupství pražském pracovníci bezpečnostních složek říkali, kolik bylo problémů, když
byl u nás prezident USA Barack
Obama. Zatímco Američané prý
stále něco chtěli, domluva s Vatikánem byla bez problémů.
Letošní papežská návštěva v České republice je zachycena i na DVD
Návštěva Svatého otce u nás, jež si
lze zakoupit v prodejně Českého
rozhlasu a České televize v Praze
(Dokončení na straně 9)

FARNÕ AKADEMIE
JEZUIT… U N¡S V»ERA A DNES
Nový cyklus přednášek naší Farní akademie, a sice pro období 2009–2010, byl zahájen přednáškou P. Petra Havlíčka SJ na
téma Jezuité v Čechách včera a dnes.
Ve své přednášce se P. Havlíček, člen komunity u sv. Ignáce v Praze, nejdříve
stručně zmínil o historii řádu a následně
se pak věnoval působení jezuitů v českých zemích.
Jezuitský řád, řád Tovaryšstva Ježíšova (lat. Societas Jesu, zkratka SJ, příp.
SI, event. TJ) byl založen v roce 1534
sv. Ignácem z Loyoly (1491–1556), který
též sestavil i jeho řeholi. K církevnímu
schválení, a sice papežem Pavlem III.
(1534–1549), došlo v roce 1540. Předmětem činnosti řádu byla jednak pastorační
a misijní činnost, jednak působení v mnoha oblastech vědy, školství, kultury
a umění. V poměrně krátké době se řád
stává oblíbeným po celém světě, působí
v Evropě i v zámoří (misijní činnost zahájena sv. Františkem Xaverským (1506–
–1552). 1583 jsou první jezuité v Číně,
v letech 1609–1768 zakládají a vedou „indiánský stát“ v Paraguai apod.). V dobách
tzv. osvícenského absolutismu papež Kliment XIV. (1769–1774) na naléhání západoevropských královských dvorů v roce
1773 řád ruší. Tovaryšstvo se udrželo
pouze v Rusku a v Prusku. K obnovení
řádu došlo za papeže Pia VII. (1800–
–1823), a sice v roce 1804 v Neapolském
království a v roce 1814 v celém světě.
Prvá etapa působení jezuitů v Čechách se datuje od roku 1556 (některé
prameny uvádějí rok 1555) do roku 1618,
tj. do bitvy na Bílé hoře, kdy jezuité byli
nekatolickými pány vykázáni a museli krá-

lovství opustit. V této prvé etapě se věnovali své klasické činnosti, to znamená, že
zakládali školy, koleje (domy určené k výchově mládeže), misijní domy apod.
Druhá etapa pak začíná jejich novým
příchodem v roce 1620. Již v roce 1623
byla založena samostatná Česká provincie, která zahrnovala Čechy, Moravu
a Slezsko. Česká provincie existovala až
do zrušení řádu v roce 1773. V tomto
druhém období dochází k velkému rozšíření činnosti řádu, a to jak v oblasti školství, misijního působení při rekatolizaci
českého prostoru apod. a k zakládání řádových domů (kolejí, rezidencí, škol, misijních domů apod.), jejichž počet je udáván okolo 40 (jen jako příklad, místa kde
sídlily: Praha, Plzeň, Třeboň, Brno, Olomouc, Jičín, Znojmo, Opava, Římov, Kutná Hora, Cheb, Svatá hora u Příbrami,
a jinde). V roce zrušení řádu měla Česká
provincie celkem 1125 členů, kteří se
následně „rozprchli“ do diecézní správy
nebo k vojsku či do výslužby. Mezi tyto
exjezuity patřila řada významných filozofů (Arriaga), historiků (Balbín, Kořínek,
Tanner, Miller), spisovatelů a básníků
(Bridel, Kadlinský), kazatelů (Štejer,
Nitsch), biblistů (Konstantc, Baner, Štejer), znalců divadla a výtvarného umění
(Kramolín, Raab) atd. Většina z nich se
však obnovení řádu nedočkala.
Ačkoliv byl řád jezuitů v roce 1814 obnoven, k jejich aktivní činnosti v Čechách,
z důvodů spojování s rekatolizací země,
dochází mnohem později – přibližně až
v roce 1853 je to Bohosudov, kde byla zřízena kolej spolu s gymnasiem a seminářem. V roce 1866 následovalo otevření

rezidence u sv. Ignáce v Praze, roku 1890
na Velehradě atd. Po první světové válce
vznikla v roce 1928 Československá provincie, jejíž součástí byla i viceprovincie
na Slovensku. Řádové domy byly v řadě
míst, např. v Podmoklech, Českém Těšíně, Bohosudově, na Hostýně, v Hradci
Králové, Opavě, Praze, Benešově, Bratislavě, Košicích, Ružomberku, Trnavě aj.
V lednu v roce 1939 však opět vzniká samostatná Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, ovšem po 15. březnu, po vzniku
tzv. protektorátu Čechy a Morava, nacisté
postupně tlumí činnost jezuitů, zabírají jejich řádové domy a řadu členů odvážejí do
koncentračních táborů. Po skončení války
na relativně krátkou dobu sice dochází
k obnovení činnosti řádu, nicméně únor
1948 a zvláště pak padesátá léta znamenají v Československu prakticky totální
likvidaci všech klášterů, nejen mužských,
ale i ženských.
Z této doby se řád, ale i česká společnost stále ještě vzpamatovává. Jestliže
v roce 1950 měla Česká provincie 215
členů, v roce 1990 – rok po obnovení její
činnosti – pouze 122 a ke konci roku 2008
jenom 66. Přesto řád žije. Těžiště je geograficky na Moravě (Brno, Český Těšín,
Olomouc, Hostýn, Velehrad). V Čechách
působí v Praze, Kolíně a v Děčíně, kde
1. září 2008 zahájila výuku řádová KřesŅanská škola Nativity, což je první jezuitská škola v Česku od zrušení církevních
škol komunistickým režimem. Kromě toho
jednotliví členové řádu vyučují na různých
školách, především na teologických fakultách univerzit a na Stojanově gymnáziu na
Velehradě.
K.Š.

Kameraman J. Lebeda

Televize v USA zpravidla víc snímají kazatele, kteří si přenosy ze
svých sborů platí, než věřící.
My se při přenosech bohoslužeb
vždycky snažíme získat nějakou tu
kameru navíc, abychom měli víc záběrů lidí než jenom celebranta nebo
celebranty. Jednou jsem o tom mluvil s panem kardinálem Miloslavem
Vlkem. On s tím souhlasil a říkal, že
by to mohl zdůvodnit i teologicky.
Zprávy jsou dnes samé neštěstí,
bouračky, znásilnění… Dobrých
zpráv je strašně málo. Při bohoslužbách se ukazují lidé při něčem pozitivním. Z Hradce Králové se nám
svého času podařilo dobře ukázat,
jak mši prožívají mladí lidé, jak jsou
soustředění, jak papeže Jana Pavla II.
vnímají, když k nim mluví.

Třeba na přenosu zahájení Pražského jara, předávání literárních cen,
Českých hlavách, Atletovi roku, filmovém festivalu v Karlových Varech,
přenosech divadelních představení,
koncertů z Rudolfina a z Obecního
domu… Pro sváteční program mám
natočit vánoční koncert ze Senátu
a na Hod Boží vánoční vysílat půlnoční mši ze Strahova.

(Dokončení ze strany 8)

na Vinohradské třídě proti rozhlasu.
Dvakrát jsou tam zachyceni i P. Bedřich Vymětalík a lhotecký jáhen
František Martinek. Vlastně i námět
na tento rozhovor se zrodil, když
jsme se s otcem Vymětalíkem potkali ve Staré Boleslavi.
Jednou jste také vysílali mši svatou ze Lhotky…
Ano. A protože při televizních přenosech katolických bohoslužeb obvykle nevíme, co obrazově dělat,
aby měl přenos spád, když jde hodně lidí k příjímání, udělali jsme sestřih křížové cesty natočené už dříve a z jiného důvodu a do přenosu ji
na chvíli prolnuli.

Na čem jste letos pro Českou
televizi ještě pracoval?

A jaké jsou profesní sny hlavního
kameramana Jiřího Lebedy?
Nedoufal jsem, že budu moci tak
dlouho pracovat a ještě teï, ale je to tak
řízené. Svou práci beru jako dar shůry.
S Františkem Filipem jsme jednou dělali ve Starém Rožmitále, kde
jak známo působil Jakub Jan Ryba,
inscenaci České mše vánoční Hej,
mistře. Já bych odtamtud rád vysílal
ještě přímý přenos půlnoční.
Rozhovor připravil JIŘÍ SŮVA
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DIAKON¡T, SLUéBA V CÕRKVI
Přednáška Mgr. Štěpána Fabera,
dómského diakona pražské arcidiecéze, byla dne 1. listopadu zaměřena na téma Diakonát, trvalá
služba v církvi. Ve své přednášce
se Š. Faber věnoval čtyřem základním aspektům jáhenství, ke kterým
patří: (1) identita jáhna, (2) oblasti
činnosti jáhnů, (3) manželství a rodina jáhna, (4) předcházející a průběžná příprava jáhna.
Identita jáhna vychází z ustanovení jáhnů prvotní církve (Sk 6,1–6),
kdy apoštolové (biskupové) přijímali
vybrané muže církevních obcí za
pomocníky při uskutečňování blíženecké lásky. Tento „diakonát“ byl obnoven po Druhém vatikánském koncilu. U nás se začal uplatňovat od
devadesátých let minulého století.
Z podstaty jáhenství vyplývá, že poslání jáhna spočívá v tom, aby službou blíženecké lásky k druhým měl
účast na plnosti služebného kněžství
biskupa, ovšem aby působil i jako
spolupracovník biskupem určeného
kněze – v tom lze spatřovat smysl
a cíl jáhenského svěcení. Je třeba
však dodat, že jáhenství není ani
konkurencí, ani náhražkou kněžské
služby. Svůj komplementární charakter má v tom, že má vnášet službu
církve bezprostředněji do lidského
společenství. V tomto smyslu platí,
že jen vyváženým vykonáváním obou
složek pastorace – specificky kněžské a specificky jáhenské – může být
církev skutečně věrohodná.
Oblasti činnosti jáhnů – diakonie. Zde lze specifikovat čtyři základní oblasti:
l diakonie potřebným mimo církev (vnější), tj. práce sociální, charitativní, společensky prospěšná, tj. ve
školství, ve vězeňství, v armádě,
u policie, v masmediích apod. (oblast církvi vlastní, prostor pro oslovení těch, kteří v této oblasti pracují,
ač nejsou jáhny);
l diakonie pro církev (vnitřní),
např., jáhni jako zaměstnanci biskupství ve funkci sekretáře biskupa,
kancléře či vicekancléře, práce ve
finančním sektoru apod. (cílem je
náhrada kněží, kteří tyto funkce zpravidla zastávají);
l diakonie ve speciální pastoraci, např. v centrech pro mládež
a rodiny, při katechezi, při přípravě
snoubenců, v církevním školství,
v nemocnicích apod. (jednoznačný
prostor pro jáhenskou činnost);
l diakonie na úrovni farnosti, příp.
vikariátu, např., koordinace diakoStrana 10

nické práce, sociální a charitativní
činnost, atd. (nemá se jednat o suplování kněze).
Podle možností a potřeby může
být jáhenská služba vykonávána:
jako hlavní pracovní poměr, jako
vedlejší pracovní poměr (ve volném
čase), v rámci profese (zaměstnání)
jáhna korespondující s některou
z oblastí výše zmíněných – čímž je
spojována odborná činnost s jáhenským posláním.
Manželství a rodina jáhna. Jáhenské svěcení i manželství jsou
svátostmi „communia“ (společenství),
jejichž úkolem je stavění mostů, navazování vztahů a právě v institutu
ženatého jáhna jsou tato charismata
svátostně propojena. Církev považuje manželství a rodiny stálých jáhnů za veliké obohacení nejen pro
jejich osobní život, ale také i pro pastoraci a celou církev. Jsou zde ovšem
i určitá specifika vyplývající z výchovy dětí, ze zajišŅování chodu rodiny
apod., která je nutno respektovat (co
Bůh spojil, jáhenství nesmí rozdělovat). Může ovšem dojít též k bolestné
situaci rozpadu rodiny jáhna – v takovém případě, bez ohledu na míru zavinění, je třeba odvolat jáhna ze služby z důvodů možného pohoršení.

Předcházející a průběžná příprava jáhna. Muž směřující k jáhenství
by měl být minimálně 35 let stár
(má-li rodinu, pak optimální je věk
okolo 45 let). Důležitá je sounáležitost s druhými jáhny, tj. tzv. společenství jáhnů. Příprava a následná
formace jáhnů je zaměřena nejen
směrem teologickým a obecně spirituálním, ale musí též kandidáty
seznamovat s oblastmi obecného diakonátu, např. s vedením společenství, s výchovou a katechezí, s problémy manželství a rodiny, s orientací ve
školské legislativě a církevním školství, s drogovou problematikou, s charitativní činností, s pastorací nemocných, vězňů, umírajících, atd. Je
vhodné, aby se jáhen průběžně orientoval v těchto oblastech, i když v praxi se bude věnovat jen některým. (Je
třeba též dbát na přiměřenou formaci
manželek jáhnů.) Před jáhenským
svěcením se předpokládají osobní
exercicie, u ženatých jáhnů je vhodné
je vykonat společně s manželkou.
Na závěr je třeba zdůraznit, že
církev přikládá obnovenému jáhenství (diakonátu) velkou vážnost
a důležitost a přeje si jeho rozvíjení
nejen uvnitř církve, ale i ve směru
mimo ni – do společnosti.
K. Š.

CO JE ÑVE»EÿADLOì
Od ledna 2009 každou první sobotu v měsíci, která je věnovaná památce Panny Marie, se koná v našem kostele Mariánské večeřadlo.
Slovem „večeřadlo“ se míní místo, kde Pán Ježíš jedl se svými apoštoly před svým utrpením velikonočního beránka. Tam se pak po Ježíšově nanebevstoupení shromažïovali jeho učedníci schouleni kolem
Panny Marie: „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami,
s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ (Skutky 1,14) Připravovali
se na příchod Ducha svatého.
Tak Panna Maria chce i nadále shromažïovat své děti, aby spolu s ní „se
svorně a vytrvale modlili“. A právě na tyto společné modlitby a chvilky bratrské lásky se přenáší výraz „večeřadlo“.
Kněz S. Gobi v roce 1972 založil Mariánské kněžské hnutí – MKH, ve kterém je večeřadlo zakotveno. Toto hnutí se rozšířilo mimořádným způsobem
do všech částí světa. Už začátkem devadesátých let k němu patřilo asi 400
biskupů, přes 100 000 kněží a velké množství laiků. Ve vedení tohoto hnutí se projevuje bdělá a osvěcující přítomnost Matky Boží. A také láska k papeži a hierarchii s ním spojené. Je to dílo lásky, kterému Mariino Neposkvrněné srdce dalo v této době povstat v církvi, aby pomáhalo všem svým
dětem prožívat těžké, nejisté a bolestné chvíle s důvěrou a nadějí.
Maria je Matkou Ježíšovou a on ji ustanovil za opravdovou Matku všech
lidí. Jejím mateřským úkolem je lidstvo zachránit. Maria se chce stát cestou
návratu lidstva k Pánu. Může jednat prostřednictvím svých kněží, kteří se
zasvětili jejímu Neposkvrněnému srdci, kteří se jí zcela svěřili, takže v nich
může žít a působit ona sama. Zasvěcením Neposkvrněnému srdci Panny
Marie se každý člověk i celé lidstvo klade pod ochranný plášŅ Panny Marie.
Jan Pavel II. viděl v zasvěcení Panně Marii nejúčinnější prostředek pro
současný svět, aby dosáhl vzácného daru Božího milosrdenství.
(bv)

S TEBOU éIJEME R¡DI
Radost z víry, spontánní modlitba
a společné prožívání Boží přítomnosti
– nic z toho nechybělo společenství,
které se ve čtvrtek 12. listopadu večer vytvořilo v našem kostele. Co se
zde vlastně dělo? Večer chval s jednoduchým, ale výstižným názvem
PRAY (z anglického modlit se).
Tuto modlitební akci vedla skupina mladých lidí, které se ve stejném duchu (i Duchu) pravidelně
modlí u sv. Václava na Smíchově.
Zároveň celé setkání doprovázela
živou hudbou a zpěvem. Nás ostatních, kteří se přišli do modlitby také
zapojit, bylo asi padesát; kromě lidí
z naší farnosti přišli i další. Všechny
nás však spojovala touha soustředěně strávit tento večer s Bohem.
Abychom toho vůbec byli schopni, bylo nejprve potřeba, abychom
pozvali do našich životů toho, kdo
umí proměnit všechny naše slabiny,
přitáhnout celou naší pozornost na
Boha a probudit nás ke skutečné
modlitbě – Ducha svatého. Pozvali
jsme ho do našich hříchem narušených srdcí, do našich konkrétních
problémů a těžkých situací, do našich vztahů. Pozvali jsme ho, aby
byl naší modlitbou, aby nás naučil
modlit se a modlil se v nás.
Pak jsme několika písněmi začali
vzdávat chválu. Následovala modlitba vlastními slovy prokládaná dalšími chvalozpěvy. Bylo úžasné uvědomovat si Boží vlastnosti, chválit
ho za ně a za to, jakým způsobem
se konkrétně projevují v našem životě. Tyto chvály téměř nebraly konce
– stále bylo za co Boha chválit a byl
to silný zážitek z modliteb ostatních
lidí zjišŅovat a spoluprožívat, jak Pán
vstupuje do osobního vztahu s každým z nás.
V poslední části našeho společného večera jsme od společenství,
které modlitbu vedlo, dostali nabídku přímluvné modlitby. Jedna z moderátorek nás k modlitbě pozvala
takto: „Bůh nějakým záhadným způsobem používá pro své účely obzvlášŅ tuto formu modlitby, a tak se
při ní můžou dít veliké věci. Takže
jestli se budete rozhodovat, jestli jo
nebo jo, tak určitě běžte.“ A tak jsme
šli, a rozhodně nás nebylo málo.
Mezi těmi, kteří nabídku přímluvné
modlitby využili, byla i naše pastorační asistentka Olga Hroudová: „Byl
to opravdu zážitek. Je to úžasný
pocit vědět, že se za tebe někdo

modlí.“ Kromě toho ocenila i další
prvky společné modlitby: „Líbilo se
mi, že celý večer byl doprovázený
hudbou, to člověka do té modlitby
vtáhne. I když jsem sama nezpívala, protože jsem ty písničky neznala, užívala jsem si to potichu.
Taky mi přišlo pozitivní, že to vedli
mladí. Myslím, že i pro ty starší,
kteří se modlitby zúčastnili, to bylo
přínosné a povzbuzující, že se za
ně modlili mladí lidé.“
Mnozí z nás ten večer skutečně
na vlastní kůži zažili setkání s živým, milujícím, osobním Bohem.
Směli jsme cítit jeho pohled a alespoň zlehka zažít jeho dotek, který
naplňuje radostí a povzbuzuje k radostnému prožívání naší víry. VždyŅ
když si člověk prostřednictvím chvály uvědomí, jaký on je, nezbývá, než
mu s vděčností vyznat: S tebou, Pane,
žijeme rádi!
JANA JIRSOVÁ
PROČ CHVÁLY?
Boha chválíme ne proto, že by to
potřeboval, ale kvůli sobě, abychom
si uvědomili, jaký Bůh je, a abychom
to dokázali znovu prožít a obnovit
a prohloubit vztah s ním. Z toho pak
plyne obrovská vnitřní radost, kterou
můžeme vyjadřovat nejen slovy, ale
i zpěvem, pohybem, gesty. Proto je
modlitba chval založená hlavně na
chvalozpěvech, žalmech a spontánní
modlitbě vlastními slovy.
FORMA MODLITBY CHVAL
KřesŅané se nemusí pouze striktně držet předepsaných slov, ale mohou vyjádřit svou radost z Hospodina vlastními slovy a gesty. Pro
mnohé je velmi těžké nahlas a spontánně vyjádřit svou chválu ve shromáždění. Jsou naučeni úctě a pokoře vůči Bohu a nemohou se
překonat k vyjádření toho, co prožívají. Tento falešný ostych chválit
a děkovat Bohu před druhými
a s druhými však nevychází z Bible,
ale ze společenského vývoje (tzv.
osvícenství). Proto je třeba, aby se
lidé ve společenství pokusili přistoupit k volně formulované chvále.
(Převzato z http://www.cho.cz/
clanky/Podnety-pro-obnovumodlitby-chval.html)
PROČ TOLIK ZPĚVU?
Podstatnou část večera chval
tvoří zpěv písní, které oslavují Boha.

Zpěv je jedním z nejvíce autentických prostředků k vyjádření společné chvály. Když Boží lid zpívá
písně plné Ducha, přestává se koncentrovat na své problémy a pokušení, ale může se cele ponořit do
oslavy Boha.
(Převzato z http://www.cho.cz/
clanky/podnetypro-obnovu-modlitby-chval.html)
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Jedná se o formu modlitby, kdy
se vytvoří dvojice přímluvců, a ti se
modlí za toho, kdo k nim přijde a sdělí jim svůj problém. Většinou na zájemce vloží ruce, aby tak lépe
a intenzivněji vyjádřili společenství
modlitby; je to také žehnací gesto,
které vyjadřuje prosbu o požehnání
a milosti pro toho, za kterého se modlí. Člověk, který tuto přímluvnou modlitbu využije, se do modlitby nemusí
nahlas zapojovat, nemusí nic říkat;
může si jen užívat sílu společné modlitby a křesŅanskou lásku, která nás
k této formě modlitby vede. „Přímluvná modlitba je … projevem naší víry
v Boha a lásky k bližnímu. Naší víry,
protože přímluvou vyjadřujeme, že
Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jaké
jsme my schopni vykonat. A je projevem lásky, protože chceme-li pro
druhého skutečně to nejlepší, nemůžeme vynechat dobro, které pramení
z Boha a jeho moci.“
(K. Lachmanová:
Síla přímluvné modlitby.
Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří 2007)
POHLAZENÍ PO DUŠI
Ve čtvrtek 12. listopadu bylo večer od 20 do 21 hodin na Lhotce
setkání s večerními chválami. Byla
tam skupina mladých lidí, kteří
hráli pěkné písně. Společně jsme
se modlili, prosili a děkovali. Osvětlení bylo tlumené, před oltářem
byl obraz Krista, který vypadal jako ikona, osvětlený svícemi. Decentní osvětlení vytvořilo příhodnou
atmosféru, bylo to jako pohlazení
po duši. Společné prosby i prosby
jednotlivců byly podnětné a měly
sílu. Myslím, že by bylo dobré i nadále se takovýmto způsobem
scházet ke společným modlitbám.
Je to posilující, zvláště když má
E. K.
člověk starosti.
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ÿIDI»I, POZOR!
Chtěli bychom poprosit všechny
řidiče přijíždějící do našeho kostela,
aby k sobě navzájem byli ohleduplní. Nejen co se týče věcí samozřejmých pro bezpečný provoz, ale například také při parkování.
Značka na parkovišti před kostelem
informuje o tom, že parkovat se má kolmo nebo šikmo k chodníku, a má svůj
smysl. Někteří řidiči si toho zřejmě nevšimli a parkují podélně. Pak se na
místo sedmi aut vejdou pouze tři a ostatní řidiči pak musí hledat místo jinde
a docházet zbytečně z větší dálky.
I když přijedete na prázdné parkoviště, neznamená to, že nebude chtít
za chvíli parkovat někdo další.
Rádi bychom také upozornili na možnost parkování na velkém parkovišti
mezi ulicemi Mariánská a Mařatkova.
Vzdálenostně to vyjde téměř nastejno,
jako když parkujete až u koupaliště, zato místo tam najdete vždy, i když do kostela přijede více řidičů.
AŅ vás na všech vašich cestách i při
parkování opatruje sv. Kryštof!
(Iiiks)
s

s

Dopravní značka
pro kolmé nebo
šikmé parkoviště
Parkoviště
poblíž kostela
mezi Mariánskou
a Mařatkovou ulicí
(Zdroj: http://maps.google.com)

KOLIK LIDÕ CHODÕ
K N¡M DO KOSTELA
V neděli 19. dubna se podle oficiálního sčítání v našem kostele zúčastnilo bohoslužeb 953 věřících. Jejich
průměrný věk činil 46,61 roku.
Z toho bylo 563 žen (59,1 %), jejich
průměrný věk činí 49,55 roku. Mužů
bylo 390 (40,9 %), jejich průměrný věk
činí 42,37 roku.
Výdělečně činných osob bylo 383
(40,2 %), z toho 179 žen a 204 muži.
Nejvíce účastníků bohoslužeb v pražské arcidiecézi bylo letos napočítáno
v Kobylisích. Lhotka je v pořadí na třetím místě.
Pokud jde o muže, nejvíce jich bylo
napočítáno v Kobylisích a Lhotka byla
na druhém místě.
Nejvíce žen celkem bylo rovněž
v Kobylisích, Lhotka je na třetím místě.
(bv)
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REKONSTRUKCE STÿECHY FARNÕ BUDOVY
Rok se s rokem sešel, a tak jsme
se po loňské rekonstrukci střechy na kostele pustili do rekonstrukce další střechy, tentokrát
na faře. Skoro by se dalo říci, že
se jedná o další lhoteckou tradiční akci, ale důvod je zcela jiný.
Díky aktivitě Cyrila Svobody získala lhotecká farnost částku jednoho miliónu korun ze státního
rozpočtu na investiční akce.
V průběhu jara se stavební rada
farnosti intenzivně zabývala, jak
nejlépe vzhledem k finančním možnostem farnosti a plánované rekonstrukci a přístavbě farní budovy naložit s těmito penězi. Nakonec jsme
se i z důvodu, že celá částka musí
být do konce roku investována, rozhodli, že ji použijeme na rekonstrukci střechy farní budovy.
Během léta zpracoval atelier Jirsa-architekti, s. r. o., projektovou dokumentaci. Po několika konzultacích
jsme vzhledem ke všem požadovaným vlastnostem nové střechy zvolili variantu obsahující kromě standardní tepelně a hydroizolační vrstvy
také ne zcela běžnou vrstvu vegetace. To znamená, že povrch střechy je pokryt substrátem a extenzivní
zelení, jejíž pěstování je prakticky
bezúdržbové. Tato vrstva by měla
zaručit lepší akustickou izolaci, protože svou hutností a vahou dobře
pohltí hluk z okolí.
Po dokončení projekčních prací
proběhlo výběrové řízení pro získání

K R ¡ T C E
CÍRKEVNÍ MATEŘSKOU ŠKOLU
Studánka vede od nového školního
roku, jak jsme se stručně zmínili již v minulém Věstníku, Mgr. Magda Vlčková, Dis.
Slečna ředitelka se narodila v Praze.
Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou
a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor náboženské nauky.
Ve Studánce působila jako učitelka už
od srpna 2005 do srpna 2008. V minulém školním roce pracovala jako metodička na odboru školství Městské části
Praha 2.
l

V KOSTELE PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU v Praze na Lhotce, případně v jednom případě ve Fakultní
Thomayerově nemocnici (FTN) byli
v poslední době pokřtěni Lukáš Průcha,
Michaela Barbora Šíchová, Matěj Murárik, Kryštof Rafael Petr Běhal, Mia Julie
Motyková, Hana Pokorná, Filip Martin
l

dodavatele. Vzhledem k nabídnuté
ceně a vzhledem k doporučení ze
stavebního odboru pražského arcibiskupství získala zakázku firma Kratochvíl střechy s. r. o. Po doladění
stavebních detailů a po podpisu
smlouvy začali dělníci skrývat střechu a pokládat jednotlivé vrstvy nové
konstrukce. Už dopředu jsme díky
sondám věděli, že rekonstrukce bude
téměř totální (ze staré střechy zůstala pouze nosná konstrukce podbití, samotné podbití a rákosová
omítka stropu) a že práce bude vyžadovat maximální opatrnost. Bohužel dělníci na opakované upozornění nebrali zřetel a hned během
Dominik Studený, Filip Hradec, Daniel
Slavík, Marek Lukáš Červenka, Alžběta
Marie Pítrová, Elvíra Marie Beníšková
(FTN), Jan Petr Daněk, Prokop František Kotek, Vít Martin Prchal, Charlotta
Mikešová, Alžběta Marie Hořčíková,
Rafael Dominik Savio Jirsa. Od začátku
roku bylo pokřtěno celkem 38 dětí.
ROZLOUČILI JSME SE se zesnulými Tomáškem Petzem (12 let), Milenou
Hrabánkovou a RNDr. Karlem Černým.
l

l ZAMÝŠLENÍ NAD PÍSMEM SV. bylo
na podzim obnoveno 24. listopadu po večerní mši svaté a bude pokračovat každé
druhé úterý. V Novém roce má pokračovat každých 14 dnů od 12. ledna.

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ, které
se na Lhotce uskuteční napřesrok, začala v úterý 1. prosince a bude pokračovat v úterý jednou za čtrnáct dnů rovněž
po večerní mši. Další zájemci o tuto
svátost se mohou ještě připojit. V roce
2010 má příprava na biřmování pokračovat ve čtrnáctidenních intervalech od
19. ledna.
l

prvních dnů došlo k popraskání
stropů a díky nedůslednosti při zakrývání rozebrané části i k protečení
dešŅové vody do interiéru bytu otce
Bedřicha Vymětalíka.
Přestože nejhorší část stavby je
hotová, nejsme s pracemi zdaleka
u konce. V době, kdy píši tento článek,
tesaři pokládají nové trámy. Doufám
ale, že až bude toto číslo Věstníku
vytištěné, budou si je moci naši
duchovní otcové přečíst v suchu
a teple už pod novou střechou.
Text a snímek
Ing. Arch. PROKOP JIRSA,
člen pastorační
a stavební rady farnosti
EGYPT JAKO SVĚT MÝTŮ, faktů
a tajemna na začátku prosince při své
další přednášce v rámci Farní akademie prezentoval náš farník, známý český egyptolog profesor PhDr. Miroslav
Verner, DrSc.
l

SKLADBY BOHUSLAVA MARTINŮ,
Adama Michny z Otradovic, Francise
Poulence byly na programu vánočního
vzpomínkového koncertu, který v našem kostele 7. prosince v 19 hodin
uspořádalo o. s. Dlouhá cesta. Toto občanské sdružení založili rodiče, kteří
tragickým způsobem přišli předčasně
o své děti.
l

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE
s P. Marianem Masaříkem, O. Carm., na
téma Na co čekám(š)? byla v naší farnosti naplánována na sobotu 12. prosince od 9 do 13 hodin. Od 12 hodin se
počítá se mší svatou. Při duchovní obnově bude možnost přijmout svátost
smíření. Je třeba si vzít s sebou Bibli
a potřeby na psaní poznámek.
l

(Další krátké zprávy na straně 14)
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ZE Z¡MOÿÕ NA LHOTKU
Jen krátce se doma ukázali houslista Josef a violoncellista Petr
Špačkovi, a z toho věnovali několik
hodin i koncertu v našem kostele.
Oba studují za mořem, Josef
v New Yorku a Petr od letošního
roku v Bostonu. Přijeli vlastně zahrát Brahmsův dvojkoncert se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů, ale připojili nakonec i večer plný
zážitků pro naši farní obec. Dvojkoncert si tu zopakovali v komorní
verzi za doprovodu pianistky Natalie
Marfynets, a k němu zazněla Brahmsova houslová sonáta A dur, op. 100
a Haydnův violoncellový koncert
D dur. Velké překvapení vzbudila
obrovská návštěvnost a ještě víc
potlesk publika vestoje.
Josef si už ve studentském životě vybojoval své umělecké postavení. Po úspěšném absolvování na
Curtis Institute ve Philadelphii pokračuje od nového školního roku na
newyorské Julliard School, ve třídě
světově proslulého Itzhaka Perlamana. To je pro každého houslistu
vrcholný sen!
Petr za bratrem není pozadu.
O dva roky mladší, vydobyl si přijetí
do třídy Laurence Lessera na University New England v Bostonu.
Kromě vítězství v soutěži Concertino Praga mu tam otevřela cestu
i účast v prestižním souboru European Union Youth Orchestra, který

K R ¡ T C E
(Pokračování krátkých zpráv ze strany 13)

řídil Vladimír Ashkenazy, donedávna
šéfdirigent České filharmonie. Nejvíc
ale přesvědčil vlastní hrou.
Krátce po koncertě odletěl Josef
zase za moře, a tak Petr musel zastoupit v rozpravě oba sourozence.
Návštěva domova byla pro ně vítanou změnou po řeholi studia a denního cvičení. Petr je dnes nadšen výukou. Lepšího profesora nežli dostal,
všemi respektovaného pedagoga, si
prý nemohl přát. Za necelý rok studia
u něj to na jeho výkonu také bylo
znát, a to nemluvíme o velkém vývojovém skoku bratra Josefa, dnes
připravovaného ve třídě největší světové kapacity oboru. Pro oba sourozence to ovšem znamená, kromě
komorní a orchestrální hry, cvičit nejméně čtyři hodiny denně. Moc legrace si proto neužijí. Naštěstí americké
kampusy nabízejí širokou paletu mimostudijních aktivit.
Vedle vlastního klasického studia
navštěvuje Petr ze zájmu i dvě jazzové třídy. Co neděli má příležitost
zahrát si improvizaci s jazzbandem
a báječným sborem v místním kostele, často za účasti studentů z blízké proslulé Barcalay School. Navíc
chodí na koncerty ve velké univerzitní hale a taky do blízkého sálu
Boston Symphony Orchestra. Nezbývá tak moc času na stesk po
domově a po jeho velké rodině, se
čtyřmi dalšími sourozenci, které

v Hodkovičkách zanechal. Jak ale
říká, je vlastně rád, že konečně získal svobodu a volnost pravého studentského života.
Oba bratři hrají, co jim síly stačí,
protože od výsledků se odvíjí i jejich
studijní stipendium. Naštěstí výsledky jsou ceněny způsobem blízkým našemu vyznamenání. Petr se
chce na škole dopracovat k titulu
bakaláře. Závisí to ale i na sponzorech, jak vypomohou. Sám k finančnímu rozpočtu přispívá jako uvaděč
na koncertech ve studentském
kampusu, čímž získává i možnost
praktického studia. Je patrné, že
oba bráškové nezískávají svoje výsledky v žádném slova smyslu zadarmo. Navíc jim teï sedmiletý
Kubík v houslové hře „konkurenčně
šlape na paty“. Chce jednou být
také houslistou.
Konečný výsledek úspěchu
umělce závisí i na kvalitě nástroje.
Petr má v rukou violoncello Hermanna Trappa, postavené někdy
kolem let 1860–1870. (Na vinětě
chybí celé datum.) Josef má housle
Jeana Baptisty Viullauma z roku
1856 (kopie Paganiniho houslí
Canon od Guarneri del Gesu). Na
lhoteckém večeru přesvědčily oba
nástroje o překrásném mistrovském zvuku. Ten ovšem může znít
jen v rukou Mistra!
MARIE KULIJEVYČOVÁ

l LHOTECKÁ LŠU PRO ARTE VIVA
letos uspořádá v kostele Panny Marie
Královny míru na Lhotce adventní koncert v pondělí 21. prosince v 19.30 hodin.

řící ohlášení této změny zřejmě buï
neslyšeli, nebo na ni zapomněli.

ZIMNÍ CHALOUPKA PRO DĚTI se
letos uskuteční na Božím Daru, a to ve
dnech 28. února až 6. března 2010. Děti
ve věku od 7 do 15 let se mohou hlásit
do neděle 14. února u otce Stefana
Wojdyly. Počet účastníků je omezen.
l

ADVENTNÍ PRODEJ duchovní literatury, kalendářů a blahopřání k svátkům
bude o nedělích v kapli Božského Srdce
Páně pokračovat do 20. prosince.
l

l VÁNOČNÍ VÝSTAVU keramiky a papírových betlémů, částečně prodejní,
lze ve dnech 14.–20. prosince navštívit
v Praze 4-Modřanech, Na Cikorce 1740,
v bílé budově v zahradě (vedle červené
budovy Domu dětí a mládeže). Místo,
kde se tato akce koná, je od lhoteckého
kostela vzdálené pět minut jízdy autobusem (spojení linkou 139, 150, 205
do stanice Družná) a pět minut pěšky.
V pondělí je otevřena od 15 do 19 hodin, v úterý a ve středu od 10 do 14 a ve
středu navíc od 15 do 19, ve čtvrtek od
13 do 19, v pátek od 10 do 18 a v sobotu a v neděli od 11 do 14 hodin.
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ŘEMESLA, PRÁCE, DĚLÁNÍ… To
vše bude námětem karnevalu pro děti
ze lhotecké farnosti, který se uskuteční
v sobotu 13. února 2010 od 15 hodin
v tělocvičně základní školy v Praze 4,
Zárubově ulici. Organizátoři uvítají, když
si děti připraví masky různých řemeslníků nebo profesí.
l

PŘECHODNÉ ZRUŠENÍ podávání si
rukou při pozdravení pokoje s ohledem
na rostoucí nebezpečí pandemie tzv.
prasečí chřipky vyvolalo při dalších nedělních bohoslužbách a později i při mši
upravené pro děti rozpaky. Někteří věl

LHOTECKÉ ZVONY dostaly nová
srdce a zvukovou izolaci.
l

CIMBÁLY VĚŽNÍCH HODIN byly přemístěny do půdy kostela.
l

HAVÁRIE vyvolala nutnost vyměnit ve
farní budově rozvod plynu. (red+dop)
l

PÿE»ETLI JSME ZA V¡S
…DOST LIDÍ NEMÁ jasnou představu, o čem mluví, když souhlasí
se zavedením eutanazie. Lidé se
nebojí nejvíce smrti, ale utrpení
a osamocení. A mají pocit, že eutanazie by byla v tomto případě lepším řešením. Mnohokrát jsem však
zažila, jak i lidé ve vážném stavu lpí
na životě.
Gerontoložka IVA HOLMEROVÁ,
MF DNES 6. října 2009

V›STAVA O MARI¡NSK…M SLOUPU
Příběh Mariánského sloupu byl název výstavy v Muzeu Karlova mostu v prostorách původního kostela
Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, pod dnešním kostelem sv. Františka na Křížovnickém náměstí.
Od stržení Mariánského sloupu
v Praze na Staroměstském náměstí
letos uplynulo již 91 let. Výstava pojednávala o tom, jak akademický sochař
Petr Váňa v současnosti tento sloup
obnovuje. Tato práce je zároveň velké
duchovní dobrodružství.
Výstavní panely návštěvníky mohly
seznámit s historií sloupu v datech
i dobovými fotografiemi. Sloup plnil
i funkci slunečních hodin.
Jeho barbarským zničením hned
na počátku tzv. první republiky 30 listopadu 1918 vznikla velká kulturní
a duchovní škoda.
Básník Václav Renč (1911–1973)
napsal v leopoldovském vězení na toto téma báseň Pražská legenda, v níž
ostře odsoudil odvrácení se od víry po
vzniku nového státu.
Sloup je i součástí modelu Prahy
od Antonína Langweila (1791–1837,
tvůrce papírového modelu zhotoveného v letech 1826–1837, který zachycuje historické části hlavního města včetně čtvrtí už neexistujících.
Na výstavě byly také fotografie
sochy Panny Marie z exilu vzniklé
z iniciativy českých krajanů v USA.
Výstavě dominoval originální fragment tváře Panny Marie od sochaře
Jana Jiřího Bendla, zapůjčený z pražského Lapidária.
Pozornost návštěvníků poutalo také
sádrové torzo sochy, které bylo na výstavě na Strahově v roce 1998 i kamenné díly nově vznikajícího Mariánského sloupu. K vidění byl také malý
model sloupu o velikosti 1:10, kopie
deskového obrazu Panny Marie Rynecké, který býval součástí původního
sloupu (originální obraz ze 14. století je
uchováván v Týnském chrámu).
Výstavu doplňovaly dokumentární
filmy z kamenosochařské huti sochaře
Petra Váni. Další dokumentární film
ukazuje cestu kamene z Indie do Čech.
Příběh je plný zajímavých událostí a popisů okamžiků do sebe zapadajících.
Já jsem za nejzajímavější na výstavě Příběh Mariánského sloupu považovala dopis akademického sochaře
Váni papeži Janu Pavlu II.: „Vážený
Jane Pavle II. Píši Vám tento dopis,
neboŅ pracuji již čtyři roky na kopii Mariánského sloupu, který stával od roku
1650 na Staroměstském náměstí v Praze. Byl postaven jako poděkování za
vyslyšení modliteb k Panně Marii v době obléhání Prahy švédskými vojsky
v roce 1648. Tento sloup se sochou
Immaculaty byl v roce 1918 stržen.
Nyní dokončuji kopii sochy Panny
Marie podle původního torza. Včera
při práci jsem zažil něco, co jsem si

jsem však zažil včera
bylo pro mne ještě
podivuhodnější. Píši
Vám tento dopis s nadějí, že se k Vám dostane, že si jej přečtete. Prosím Vás
pouze neskromně
o modlitbu a požehnání. Sochař Petr
Váňa. 23. 5. 2003.“
Apoštolská nunciatura v Praze mu zaslala odpověï: „Pane
Váňa, Svatý otec obdržel Váš dopis, ve
kterém jste ho informoval o realizaci
Vašeho uměleckého sochařského díla
a zároveň jste prosil
o modlitbu a jeho požehnání. UjišŅuji Vás
o modlitbě Svatého
otce na Vaše úmysly,
aŅ Vás Pán zahrne
svým požehnáním.
Přeji Vám vše dobré
v Kristu. Ervin Josef
Ender, apoštolský
nuncius.“
V současné době
jsou hotové dvě třetiny sloupu. Mnoho
částí se dělá zdarma. V roce 2008
italské město Vitorchiano věnovalo tři
kvádry na střední
sokl. Kamenosochaři
Sádrové torzo zničené sochy Panny Marie ze Staroměst- věnovali práci, traského náměstí a kamenné díly nově vznikajícího sloupu na pistky z Vitorchiana
letošní pražské výstavě Příběh Mariánského sloupu v Mu- ubytování a jídlo, lazeu Karlova mostu.
zariáni dopravu a převoz kamene. Nyní se
zapsal, abych to nezapomenul: „Bože, stejným zázračným způsobem uskuty dáváš myšlenky. Dnes ve dvě ho- tečňuje střední část – sanktuář.
diny odpoledne při práci jsem pocítil
Současné snahy a úsilí o obnovu
tu jednoduchou krásnou událost. Ty sloupu na původním místě jsou zřejjsi řekl: Postavte sloup. Postavte jej
mě požehnané a okolnosti postupz naděje. Postavte jej jako sloup Marie ného vzniku sloupu do sebe podivuPanny, mé Matky. Postavte jej za- hodným způsobem zapadají. Modlitby
darmo, každý aŅ pracuje bez odměny, lidí, kteří touží po jeho obnově se stás nadějí, se štěstím v srdci. Pracujte
vají v tomto úsilí požehnáním. Prozana místě, kde má být, každý, kdo má tímní místo, skryté z boku u Týnského
vůli přijít a pracovat, aŅ může. Nepra- chrámu, kde je nová socha zatím
cujte a nežijte pro něco, ale pro Naději umístěna, se stává poutním místem,
ve smíření. Bože, chce se mi plakat kde Panna Maria nenápadně a trpěa smát se, bojím se a hořím štěstím, livě opět léta čeká, aby se mohla vrákdyž tě slyším. Vím, jak to mám udě- tit na své původní místo.
lat – jít za politiky, poprosit je, aby mi
Cestu k obnově sloupu pěkně vydovolili začít zadarmo na místě sta- jadřuje sochařova výzva. „Naděje, navět. Vyzvat lidi, aby přestali na sloup
děje, naděje. Modlete se všichni,
vybírat peníze a aby přišli zadarmo
kteří se dotýkáte naděje Mariánpomoci stavět sloup. Jedna polovina
ského sloupu. Modlete se za ty, kteří
architektury je již hotová z předcháze- jsou pro, i za ty, kteří jsou proti. Modjících let z darů lidí. Socha je skoro lete se za sebe navzájem. Naděje je
dokončena… Před dvěma lety s ka- mezi vámi.“ (P. Váňa, akademický
marády kameníky jsme přivezli ká- sochař 27. 8. 2009)
men z Indie a zadarmo v Čechách vyVíce informací
tesali sloup. Všechno, co jsem prožil
www.marianskysloup.cz
při této cestě, bylo podivuhodné, to co
Text a snímek E. K.

Strana 15

DĚTI ZE LHOTECKÉHO KOSTELA v sobotu 17. října
na pozvání farníka Václava Blažka (na dolním snímku
vlevo vedle hasiče s helmou), který tam pracuje, navštívily v Jinonicích nejmodernější hasičskou zbrojnici
v Praze. Hlavně pro dospělý doprovod chlapců a děvčat bylo překvapující zjištění, že hasiči z Jinonic již tak
často do akce nevyjíždějí jako hasiči – obvykle jen tak
jednou dvakrát za měsíc –, ale až pětkrát za den spíše
jako záchranáři k lidem, kteří se pokusili o sebevraždu,
topili se nebo k různým haváriím – zříceným či zatopeným domům apod.
Snímky M. O.
Já vím, že se už
moc těšíte na Vánoce. Moc rád bych
si s Vámi zahrál
pohádkovou cestu,
která by nám to
společné čekání trochu zkrátila.
Připravte si tužky a papíry a každý si
namalujte svůj kufr, svačinku, pas a můžeme vyrazit.
A kam že to pojedeme? No přece to
dá rozum, že když se blíží Vánoce, Kristián, jeho kamarádi a děti ze Lhotky pojedou hledat Betlém. A určitě Vám slibuju, že Vánoce tady budou jedna dvě.
Co vy na to?
Tak hurá a jedem.
KRISTIÁN

1. Balíme kufry.
2. Hledáme pořádný dopravní prostředek.
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3. Musíme se vyznat v mapě.
4. Cestu nám pomohou najít hvězdáři.
5. Jsme u cíle

SOCI¡LNÕ OK…NKO
PENÃéIT¡ POMOC V MATEÿSTVÕ
A RODI»OVSK› PÿÕSPÃVEK
Jelikož často dochází k záměně mezi peněžitou pomocí v mateřství (PPM – období tzv. mateřské dovolené)
a rodičovským příspěvkem (RP – období tzv. rodičovské dovolené), v tabulce níže velmi obecně objasním,
jaký je mezi nimi rozdíl. (Obecně platí: Po mateřské dovolené následuje dovolená rodičovská.)
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
(mateřská dovolená)

Rodičovský příspěvek (RP)
(rodičovská dovolená)

U koho žádáme
a kdo vyplácí?

Zaměstnavatel
nebo správa sociálního zabezpečení

Odbor státní sociální podpory
při městském úřadu (v Praze)
nebo úřad práce podle trvalého bydliště

Doba poskytování

Od počátku 6 týdne před očekávaným
dnem porodu, nejdříve však před
8 týdnem před tímto dnem, pokud byla
vystavena pracovní neschopnost,
celkem 28 týdnů
(tj. obvykle 22 týdnů po porodu),
37 týdnů u vícerčat, ale i muži, pokud
žena od dítěte odešla, je dlouhodobě
nemocná či zemřela (max. 31 týdnů)

Je stanovena podle věku dítěte
tj. do 24 měsíců věku dítěte
(zvýšený výměr),
do 36 měsíců věku dítěte
(základní výměr),
do 48 měsíců věku dítěte
(snížený výměr),
popř. do 7 nebo až 10 let věku dítěte
dlouhodobě zdravotně postiženého

Výše

70 % z denního
vyměřovacího základu*

Zvýšený výměr 11 400 Kč**,
základní výměr 7 600 Kč,
snížený 7 600 Kč
do 21 měsíců věku dítěte
a pak se pokračuje výměrou 3 800 Kč
do 48 měsíců věku dítěte.
U dlouhodobě zdravotně postižených
dětí je výše RP 7 600 Kč do 7 let
(bez příspěvku na péči,
s ním jen 3 800 Kč),
od 7 do 10 let dítěte postiženého
činí 3 000 Kč
(Pokračování na straně 18)

Rubriku pro děti připravila
HANA STEHLÍKOVÁ
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PenÏûit· pomoc v mate¯stvÌ a rodiËovsk˝ p¯ÌspÏvek
(Pokračování ze strany 17)

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
(mateřská dovolená)

Rodičovský příspěvek (RP)
(rodičovská dovolená)

Co je nutné splnit
pro přiznání?

Být před porodem alespoň
270 kalendářních dnů v posledních
dvou letech účastna nemocenského
pojištění (včetně trvání ochranné lhůty,
tj.běžně 180 dnů)
OSVČ si musí platit
nemocenské pojištění
alespoň 180 kalendářních dnů
v období jednoho roku před porodem

Písemně zažádat a určit výši výměry
a dobu pobírání rodičovského
příspěvku (tzn. kolik budu pobírat
a jak dlouho budeme s dítětem doma);
pokud tak nebude učiněno,
úřad rozhodne za nás
Dítě do 3 let svého věku smí navštěvovat
školské zařízení (jesle, školku) pouze
na 5 kalendářních dnů a od 3 let jen
na 4 hod./den nebo 5 kalendářních dnů
do měsíce (u těžce zdravotně
postižených 6 hod./den)

Odkud ji čerpáme?

Z nemocenského pojištění
(tzn. část zdravotního pojištění)

Ze státního rozpočtu

Mohu si
přivydělat?

NE, nemohu, pokud mi PPM vyplácí
již zaměstnavatel
OSVČ nesmí během pobírání PPM
vykonávat samostatnou
výdělečnou činnost

ANO, mohu, pokud zajistím péči o dítě
osobou starší 18 let a nepřekročím
zákonem stanovený počet dní v měsíci
nebo hodin v týdnu

Mohu změnit
výši /rychlost
čerpání RP?
Na kolik dětí
mohu
příspěvek čerpat?

NE, nemohu, dokonce ani pokud se
s partnerem budete střídat
v jeho pobírání
Pouze na jedno dítě,
v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP
Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP)
zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy,
je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM

* Denní vyměřovací základ se zjišŅuje tak, že se vyměřovací základ za
rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné
období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance
v práci, za které mu nenáleží mzda,
dočasná pracovní neschopnost, v níž
náleží náhrada mzdy, nemocenské,
PPM nebo ošetřovné.
Denní vyměřovací základ se upravuje takto:
l částka do 786,- se počítá v plné
výši, tedy 100 %
l z částky od 787,- do 1178,- se
počítá 60 %
l z částky od 1179,- do 2356,- se
počítá 30 %
l k částce nad 2356,- se nepřihlíží
Maximální výše PPM je 28 890,-/
měsíc (30 dnů).
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Vznikne-li zaměstnankyni, v době
trvání pracovního poměru, nárok na
další PPM (do 4 let od první PPM),
použije se pro výpočet další PPM
denní vyměřovací základ rozhodný
pro první PPM.
** O tuto formu čerpání však může
požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč
za kalendářní den.
Za matky, které se rozhodnou
pečovat o dítě déle, než pobírají
rodičovský příspěvek, platí pojistné také stát.
Matce s jedním dítětem do 7 let,
matce s více dětmi do 15 let věku
dítěte/dětí. O této skutečnosti musíte
informovat příslušný sociální úřad
a zažádat na své zdravotní pojišŅovně o hrazení pojistného státem.

Od 1. 1. 2009 vešel v platnost
nový zákon o nemocenském pojištění, podle kterého do okruhu
nemocensky pojištěných osob již
nepatří studenti a žáci. Nárok na
PPM tak studentkám již ze zákona nevzniká. (Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ani ženy, které
byly před nástupem na mateřskou dovolenou vedené v evidenci úřadu práce.
Oběma skupinám žen vzniká
automaticky ihned po porodu nárok
na čerpání rodičovského příspěvku,
a to v tzv. snížené/pomalé čtyřleté
variantě, a to od měsíce, ve kterém
se dítě narodí, tzn. 7600,- do 21
měsíců věku dítěte a poté 3800,- do
jeho 4 let.)
Nově má nárok na PPM i otec
dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat

na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává
nároku na pobírání PPM.
V péči o dítě, ale i v pobírání
PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).
O rodičovský příspěvek je nejlépe požádat před koncem mateřské dovolené. Pokud tak nebude

učiněno do 21. měsíce věku dítěte,
bude vyplácen automaticky ve snížené výměře (varianta na 4 roky).
Vybraná možnost čerpání je již
nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani rodičem, který
převzal dítě do péče poté, kdy byla
volba nároku již provedena.
Připravila PETRA KORNIENKOVÁ

V případě dotazů
mě kontaktujte
na e-mailové adrese:
petra.kornienkova@seznam.cz
nebo dotaz s označením
„Sociální okénko“
můžete zanechat
v sakristii.

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.

TELEGRAFICKY z plesového výboru: 11. FARNÍ PLES – STOP –
SOBOTA 6. 2. 2010 – STOP – OD 19.30 DO 2.00 HOD. – STOP – V KC
NOVODVORSKÁ – STOP – CUKRÁRNA, OBČERSTVENÍ, TOMBOLA
– STOP – KAPELA FENIX MUSIC – STOP – MODERÁTOR PROKOP
JIRSA – STOP – VSTUPENKY ZA 200 A 100 KČ – STOP – VŠICHNI
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI – STOP
VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává římskokatolická farnost při kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4-Lhotce, Ve Lhotce 36.
Redakční uzávěrka příštího – lednového – čísla bude v neděli 10. ledna 2010. 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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OD BETLÉMA AŽ PO JERUZALÉM v listopadu 2009 opět, avšak tentokrát poprvé s cestovní kanceláří místopředsedy lhotecké
pastorační rady Petra Křížka, putovali po Ježíšových stopách poutníci od Panny Marie Královny míru a další zájemci, kteří se
k nim připojili. K tomuto poutnímu zájezdu se ve Věstníku podrobněji vrátíme v příštím čísle.

OHL…DNUTÕ ZA NAäIMI Z¡JEZDY
Neuvěřitelně rychle se opět blíží konec roku, takže je čas na malé ohlédnutí za našimi cestovatelskými
aktivitami. I letos lhotecká farnost s velkou vytrvalostí a věrností vyrážela na cesty poutní, objevné i odpočinkové. Ráda bych připomenula poslední dva zájezdy: na konci srpna zájezd do Příchovic a Harrachova,
v říjnu naši pošumavskou cestu do Nepomuka a Velhartic.
V Příchovicích jsme se opět vžili
do svých mladých let (a proč vlastně
vžili, mladí jsme stále) a prohlédli si
centrum pro mládež, které nám mnohým sloužilo za dob komunismu jako
jediné centrum setkávání se se stejně
smýšlejícími bratry a sestrami. Pater
Vladislav Novák nám velmi zajímavě
srovnal a podrobně popsal práci centra před asi 25 lety a nyní. Společně
prožité krásné odpoledne u kávy ještě
umocnil okamžik, kdy jsme si všichni
zazpívali. Jako malá třešnička na dortu
bylo nádherné počasí, které nám
umožnilo neopakovatelný výhled na
celé Pojizeří s krkonošskými vrcholy.
Z dálky svítil poutní chrám Panny
Marie Bozkovské, patronky hor, která
je obzvláštní ochránkyní centra mládeže v Příchovcích; bez její pomoci
by za dob komunismu nebyla práce
centra vůbec možná.
Zájezd do Nepomuka a Velhartic
nás zavedl do místa zrození našeho
velkého světce svatého Jana Nepomuckého, známého po celém světě.
Pater Vítězslav Holý nám ukázal oba
nepomucké kostely, dostali jsme zvláštní požehnání, slavili mši svatou.

Velhartice jsou sice malá vesnička
v předhůří Šumavy, ale významným
hradem mají co nabídnout každému,
kdo přijíždí a má oči otevřené. Hrad je
velmi rozsáhlý, takže nám prohlídka
zabrala celé odpoledne. Úžasný výklad si zasloužil obdiv. Opět nám přálo počasí a podzimně zbarvené šumavské stráně se předháněly v tom,
která z nich je krásnější.
Na advent jsme si naplánovali ještě
zájezd na Svatý Hostýn a návštěvu
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm s adventním jarmarkem a ukázkou života našich předků v dřevěných
chaloupkách.
Na závěr se sluší Vám všem, kteří
našim zájezdům zůstáváte věrni a rádi
s námi cestujete, upřímně poděkovat.
VždyŅ takové cestování s sebou přináší i těžkosti. Někdy máme každý
trochu jinou představu, jak bychom
poutní zájezd měli prožít. Někdo by
se rád více účastnil společné modlitby, jiný se zase rád sám nebo jenom
ve společnosti svých nejbližších na
zajímavém místě projde, sám si vychutná jeho kouzlo a tajemství. Každý
jsme jiný, ale jako celek tvoříme krás-

nou perlu a společné zážitky jenom
vybrušují a vyhlazují všechny nesrovnalosti.
Důležité je, co si každý sám za sebe
v sobě uchováme, jak den prožijeme.
Ráda bych na tomto místě také
poděkovala našim páterům, Bedřichu
Vymětalíkovi a Stefanu Wojdylovi.
Otec Bedřich je náš stálý průvodce
téměř na všech zájezdech, ale už
i otec Stefan dostal příležitost nás doprovázet. Zhostil se jí s velkou odvahou. Děkuji za jejich nasazení, za jejich
pomoc a osobní přínos.
V příštím roce nás čeká spousta zajímavostí. Ještě stále jsou v naší republice místa, která jsme dosud nenavštívili a neprozkoumali. Já nevím jak
vy, ale já již myšlenkami bloudím po
mapě našich poutních a historických
míst a v duchu přemýšlím, kde nám
bude dobře a kde nás rádi uvítají.
Krásné prožití zbytku adventní a pak
i celé vánoční doby, plné setkávání
s Vašimi nejbližšími a mnoho zdraví
a především Božího požehnání do dalšího roku Vám ze srdce přeje
HANA STEHLÍKOVÁ

