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DEN PŘED TÍM, než na svátek Svaté rodiny při dopoledních bohoslužbách obnovovali manželský slib ostatní
manželé z naší farnosti, jej na svatého Štěpána při mši v 10 hodin při oslavě 60. výročí trvání svého manželství
obnovili Miloš a Anna Lokajíčkovi. Svatbu Lokajíčkovi měli 26. prosince 1949 rovněž v 10 hodin.
Snímek Tomáš Lokajíček

DÕK ZA TRPÃLIVOST DOTAZNÕKOV¡ AKCE
Člověk si někdy potřebuje ověřit,
jaký má jeho práce ohlas. V našem
kostele se v posledních letech
pastorační rada farnosti (PRF)
snaží každý rok sejít s farníky
a poslechnout si, co soudí o její
práci. AŅ se však tato setkání
konají, kdy se konají, mnoho lidí
na ně, jak jsme se už několikrát
ve Věstníku zmiňovali, nechodí.
A tak se zrodil nápad dovědět se
o farnosti něco pomocí dotazníku
zpracovaného s využitím moderních sociologických metod.
(Dokončení na straně 3)

aneb Co si o sobÏ ¯ekneme
Po roce intenzivních diskuzí a příprav probíhá od neděle 24. ledna do
neděle 21. února v naší farnosti dotazníkový průzkum. Průzkum se
uskutečňuje na základě podnětu pastorační rady farnosti a je inspirován obdobným průzkumem z farnosti sv. Terezie v Praze-Kobylisích.
Jeho cílem je získat odpovědi na získané budou zpracovány v hrodvě zásadní otázky, a to 1. Kdo madné podobě.
a proč navštěvuje právě lhotecký
Průzkum slouží pouze pro vnitřní
kostel a lhotecké farní společenství? potřeby farnosti. Čerpat z něj budou
a 2. Co by bylo potřeba učinit pro to, zejména naši duchovní, ale i pastoaby ve lhoteckém kostele a farním rační i ekonomická rada farnosti.
společenství byli farníci rádi i v buNakolik bude zdařilý a přínosný
doucnu?
pro farnost, záleží především na nás
Dotazníkový průzkum je pocho(Pokračování na straně 2)
pitelně anonymní. Informace z něj
Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 12 Kč.

DotaznÌkov· akce PASTORA»NÕ RADA FARNOSTI
(Pokračování ze strany 1)

a naší ochotě věnovat potřebný čas
na vyplnění výzkumného dotazníku.
Kromě zmiňovaného dotazníku,
o jehož vyplnění je žádán každý
lhotecký farník či návštěvník lhoteckého kostela starší dvanácti let, je
rozdáván dětem do 12 let krátký
záznamový aršík, který má sloužit
spíše k evidenci „nastupující generace“. Při jeho vyplňování bude jistě
potřebná součinnost rodičů, o kterou
velmi prosíme.
Souběžně s výzkumným dotazníkem je rozdáván i kontaktní lístek,
který s probíhajícím průzkumem bezprostředně nesouvisí. Máte-li však
zájem být lépe a ve větším časovém předstihu informován(a) o akcích
farního společenství, případně
chcete-li se podílet na jednotlivých
aktivitách farnosti, vyplňte i tento
kontaktní lístek a odevzdejte ho
nezávisle na dotazníku na určeném
místě (viz níže).
Rozdávání prázdných a následné vybírání vyplněných dotazníků,
záznamových aršíků pro děti do
12 let a kontaktních lístků je zajištěno tímto způsobem:
Prázdné dotazníky, záznamové
aršíky a kontaktní lístky jsou rozdávány dobrovolnými spolupracovníky
vždy po každé nedělní mší svaté od
24. ledna do 14. února 2010 při východu z kostela. Ve všední dny je
možné si vyzvednout prázdné dotazníky, záznamové aršíky a kontaktní
lístky před každou bohoslužbou a po
ní v Sále sv. Václava, kde leží papírové krabice s těmito tiskopisy.
Vyplněné dotazníky, záznamové
aršíky a kontaktní lístky jsou vybírány dobrovolnými spolupracovníky
vždy před každou nedělní mší od
31. ledna do 21. února 2010 při
vstupu do kostela. Ve všední dny je
možné odevzdat vyplněné dotazníky a záznamové aršíky před každou bohoslužbou a po ní v Sále
sv. Václava, kde budou papírové krabice na tyto vyplněné tiskopisy. Ve
všední dny je však možné vyplněné kontaktní lístky odevzdávat jen
osobně v sakristii do rukou jednoho
z přítomných duchovních, abychom
zabránili případnému zneužití těchto lístků.
Výsledky dotazníkového výzkumu
budou postupně po jejich zpracování
zveřejňovány ve Věstníku a na webových stránkách lhotecké farnosti.
Věřme, že se stanou dobrým podnětem pro pastorační práci ve farnosti
v nadcházejících letech.
PETR KŘÍŽEK
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Největší pozornost pastorační rada farnosti (PRF) loni po prázdninách a letos
na začátku roku věnovala přípravě sociologického průzkumu farnosti
(viz úvodník a článek jejího místopředsedy Petra Křížka Dotazníková akce
aneb Co si o sobě řekneme na stranách 1 a 2) a přípravě komunitního minicentra na Lhotce.
Pokud jde o zmíněný průzkum, PRF důnaše farnost podporovala na studiích
kladně zvažovala, nejen kdy se uskuv rámci Adopce na dálku, dostudovala
teční, ale zejména jeho obsah. Listopaa začala pracovat jako zdravotní sestra.
dového a prosincového zasedání se jako
Ze dvou kandidátů, kteří by přicházeli
hosté zúčastnily lhotecké farnice Eva
v úvahu pro pokračování této humaniPavlíková a Zuzana Smékalová, které
tární akce, pastorační rada vybrala
mají s takovýmito průzkumy zkušenosti.
mladšího, chlapce Prabhu, rovněž Inda,
V pondělí 11. ledna závěrečnou redakci
protože ten by mohl být dětem z farnosti
dotazníku pro návštěvníky kostela Panbližší. Peníze na Adopci na dálku se
ny Marie Královny míru s členy pastototiž budou na její doporučení vybírat při
rační rady provedla a zabezpečení jeho
mších svatých upravených pro děti.
distribuce, sbírání a zpracování projedPastorační rada zamítla žádost výzvou
nala Z. Smékalová. PRF rozhodla, že
od oltáře podpořit petici proti záměru
průzkum začne v neděli 24. ledna.
zastavět parcelu č. 2889/100 v Krči.
Vzhledem k opakující se otázce –
Jednomyslně se shodla, že to není téma
naposledy při zářijové derniéře výstavy
vhodné do kostela a že takováto možjednotlivých projektů, zdali je účelné innost se neposkytuje ani v záležitostech,
vestovat úsilí a prostředky do výstavby
jež jsou farnosti bližší. Proti podobným
minicentra, bude fotograficky zdokumenaktivitám před brankou kostela však
továno, v jakých podmínkách se u nás
nic nenamítá.
na faře a v kostele vyučuje náboženství.
Jinak ale projekt komunitního minicetra
Podstatná část listopadového – 9. 11. –
má ve farnosti podporu.
a prosincového – 7. 12. – zasedání PRF
byla věnována projednání jednotlivých
Na svém 102. zasedání 21. září 2009
oddílů dotazníku sociologického
rada zhodnotila průběh loňských letních
průzkumu.
chaloupek. Letní chaloupky loni úspěšV pondělí 9. prosince schválila harně proběhly ve dvou turnusech. Zúčastmonogram zvonění respektující limity
hlučnosti podle výsledku akustických
nilo se jich 12 mladších a 14 starších
zkoušek. Jako projev vstřícnosti lidem,
dětí. PRF jednala též o další pastoraci
kteří bydlí u kostela, zrušila zvonění
-náctiletých chlapců a děvčat. Adventní
před ranní mší v neděli.
program pro školy doporučila napříště
Zabývala se také otázkou, kdo jako
orientovat na 3. a 7. třídy, aby cyklicky
pastorační asistent nebo asistentka
zachycoval oba stupně základních škol.
nahradí Olgu Hroudovou odcházející na
Pro duchovně relaxační víkend
mateřskou dovolenou.
pro rodiny se na podzim 2009 nenašel
Schválila uspořádání karnevalu
vhodný termín, a tak bude příští v předstihu připravován na jaro 2010.
pro děti v sobotu 13. února v 15 hodin
PRF jednala rovněž o adventní duve škole v Zárubově ulici. Na zimní
chaloupku ve dnech 28. února až
chovní obnově. Tentokrát by měla být
6. března děti tentokrát pojedou na faru
zaměřena na muže. Farní akademie by
do Božího Daru. Na zimní chaloupce
nejpozději od ledna 2010 měla být přejsou k dispozici místa pro 22 dětí.
ložena na druhou neděli v měsíci.
Ples bude nutno uspořádat v sobotu
Pokud jde o kulturní akci se sklenkou
6. února 2010, neboŅ jiný termín nebyl
vína pro dobrovolníky, kteří různě
v KC Novodvorská k dispozici.
pomáhají ve farnosti, PRF doporuPRF na svém zářijovém zasedání
čila uspořádat ji tentokrát až v neděli
10. ledna (viz článek Smysl života: provzala také na vědomí informace o rekonspívat lidem na straně 9 a 10).
strukci střechy farní budovy a o červencových akustických zkouškách zvonů
Po Novém roce 11. ledna pastorační
a hodin (viz článek Jakuba Hradce
rada jednala také o tom, jak se vyvíjí
Patří ke kostelu zvony? na straně 3 a 4).
jednání o novém pastoračním asistenK této problematice se podobně jako
k projektu komunitního minicentra vrátovi, personálním zabezpečení webových stránek farnosti, postní duchovní
tila též 19. října.
obnově, která by letos měla být uspoV říjnu se pastorační rada v návaznosti
řádána pro ženy, úklidu kostela před
velikonocemi (v sobotu 27. března od
na zářijové jednání o chaloupkách vrátila k otázce formace starších kamarádů
8.30 hod.), duchovně relaxační akci pro
rodiny s dětmi (ve dnech 22. a 23. květa jejich přípravě. Na tříletý animátorský
na) a předběžně o zahradní slavnosti
kurz v Kobylisích se přihlásilo ze Lhotky
(opět ve druhé polovině června).
pět zájemců, ale čtyři z nich nesplňovali
Pastorační rada se v nadcházejícím
věkový limit, takže salesiáni přijali jen
Dominiku Šárkovou.
období sejde 8. února a 15. března.
(dop+red)
Věnceslava Svobodová PRF informovala, že indická dívka Teena, kterou

PATÿÕ KE KOSTELU ZVONY?
Zvony ke kostelu od nepaměti
patří. Také se říká, že zvonění
ïábla zahání.
Lhotecký kostel zvony měl, když
byl postaven. Jenže za nacistické
okupace o ně jako v mnoha jiných
případech přišel. Ve věžičce nad
presbytářem zůstal jen tzv. umíráček na ruční ovládání. Pravidelně
se jím před mší na Lhotce mnoho
let zvonilo. I já jsem na něj mnohokrát zvonil. Také jsem se jednou jako
neznalý kluk nechal jedním vtipálkem nachytat a šel jsem zvonit na
Velký pátek. Nepamatuji se, že by
kdy jindy pater Vladimír Rudolf tak
rychle „vyletěl“ ze zpovědnice…
Ke snahám P. Rudolfa o zvelebení
našeho kostela patřilo i úsilí o obnovu zvonů, což za komunistické
totality vůbec nebylo jednoduché.
Jednak nebylo jednoduché získat
v „plánovaném hospodářství“ dostatek mědi a cínu pro odlití tří nových
zvonů, jednak k tomu ještě byl zapotřebí souhlas vždy bdělého církevního tajemníka. Proto otec Rudolf
nejprve řadu let zoufale sháněl materiál, a teprve když mu zvonaři Manouškovi potvrdili, že ho je dostatek
a že i oni mají kapacitu na odlití tří
zvonů, požádal církevního tajemníka
o souhlas. Ten dost dobře nešlo odmítnout, protože zvony přece ke kostelu patří. A tak jsme se v roce 1987
zaradovali, když kardinál František
Tomášek vysvětil tři naše nové zvony
– sv. Václava (nejmenší), sv. Vojtěcha (střední) a Pannu Marii (největší). Než se F. Tomášek naobědval, zvonař Petr Rudolf Manoušek je
do zvonice věže zavěsil a uvedl do
provozu. Po téměř padesáti letech
se na Lhotce zase začalo zvonit „pořádnými“ zvony.
Od té doby se doba zřejmě trochu
změnila a ne všichni lidé v okolí si
zřejmě myslí, že by ke kostelu patřily zvony. Tak se stalo, že jsme

DÌk za trpÏlivost
(Dokončení ze strany 1)

Nápad to vlastně není nikterak
nový. Před časem něco takového
zkusila jiná živá pražská farnost –
salesiánská v Kobylisích. Její dotazník však pouze opsat nestačilo
– každá farnost má jiné podmínky.
Ač byly k dispozici kobyliské
zkušenosti, příprava této akce
trvala dost dlouho. Aby PRF farníky neobtěžovala zbytečně, každou otázku bylo nutno důkladně

před časem dostali na zvonění stížnost s pohrůžkou stížností na úřadech. Nejprve nás to překvapilo až
zarazilo, ale pak jsme si uvědomili,
že nebude od věci nechat vše prověřit kompetentním odborníkem.
Nechali jsme tedy akreditovanou společností provést akustické zkoušky.
Ty prokázaly, že zvonění kterýmkoli
naším zvonem překračuje povolené
hlukové limity.
Laicky by se chtělo říci, že zvony
nehlučí, ale zvoní, ale co naplat. Asi
nepřekvapí, že měření hlučnosti našich zvonů narušovala přelétávající
letadla, která jsou mnohem hlučnější, ale kdo by si na to stěžoval
a komu by vyhrožoval, že?
Posléze nám společnost, která
akustické zkoušky provedla, navrhla
způsob utlumení zvonice věže našeho kostela.
Musely se zvukově odizolovat
všechny čtyři boční strany. Zvenku
samozřejmě zůstaly namontované
promyslet. A uvážit, jestli má vůbec
smysl ji pokládat. Jednotlivé pracovní verze dotazníku si členové
farní rady s dvěma odbornicemi
z našich řad – i v tomto případě
se ukázalo, jaké máme ve farnosti
chytré a obětavé lidi – několikrát
vyměnili k připomínkám. A několikrát se s nimi k přípravě průzkumu sešli osobně.
Dotazníky se bohužel nepodařilo víc zkrátit. Kdyby byly kratší,
naši duchovní ani pastorační rada
by se nedověděli to, co pokládají
za důležité. Farníkům i ostatním

dřevné žaluzie obnovené před dvěma
roky. Ale musel se též odizolovat
otvor ve stropu a v podlaze zvonice,
aby jimi zvuk zvonů neprostupoval
do dalších částí věže a nezvyšoval
rezonance. Dutá špička věže zvenku pokrytá měděným plechem a železobetonová konstrukce pod zvonicí to prostě „dělají“. Kromě toho
zvonař Manoušek vyrobil nová srdce
zvonů z tzv. měkké oceli. V osmdesátých letech minulého století mu je
totiž bolševik nedovolil vyrábět, aby
mu odlévání zvonů znesnadnil. Proč?
No asi proto, že se bál, že zvonění
zvonů ïábla zahání. Jiný dodavatel
je vyrobil z tvrdé oceli a taková srdce nejen praskala, ale svými údery
do zvonů vyvolávala některé frekvence, které zvyšovaly naměřené
hodnoty hlučnosti.
Po odizolování zvonice teï proběhly další akustické zkoušky, a ty
potvrdily, že se hlučnost zvonů dostala na takovou úroveň, která nám
umožňuje vždy po určitou dobu zvonit. Limity povolené hlukové zátěže
se totiž sledují v rámci časových
intervalů. Návazně na zjištěné hodnoty hlučnosti a z nich plynoucí
maximální doby zvonění jsme tedy
mohli sestavit harmonogram pravidelného zvonění s různou kombinací zvonění zvonů ve všední dny,
v sobotu a v neděli. Zvoní před
každou mší svatou. Výjimku jsme
udělali v neděli ráno, abychom nezavdávali příčinu ke stížnostem
spoluobčanů s odlišným názorem
na to, zda zvony ke kostelu patří,
nebo ne. Zásadní novinkou je, že se
nyní od obnovení pravidelného zvonění zavedlo i pravidelné každodenní zvonění v pravé poledne, protože i to je dobrým zvykem a tedy
i to ke kostelu patří. Je nastaveno
tak, že ve všední dny zvoní dva
menší zvony, v sobotu dva větší
a v neděli všechny tři.
(Dokončení na straně 4)

návštěvníkům kostela, kteří na
Lhotku přijdou jen čas od času,
a přesto budou ochotni dotazník
vyplnit (i jejich názory lhotecké
duchovní i farní radu zajímají), se
tedy tvůrci dotazníku omlouvají,
že je na první pohled tak obsáhlý.
Děkují však všem za trpělivost při
jejich čitelném vyplňování a za jejich včasné vrácení. Snad dotazníky zase nejsou obsahově tak náročné. A lhůta na jejich vyplnění je
dost dlouhá i pro toho, kdo, jak to
dnes bývá, stále nemá čas. (red)
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Pat¯Ì ke kostelu zvony?
(Dokončení ze strany 3)

Zvukové odizolování zvonice výrazně omezilo slyšitelnost cimbálů
věžních hodin, jejichž hlučnost však
byla dostatečně „pod normou“. Proto jsme cimbály věžních hodin museli přemístit ze zvonice věže do
půdy kostela. Bití hodin sice díky tomuto umístění cimbálů nemusí být
slyšitelné identicky ve všech směrech, ale pořád je lépe slyšitelné
než z odizolované zvonice.
Věžní hodiny na věž kostela patří
(naše věž na to byla od počátku připravena) a k nim zas patří i jejich
„bití“. Ač noční klid nekončí až
v 7 hodin ráno, i od počátku ranního
bití v 7 hodin jsme ustoupili, abychom
projevili vstřícnost vůči stěžovateli.
Věžní hodiny tedy bijí od 8. hodiny
ranní do 9. hodiny večerní. Menší
cimbál odbíjí čtvrt, půl, tři čtvrtě a celou a větší cimbál v každou celou
hodinu odbíjí příslušný počet hodin.
Ovládání zvonění zvonů, bití cimbálů věžních hodin a osvětlení věžních hodin je automatické – zvony
a cimbály nastavením elektronických hodin, osvětlení tzv. soumrakovým čidlem.
Každá práce spojená se snížením
hlučnosti zvonů (dvoje akustické
zkoušky, odizolování zvonice, nová
srdce zvonů, přemístění cimbálů věžních hodin) stálo nějaké peníze. Vše
dohromady se vyšplhalo na téměř sto
tisíc korun. Není to málo. Zkomplikovalo nám to naše hospodaření během podzimu 2009, protože jsme
s těmito výdaji původně vůbec nepočítali. Ale máme jistotu, že teï máme
vše se zvony v pořádku a že můžeme
zvonit s čistým svědomím, že žádnou
normu neporušujeme.
Zvony opravdu ke kostelu patří
a jsou od toho, aby zvonily, na mše
svaté v okolí upozorňovaly, ale i zaháněly toho ïábla.
JAKUB HRADEC
Snímek Olga Hroudová

Otec Marian Masařík, O. Carm. (vlevo), se v Sále sv. Václava loučí s účastníky
lhotecké duchovní obnovy pro muže.

DUCHOVNÕ OBNOVA

Na co čekám? zeptal se několika chlapů ze lhotecké farnosti, kteří
v sobotu 12. prosince 2009 dopoledne přišli do Sálu sv. Václava na
adventní duchovní obnovu pro muže, exercitátor P. Marian Masařík,
O. Carm., z Bílé Hory. Pak jim vysvětlil, že v adventu nečekáme na
něco, ale na někoho.
Nejhorší je, když člověk neočekává
nic. Ani od druhých, ani od života,
ani od budoucnosti. Málo by však
bylo, kdybychom v adventu také očekávali jen pohodu, štěstí, radost.
V adventu je nutno očekávat Krista,
který je zárukou toho všeho. Je zapotřebí mít velkou naději, jež člověka podrží, když zklamou naděje
malé. Velká naděje je v Ježíši.
Pak otec Marian přítomným poradil, jak se modlit nad Písmem.
„Zkuste někdy mlčet,“ doporučoval.
Ztišit se nad Písmem. A pomodlil se:
„Bože, prosím tě za tyto muže, abys
k nim promlouval…“

ROK 2009 NA LHOTCE
Loni bylo v našem kostele uděleno 40 křtů. Svatba se tentokrát konala
jen jedna.
Počet věřících, kterým byla udělena svátost nemocných, dosáhl čísla 68.
Z toho 51 osob ji přijalo při společné bohoslužbě a 17 individuálně doma,
v nemocnicích nebo domovech důchodců.
Pohřbů se konalo 19 – 13 v kostele a šest v obřadních síních.
Za rok 2009 bylo v kostele Panny Marie Královny míru odslouženo
551 mší, při kterých bylo rozdáno téměř 56 000 svatých přijímání.
Na přijetí svátosti křtu se v současné době připravují čtyři dospělí katechumeni. Přijmou ji o letošních Velikonocích 3. dubna. Také se připravuje
19 kandidátů biřmování. Ti přijmou tuto svátost v našem kostele v neděli
2. května.
(bv)
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V souvislosti s Biblí se karmelitán
otec Marian přítomným svěřil i se
svou zkušeností z Assisi, když mu
nebylo právě nejlépe. Zeptat se: Pane,
co mi chceš říct? A někde namátkou
otevřít Písmo svaté.
Další část duchovní obnovy kladla
otázku Na co čekáš? Co od nás
čeká manželka, rodina, děti, sousedé, kolegové v práci. Jak se ti
se mnou žije nebo spolupracuje?
Advent je také jedinečnou příležitostí zeptat se, o čem se ti se mnou
nechce mluvit.
A pak vyvstává otázka: Co čekáš,
Bože, ode mne? Odpověï může být
docela jednoduchá: Ježíš kolikrát jen
čeká na to, až nám to či ono vůbec
dojde. Abychom se ho třeba zeptali:
Jak se ti, Bože žije v mém srdci?
Prosincová duchovní obnova poskytla jejím účastníkům dost příležitostí k zamyšlení, meditaci před
svatostánkem, k rozhovoru s řeholníkem, který, jak se přítomným přiznal, není ještě knězem tak dlouho,
ale který svou víru promýšlí a interpretuje velice podnětným způsobem,
a také k poklidnému přijetí svátosti
smíření. V pravé poledne byla zakončena mší svatou.
(jis)
Snímek Václav Lisý

Díky porozumění ředitelství OC Novodvorská Plaza lhotečtí koledníci chodí koledovat i do obchodního centra.

TÿÕKR¡LOV¡ SBÕRKA 2010
V prvním letošním týdnu proběhla v pořadí už desátá Tříkrálová sbírka.
Neminula ani naši farnost a setkal se s ní snad každý z nás.
Letošní koledování provázely obavy, jak na sbírku zapůsobí celosvětová finanční krize. Kardinál Miloslav Vlk je však na slavnostní mši
svaté s požehnáním konané v sále
kardinála Berana na Arcibiskupství
pražském už předem rozptýlil, když
poznamenal, že v charitativní oblasti krize většinou působí opačně,
protože lidé si více uvědomují, jaké
to je být v nouzi.
V naší farnosti nám však letos
vrásky na čele způsobil malý zájem
o koledování nejen mezi dětmi,
kterých nakonec bylo pouze šest
(seznam na konci článku), ale zejména mezi staršími, kteří mohou
nebo mají skupinky koledníků vést.
Letos totiž vedl skupinky kromě
mne už jen pan Josef Bednář, který
s dětmi šel koledovat hned třikrát.
Z tohoto hlediska šlo o jednu z nejméně úspěšných sbírek na Lhotce.
Celkový počet 12 kasiček jsme si
znovu poctivě rozdělili mezi kostel
a Církevní mateřskou školu Studánka

v poměru 6 ku 6. Podle předběžných
informací se školce podařilo všech

šest kasiček plně využít. I ostatní kasičky byly všechny slušně zaplněné,
a to zejména díky čtyřem kasičkám
umístěným během celého týdne
v kostele a použitým při koledování

Organizátor sbírky ve farnosti Panny Marie Královny míru Tomáš Hrouda (vpravo)
názorně předvedl, jak se elegantní pánský klobouk může proměnit v neméně „elegantní“ tříkrálovou korunu.
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v neděli 10. ledna po desáté mši
svaté. Díky tomu jsme letos nevraceli žádnou kasičku prázdnou, což
považuji vzhledem k problémům,
jež jsme měli a o nichž jsem se už
zmínil, za velký úspěch. Velké díky
a Pán Bůh zaplaŅ všem, kteří do
sbírky přispěli.
Také letos se nám podařilo vyjednat povolení ke koledování v areálu
OC Novodvorská Plaza. Protože
nám vedení obchodního centra svým
souhlasem opět vyšlo vstříc, napadlo
pana Bednáře, který zde poprvé
koledoval v úterý 5. ledna, že by
mohl s koledníky navštívit kancelář
OC. Zpěvem tříkrálové koledy koledníci personál centra nejen překvapili,
ale i mile potěšili. Odnesli si nejen

příspěvky do kasiček, ale od paní
ředitelky dostali i bonbóny.
O tom, jak moc se letošní koledování vydařilo a kolik jsme do jednotlivých kasiček celkově nasbírali, budeme farnost informovat v některém
z dalších čísel Věstníku.
Koledovali: Adam Sinkule (stejně
jako jeho dědeček J. Bednář nejaktivnější koledník letošního roku),
Markéta Pelantová (ostřílená kolednice z minulých let nás ani letos
nezklamala), Jenda Křížek (v neděli
před kostelem mu pomáhaly také
jeho dvě mladší sestry Barbora
a Bětka), Štěpán Vašíček, Martin
Klepetko a Ondra Polák.
TOMÁŠ HROUDA
Snímky Josef Bednář

SVÃT POTÿEBUJE SOLIDARITU
Na sklonku vánočních svátků jsem v neděli 3. ledna byla ve Stavovském divadle na Tříkrálovém benefičním koncertu. Český komorní
orchestr krásně hrál Vánoční oratorium J. S. Bacha a k tomu zpíval
Pražský filharmonický sbor.
KONCERT SE KONAL pod záštitou
papežského nuncia arcibiskupa
Mons. Diega Causera, kardinála
Miloslava Vlka a dalších významných hostů. Uspořádala ho Arcidiecézní charita.
Kardinál i pan nuncius pronesli
proslovy o lidské solidaritě, která je
v dnešním světě tolik potřebná.
Večer „moderoval“ pater Vojtěch
Eliáš, synovec někdejšího místopředsedy lhotecké pastorační rady
Václava Eliáše, který je již několik
let na věčnosti.
NOVÝ ROK mi vlivem vnějších
okolností nezačal zrovna šŅastně
a jeho první dny jsem měla dost
náročné. Přesto – nebo právě proto – jsem si přála jít také na tříkrálovou bohoslužbu do svatovítské
katedrály, kterou měl celebrovat
otec kardinál M. Vlk.
Ten den jsem byla dlouho v práci.
Když jsem odcházela, hned mi přijela tramvaj, která nyní dočasně
jezdí objížïkou přes zastávku Pražský hrad. To jsem nevěděla. A tak
bylo pro mne rozhodnuto. Betlémská hvězda vedla i mne.
Na Hradě nás vítali tři králové
s charitní sbírkou. S nadějí a radostí
jsem vešla do krásně osvětlené
katedrály ve chvíli, kdy svatovítské
zvony svolávaly lidi k bohoslužbě.
Byl krásný velebný večer. Ještě
s jednou paní jsem dostala nabídku
nést při mši obětní dary. V mé situaci
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to pro mne byla pocta, nečekaná
milost a radost. Od otce kardinála
jsme dostaly růženec. Ptal se nás,
odkud přicházíme, a když ode mne
slyšel, že jsem ze lhotecké farnosti,
řekl mi, abych vás všechny pozdravovala. Zdá se mi symbolické, že
jsem se jeho mše mohla zúčastnit.
Připadalo mi to jako mé osobní rozloučení s otcem kardinálem. Všechny tyto milosti jsou pro mne opravdu
posilujícím „betlémským světlem,“ se
kterým mohu kráčet do roku 2010.
Z HOMILIE OTCE KARDINÁLA:
Mudrci se šli poklonit narozenému
králi do Jeruzaléma, ale byli zklamáni. Nic se o něm nedověděli, nenašli ho tam. A král Herodes se bál
o svůj trůn. Ale když se vydali do
Betléma za hvězdou, byli šŅastní. Na
pozadí této události vidíme realitu.
Bůh sestupuje mezi nás – mezi nejubožejší, do chléva a nechá tam
narodit i svého Syna. Bere na sebe
lidské osudy. Třicet let žije jako neznámý dělník. Solidarizuje se s námi
– je uprostřed nás. Stejně tak pak
umírá v prostoru mezi nebem a zemí,
daleko za městem. Lidé ho nechtějí,
odmítají ho. Je to záměr, ne náhoda
– velká Boží láska vůči nám hříšníkům. Bůh nás má rád, říká touto
dnešní slavností. Bůh vzal na sebe
tvrdý osud. AŅ tato událost září a vede
vás ve vašem dalším životě. AŅ vás
toto betlémské světlo stále vede.
EVA KOCMANOVÁ

K R ¡ T C E
BIŘMOVÁNÍ se v našem kostele připravuje na neděli 2. května. Při mši svaté
v 10 hodin bude tuto svátost křesŅanské
dospělosti udílet pražský světící biskup
Karel Herbst SDB.

l

U PANNY MARIE KRÁLOVNY
MÍRU byli na sklonku minulého roku pokřtěni Lukáš Samuel Vondra a Sofie
Anna Ctiborová.

l

V ADVENTU 2009 nabízela v kapli
na Lhotce věřícím své keramické výrobky Markéta Šerých.
l

DÍKY VELKÉMU SNĚŽENÍ se jako
dopravní prostředek na cestu do kostela
pro děti v neděli 10. ledna uplatnily
i sáňky.
l

VIVALDI, ČAJKOVSKIJ, MOZART,
DVOŘÁK, Nizza a Bach byli zařazeni na
program koncertu mladých japonských
umělkyň, které studují v Praze, v sobotu
23. ledna v 17 hodin, tedy po odpolední
mši svaté. Na housle zahraje Satomi
Nishimura, na trubku Yasuko Tanaka a na
klavír Rie Michimura, jež už z lhoteckého
kostela známe. Nově se k nim připojuje
klavíristka Natsuki Matsuo.
l

POČÁTKY UMĚNÍ křesŅanské Prahy,
je název přednášky prof. PhDr. Františka
Dvořáka při Farní akademii v neděli
24. ledna v 16.30 hod.
l

LETOŠNÍ FARNÍ PLES bude v sobotu
6. února od 19.30 do 2 hodin. Bude na
něm hrát kapela Fenic Music, jako moderátor vystoupí Prokop Jirsa. Vstupné
200 a 100 Kč.
l

ŘEMESLA, PRÁCE, DĚLÁNÍ… To
vše bude námětem karnevalu pro děti,
který se uskuteční v sobotu 13. února
od 15 hodin v tělocvičně základní školy
v Zárubově ulici na sídlišti Lhotka. Organizátoři uvítají, když si děti připraví masky
různých řemeslníků nebo profesí.
l

l NA ZIMNÍ CHALOUPKU v krušnohorském Božím Daru se mohou děti, pokud
ještě budou volná místa, hlásit u otce
Stefana Wojdyly. Chaloupka se uskuteční ve dnech 28. února až 6. března.

P. JUDr. STANISLAV PŘIBYL, PhD.,
JC.D. na únorové Farní akademii promluví na téma Mentalita katolíků na západ
i na východ od nás: Německo a Slovensko. Jeho přednáška se uskuteční v neděli 14. 2. v 16.30 hod.
l

BŘEZNOVÁ FARNÍ AKADEMIE bude
mít 14. 3. v 16.30 hod. poněkud neobvyklý program. Vystoupí na ní smyčcové
kvarteto rodiny Pěruškovy ze spořilovské farnosti sv. Anežky České. Kvarteto vede Jan Pěruška, od roku 2006
profesor Akademie múzických umění.
Na programu budou díla F. Schuberta,
B. Martinů, A. Dvořáka aj.
l

(red+dop)

LOŇSKÁ MŠE SVATÁ P. Bedřicha Vymětalíka a ostatních lhoteckých poutníků v kapli katolického kostela přiléhajícího v Jeruzalémě k chrámu Božího hrobu. Spolu s otcem Bedřichem ji sloužil řeckokatolický biskupský vikář Jozef Blaščák, O. MITR., z Brna.

OPÃT VE SVAT… ZEMI
Také loni v listopadu se řada lhoteckých farníků vypravila do Svaté země – tentokrát pod supervizí
cestovní kanceláře Petra Křížka.
Loňská cesta nebyla koncipovaná
jako zájezd, ale jako duchovní putování. Připravena byla tak, abychom
sledovali Ježíše od jeho narození až
po nanebevstoupení. Abychom zažili
poušŅ a trochu pochopili ty, kteří do
tohoto absolutně nehostinného místa
utíkali z bujarého Jeruzaléma, hledali
pravdu a čekali Mesiáše. Abychom
sledovali cestu Ježíše z Betléma od
místa narození a z Pole pastýřů do
Nazareta a v Jeruzalémě přemýšleli
o jeho smrti a zmrtvýchvstání. A po
cestě se zastavili v místech prvního
zázraku v Káni Galilejské, v místech,
kde Ježíš pobýval u Genezaretského
jezera, u Jordánu, kde jej křtil svatý
Jan, na hoře Tábor, na Olivetské
hoře, v Getsemanské zahradě a na
mnoha dalších místech. Putování
provázely mše svaté a meditace,
které jsme měli v důležitých místech
cesty (na obrázku vpravo pouštní
mše otců B. Vymětalíka a J. Blaščáka ve Wadi Quelt při cestě z Jeruzaléma do Jericha).
TAKOVÁ CESTA SE MUSÍ PROŽÍT.
Napsat o ní jen těžko zprostředkuje
atmosféru. A tak jen připomeneme
několik zajímavostí:

Cesta začala odmontováním strun
z kytary, kterou jsme s sebou vzali na
vylepšení duchovních zážitků. Bezpečnostní složky zřejmě měly strach, abychom strunami neuškrtili piloty nebo
letušky, a tak jsme je museli sundat.
V letadle si kytara hověla na vlastním
sedadle. Hned po příletu však byly
struny nandány.
K DISPOZICI NÁM BYL skvělý židovský průvodce Dany (na obrázku na následující straně na houpacím křesle),
který pochopil, o co nám při duchovně zaměřené cestě jde, a snažil se
nám v tom pomáhat. Dlouho budeme
vzpomínat na jeho hezkou češtinu.
Výklad většinou začínal slovy: „Musíte rozumět…“ A končil: „OK?“ Místo
Nanebevstoupení Páně říkal „Ježíš
podruhé do nebe.“
PETR KŘÍŽEK nám přichystal krásné
okamžiky vhodné pro daná místa.
V Káni Galilejské si mohly manželské
páry obnovit manželský slib. V Jordánu, kde svatý Jan pokřtil Ježíše,
jsme obnovili své křestní závazky
a otec Bedřich nám symbolicky polil
hlavu vodou z řeky.
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srdcích. Myslíme si, že od židů bychom se měli učit, jak se má prožívat
neděle.
A i když jsme zažívali některá omezení šábesu, která nám připadají
úsměvná (kromě fotografování se nesmělo ani psát si tužkou poznámky),
tak přece jen vyvstávala otázka – jsou
lidé schopni uchovat to krásné z podstaty šábesu, aniž by brali vážně i ty
zdánlivé maličkosti? A neuniká nám
křesŅanům podstata neděle nebo třeba i pátečního postu, kdy stačí opravdu jen málo, abychom si jakoukoli činnost omluvili?

Na hoře Tábor, kam jsme se mnozí s potížemi vydrápali pěšky, byl pro
nás přichystán bohatý piknik. Zde
jsme také zažili rozverný, leč neústupný paterův úsměv, když jsme ho
z časových důvodů prosili o dispens
od eucharistického postu. Místo dispense raději natáhl kázání.
Krásná byla také snídaně na jeruzalémských střechách.
ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ ve Velké
synagoze v Jeruzalémě nás vůbec
neoslovila. Spíš nám připomněla termín
„židovská škola“. Ostatně synagogu
chtěli po bohoslužbě tak rychle zavřít,
že nás vyháněli ven skoro násilím.
Co nás ale naopak velice oslovilo,
byl způsob slavení šábesu. Do staré
části Jeruzaléma jsme totiž vešli v pátek za setmění, kdy šábes začínal.
A setrvali jsme tam pak také v průběhu
soboty. A tak jsme na vlastní kůži zažili radostnost a slavnostnost tohoto
dne, kdy se všichni sešli ve svých rodinách a z domů byl slyšet veselý
zpěv dětí. I malé děti byly nazdobené
a vesele si hrály. Jen fotit se o šábesu
nesmělo, a tak vzpomínka na tyto
slavnostní chvíle zůstává jen v našich

PŘI CESTĚ NA SVATÁ MÍSTA věřícího člověka obtěžuje všudypřítomný turismus, všeobjímající tržiště, ale
také nevhodné vzájemné chování různých církví. Nevyhneme se myšlence,
že by opět potřebovaly Ježíše, aby je
vyvedl na horu Tábor a ukázal se opět
ve slávě. Aby jejich přítomnost na svatých místech nebyla jen rutinou, nebo
možná i pohoršením.
Co uvést dále? Že bylo nás poutníků (bez doprovázejícího šéfa Petra
a otce Bedřicha) symbolických třicet
tři? Že se otec Bedřich nedal předhonit
na snídani? Že kdekoli se člověk zastavil s jídlem v ruce, vykoukla odněkud zdánlivě hladová kočka, ale tak
mlsná, že si ještě vybírala, pokud se
rovnou neusídlila v popelnici? Nebo že
Petr Křížek pronajal autokar u firmy
Shweiki Tours snad proto, abychom
se v neustálém popojíždění my čeští
Švejci neztratili?

PÿEDBÃéN… POZV¡NÕ
PRO NAäE CESTOVATELE
Přicházíme za všemi milovníky zájezdů, putování, harcování. Vánoce
a Nový rok jsou už dávno za námi
a je nejvyšší čas myslet na dobré
boty, batohy a mapy. Zase se můžete těšit na krásná místa, kostelíčky, kláštery, poutní místa, ale i na
hrady a zámky, zajímavé výstavy
a na krásná setkání. Ale hlavně se
můžeme všichni těšit opět na sebe
navzájem. Na popovídání si u kafíčka nebo u sklenice dobrého piva
či sklenky vína.
Pro malou inspiraci přicházíme s náměty na první letošní zájezdy, abyste
věděli, že na vás myslíme a že se
na naše společné cestování také
moc těšíme.
Květen – Šumavské pokoukání: Hoštice a památky v okolí. Do Hoštic na
Šumavě jsme se těšili již dlouho.
Jsou proslavené veselými filmy pana
režiséra Zdeňka Trošky a určitě se
tam někde najde pěkné místečko i na
posezení. Hoštice mají rovněž velmi
zajímavé okolí, bohaté nejen na křesŅanské, ale i židovské památky. A to
vše stojí za prozkoumání.
Červen – Moravské putování:
Hostýn, Rožnov pod Radhoštěm.
Co jsme nemohli uskutečnit minulý rok v adventu, můžeme dohonit
v létě. Hostýnek je krásný vždycky
a i ve skanzenu v Rožnově se bude
na co koukat.
Sobota 31. července: Uhlířské
Janovice, Sudějov. Uhlířské Janovice jsou nyní působištěm P. Kamila
Vrzala. V Sudějově se zúčastníme
tamní poutě ke sv. Anně.
Přejeme mnoho krásných zážitků.
Za přípravný tým zájezdů
HANA STEHLÍKOVÁ

PODÃKOV¡NÕ

A CO ŘÍCI ZÁVĚREM? Bylo to krásné. Jsme vděčni za skvělou organizaci a duchovní doprovod. Komukoliv
to finanční situace dovolí, další takovouto pouŅ do Svaté země velice doporučujeme.
Text a snímky
BOŽENKA A JIŘÍ ŠÁRKOVI
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Srdečně děkuji dvěma maminkám
dětí, které je ve středu 16. prosince 2009 vedly na náboženství.
Obě mi velice obětavě pomohly,
když jsem si u stanice autobusu
u kostela zlomila ruku. Dovezly mě
autem do nemocnice, starostlivě
tam o mne pečovaly a po ošetření
mě dovezly domů. Obě se shodou
okolností křestním jménem jmenují Kateřina, ale jejich příjmení
neznám. Bůh jim oplaŅ tento projev
opravdové křesŅanské lásky.
JARMILA KLINGEROVÁ

SMYSL éIVOTA: PROSPÕVAT LIDEM
Dobrý farář by měl být schopný
farnost jaksepatří rozhýbat. Otci
Bedřichu Vymětalíkovi se to v neděli 10. ledna, v den, kdy jsme
slavili svátek Křtu Páně, odpoledne podařilo ještě jinak než jenom duchovně. Aby poděkoval
dobrovolníkům, kteří se rozmanitým způsobem – vyučováním
náboženství, účinkováním v chrámovém sboru a orchestru, prací
v pastorační radě i jinak – podílejí
na životě lhotecké farnosti Panny
Marie Královny míru, už poněkolikáté pro ně uspořádal kulturní
program, po kterém si všichni
vstup do nového roku stvrdili přípitkem číší dobrého moravského
vína. Tentokrát P. B. Vymětalík na
Lhotku necelý týden po hudebníkových 70. narozeninách pozval
Pavla Smetáčka a jeho Traditional
Jazz Studio.

odmítání komunistické ideologie, že
za politickou odvahu v době totality
byl vyznamenán Medailí Alberta
Einsteina, nebo že jako křesŅanskodemokratický politik byl v letech
1994–1998 prvním radou Velvyslanectví České republiky v Římě.
V jeho Traditional Jazz Studiu, jež
před půlstoletím založil s bratrem Iva-

nem, se vystřídala a podle potřeby
střídá asi stovka hudebníků. V dějinách českého jazzu je Studio mimořádným jevem nejen svou historií,
ale v tom nejlepším smyslu historicky poučenou interpretací tradičního jazzu. Ale Traditional Jazz Studio
posunuje pojem tradičního džezu
k novým hodnotám.

P. SMETÁČEK hned v úvodu koncertu připomněl, že v letech 1980 až
1983 i on byl lhoteckým farníkem.
Už se však nepochlubil, že jako student katedry hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl
po dvou letech studia vyloučen pro
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Na Lhotku Pavel Smetáček přivedl
pět muzikantů: skladatele a klávesistu Antonína Bílého, s nímž hraje
(jak si spolu před zaplněným kostelem Panny Marie Královny míru vyjasnili) už 55 let, bubeníka Václava
Krále, kontrabasistu Ondřeje Černíka, trombonistu Jaroslava Zeleného
a hráče na trubku Pavla Hušičku.
Smetáčkovci lhotecké dobrovolníky téměř hodinovým programem vycházejícím z jazzové klasiky opravdu
rozhýbali, i když některým posluchačům možná bylo v kostele žinantní dát
najevo, jak s nimi rytmus cuká. A Traditional Jazz Studio rozhýbalo nejen
pamětníky, ale i mladší generaci. Jako
ohlas na vystoupení jednotlivých sólistů potlesk zazníval nejen během
jednotlivých čísel, ale nakonec se jim
dostalo i ovací ve stoje.
Dodejme, že příznivci Smetáčkovců mohou do 1. března v Českém muzeu hudby v Karmelitské
ulici na Malé Straně navštívit výstavu Traditional Jazz Studio – 50 let
živé tradice. Své nevšední výročí
soubor oslavil loni na podzim.
LHOTECKÝ FARÁŘ se při setkání
s dobrovolníky slovy básníka Václava
Renče zamýšlel, co je život a jaký
má smysl: „Víš, co je život? Máš-li
ho jen sám pro sebe, pak je to usta-

vičná hra, marnivá pěna, hloupá lež.
Nic neváží, nic netrvá. Chytáš se
toho a zas toho, aby se život něčím
zdál. Teprve když ’s jej daroval, začne
tvůj život vskutku být.
Vždy, když člověk dělá něco nadosobního, dává to náplň jeho životu.
Nadosobního v tom smyslu, že nehledá sebe, své uspokojení, ale snaží se dávat druhým, pomáhat nějaké
skupině lidí, bojovat za ušlechtilou
myšlenku, nějak prospívat druhým
lidem. To dává náplň, smysl našemu
životu… A taky to naplňuje radostí…
Jakmile kroužíme jen kolem vlastních potřeb, nikdy nedosáhneme
spokojenosti. Potřeby jsou jen jako
sud bez dna. Ale jakmile odpoutám
pohled od vlastního já a začnu se
vciŅovat do lidí v rodině, ve svém
okolí, ve farnosti, takže mě samovolně začne napadat, co by jim udělalo dobře, co by jim přineslo radost,
co by jim pomohlo, odvede mě to od

otupujícího pocitu bezcennosti a nesmyslnosti. Dokážu něco ovlivnit?
Dokážu pomoci…“
A Pánu poděkoval slovy Michela
Quoista: „Mohl jsi nás, Pane, udělat
jako stromy v lese nebo ovce na
pastvině. Mohl ’s nás, Pane, udělat
jak čiperné loutky na jevišti dějin
a tahat za nitky našich poslušných
údů; pak bychom hráli svou úlohu
bezchybně. My jsme však lidé, svobodní lidé. Pane, díky…
Mohl’s nám, Pane, nabídnout hotový svět. V takovém světě není
třeba nic hledat a také se v něm už
nedá nic najít. Vystavěná města, klenoucí se mosty, cesty vybudované až
k zarovnaným vrcholkům hor, továrny jako ráj pro poslušné dělníky, plány, jimiž se stačí pouze řídit a v nichž
je vyloučen omyl. My jsme však lidé,
svobodní lidé, a na nás je podmaňo(jis)
vat si svět. Pane, díky.“
Snímky Václav Lisý

VAŠÍM KRÉDEM je Credo in unum Deum. Proč?
Uvěřil jsem v závaznost apelu židovského Desatera i křesŅanského
Vyznání víry a rád bych těmto závazkům dostál. Nebo alespoň postupoval směrem k jejich naplnění. Snad tak, abych v Bohu poznával tvůrce,
naslouchal učiteli a „tu i onde“ (na tomto i onom světě) následoval milosrdného hostitele. Abych mu sloužil chválou, vděkem, prosbou a opět
službou: těm, kteří mě obklopují.
PAVEL SEDLÁČEK, NAŠE RODINA 33/2002

SOCI¡LNÕ OK…NKO
D¡VKY ST¡TNÕ SOCI¡LNÕ PODPORY
Státní sociální podpora je soubor dávek, které jsou financovány ze státního rozpočtu a kterým se stát
podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin.
Nárok na dávky má pouze občan
a s ním posuzovaní členové domácnosti, kteří mají trvalý pobyt na území
České republiky. U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky
považuje pobyt po uplynutí 365 dní
ode dne hlášení k pobytu. Do doby
365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je
osoba žadatelem o azyl. Při posuzování nároků na státní sociální podporu se netestuje majetek rodiny,
pouze příjmy občanů, a to také
pouze u některých dávek. Základem
pro stanovení nároku a výši dávek
včetně určení hranice příjmů občana
či rodiny je životní minimum.
O dávkách státní sociální podpory rozhodují a vyplácejí je úřady
práce místně příslušné podle místa
trvalého pobytu nebo pověřené úřady městských částí v Praze. Řízení
o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu.
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PŘEHLED DÁVEK
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
Dávky závislé výši na příjmu:
Přídavek na dítě
Sociální příplatek
Příspěvek na bydlení

Dávky nezávislé výší na příjmu:
Rodičovský příspěvek
Dávky pěstounské péče
Porodné
Pohřebné
PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
Dávka základní a dlouhodobá, poskytovaná rodinám s dětmi, která
jim pomáhá krýt náklady spojené
s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je
testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Nárok na ni
má nezaopatřené dítě do 26 let, které
žije v rodině s rozhodným příjmem
nižším, než je 2,4násobek životního
minima rodiny. Rodiny s příjmem

vyšším než je 2,4násobek částky
životního minima rodiny na přídavek na dítě nemají nárok. Přídavek je vyplácen ve třech výších
podle věku dítěte (viz tabulka č. 1).
Tabulka č. 1: Výše přídavku na dítě
Věk
nezaopatřeného
dítěte v rodině

Výše přídavku
na dítě
od 1. 1. 2008
v Kč měsíčně
při rozhodném
příjmu
v násobcích
životního
minima –
do 2,4 ŽM

do 6 let

500

od 6 do 15 let

610

od 15 do 26 let

700

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK
Cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U této
dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Nárok na něj má rodič,
který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem
v rodině nepřevyšuje dvojnásobek životního minima rodiny (viz tabulka č. 2). Za
příjem se považují i přídavek na dítě
a rodičovský příspěvek. Výše sociálního
příplatku je výrazně diferencovaná. Se
zvyšujícím se příjmem rodiny se sociální příplatek postupně snižuje. Tak se
ve výši sociálního příplatku vždy odrazí konkrétní příjmová situace v rodině
(viz tabulka č. 3).
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém
bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde
o byt obecní, družstevní, v soukromém
vlastnictví, anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují
i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Nárok na něj má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %)
příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 %
(v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než
příslušné normativní náklady stanovené
zákonem (viz tabulka č. 4).
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Stanovuje se ve třech výměrách daných
v pevných měsíčních částkách – zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč)
a snížené (3 800 Kč). Rodič si může
zvolit čerpání rodičovského příspěvku
po dobu dvou, tří nebo čtyř let.
Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:
l rychlejší čerpání rodičovského
příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku
dítěte; o tuto formu čerpání však může
požádat pouze rodič, který má nárok na
peněžitou pomoc v mateřství (PPM) ve
výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;
l klasické čerpání – po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců
věku dítěte; o tuto formu čerpání může
požádat pouze rodič, který má nárok na
PPM;
l pomalejší čerpání – po PPM nebo
od narození dítěte (nevznikl-li nárok na
PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do
21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené
výměře (3 800 Kč) do 48 měsíců věku
dítěte.
U zdravotně postižených dětí má rodič
nárok ode dne posouzení dítěte jako
dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postiženého na rodičovský příspěvek
v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let
věku dítěte, a to bez ohledu na dříve

Tabulka č. 2: Nárok na sociální příplatek
Úplná rodina (oba rodiče)
s počtem nezaopatřených dětí

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně
pro nárok na sociální příplatek
1,0 násobek ŽM
(maximální) ŽM

jedno do 6 let
dvě – 5, 8 let
tři – 5, 8, 12 let
čtyři – 5, 8, 12, 16 let

7
9
11
13

2,00 násobek
(není nárok)

080
040
000
250

14
18
22
26

160
080
000
500

Tabulka č. 3: Výše sociálního příplatku
Věk nezaopatřeného dítěte
v rodině

Sociální příplatek při příjmu rodiny
v předchozím kalendářním čtvrtletí

do 6 let
od 6 do 15 let
od 15 do 26 let

1,0 ŽM
800
980
1 125

1,6 ŽM
320
392
450

2,0 ŽM
0
0
0

Tabulka č.4: Normativní náklady na bydlení pro Prahu
platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Počet osob v rodině
1
2
3
4 a více

Nájemní byty
5
7
10
12

zvolenou možnost čerpání rodičovského
příspěvku (před posouzením zdravotního
stavu dítěte). Pokud rodič pečuje o dítě
dlouhodobě zdravotně postižené nebo
dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a toto dítě nepobírá příspěvek na
péči, náleží rodiči od 1. 1. 2009 rodičovský příspěvek ve výši 3000 Kč od 7 do
10 let věku dítěte, ale musí si o tento
příspěvek nově zažádat. (Nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře
do 7 let věku dítěte náleží i v případech,
kdy dlouhodobě zdravotně postižené
nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě není nejmladším dítětem v rodině, pokud by jinak náležel rodičovský
příspěvek na nejmladší dítě v rodině ve
snížené výměře, anebo by nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě
v rodině již nebyl.)
DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do
péče na jeho žádost v případech, kdy se
o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče
jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto
péčí. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek
na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku.
Dávkami pěstounské péče jsou:
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Odměna pěstouna
Odměna pěstouna ve zvláštních případech

088
380
140
737

Družstevní byty
a byty vlastníků
3 109
4 719
6 654
8 516

Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek na nákup motorového
vozidla
PORODNÉ
Dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není
zkoumán příjem rodiny. Jestliže žena,
která dítě porodila, zemřela a porodné jí
nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má
na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala
dítě mladší jednoho roku do trvalé péče
nahrazující péči rodičů. Porodné je stanoveno pevnou částkou v jednotné výši
13 000 Kč na každé narozené dítě.
POHŘEBNÉ
Náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že
zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý
pobyt na území ČR. Výše pohřebného
je stanovena pevnou částkou ve výši
5000 Kč.
Uvedené informace jsou pouze orientační. Letos se některé dávky mění.
Úplné podmínky pro přiznání dávek
státní sociální podpory zájemcům na základě podrobnějších znalostí o konkrétní
situaci vysvětlí pracovníci dávkového
oddělení státní sociální podpory při městských úřadech či úřadech práce.
Připravila PETRA KORNIENKOVÁ
e-mail: petra.kornienkova@seznam.cz
(dotaz s označením Sociální okénko
lze také zanechat v sakristii)
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KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU
ADRESA

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4-Lhotka
Telefon: 241 490 910, 241 490 913
E-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz
Internet: http://lhotecka.farnost.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 74 326 329, kód banky 0800 (Česká spořitelna);
ve zprávě pro příjemce prosíme vždy uvádět účel daru, např. provozní potřeby
nebo rekonstrukce oken apod., jako příjemce stačí uvést Královna míru.

DUCHOVNÍ
Milé děti za Lhotky, jen jste se párkrát
překulily v postýlkách a už pro Vás
chystáme nové pohádky, soutěže a hry.
Máme nového kamaráda. Jmenuje
se Mourek. Je to pěkně veselý kocourek. Rád si hraje, rošŅačí, tak se pěkně posaïte a půjdeme se podívat, co
právě dělá.

Farář P. Bedřich Vymětalík, farní vikář P. Stefan Wojdyla.
Jáhen František Martinek.

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.00
8.00

10.00

8.00
8.00

18.30

18.30
15.00

16.00

18.30

V JEDNOM MALÉM MĚSTEČKU stál
kostelíček, který měl moc rád děti.
Jenomže děti běhaly na hřišti nebo
sedávaly u počítače a na kostelíček
docela zapomněly.
Ale jak to v pohádkách bývá, najednou se stane nějaké kouzlo a začnou se dít divné věci. V ulici, kde
stála stará lípa, se objevila podivná
dvojice – malý kocourek, na zádech
batůžek, a vedle něj šla, světe div se,
opravdická svíce. Byl to Mourek
a jeho kamarád Kristián. Kristián nesl
kufr. Občas se zastavili a odpočinuli
si. Nožičky už sotva táhli, a když to
pomalu vypadalo, že už nedojdou ani
na konec ulice, stál před nimi krásný
kostelíček.
„Pojïte dál, můžete u mne bydlet,“
povídá kostelíček.
Kamarádi se na sebe podívali. To
bylo něco pro ně. Budou mít starou
lípu, po které se dá pořádně lézt,
a kostelíček, který je ochrání před deštěm a kde určitě najdou i plno kamarádů. Děti jsou totiž velice chytré
a zvědavé a brzo zjistí, že tu bydlí dva
lumpíci, se kterými je čeká hodně
krásných dobrodružství.

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.

A ABY MOURKOVI A KRISTIÁNOVI
zatím nebylo smutno, posílají vám,
děti, malý úkol. Nakreslete každý pohádku, kterou máte nejraději. Může
být o drakovi, může být o čarodějnicích a může být i o kocourovi
v botách. Všechny obrázky noste do
sakristie pateru Bedřichovi a těšte
se. Každý, kdo nakreslí obrázek,
dostane sladkou odměnu.
Na Vaše obrázky se těší
MOUREK a KRISTIÁN

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE V KRČI

Rubriku pro děti připravila
Hana Stehlíková

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),
o hlavních prázdninách 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

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. do dubna
střídavě s přípravou na biřmování.
Farní akademie od října do května obvykle druhá 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 jednou
za 14 dnů v neděli v 17 hodin (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.
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.
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