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„JÁ VÍM, ŽE MŮJ VYKUPITEL JE ŽIV,“ byla s Jóbem (19,25) přesvědčena paní Marie Šárková, jejíž poslední léta
života také připomínala Jóbova trápení. Maruška Šárková byla jednou z dobrých duší Lhotky. Však se s ní také velká
část farnosti Panny Marie Královny míru přišla v úterý 22. března dopoledne do kostela rozloučit. Naši vděčnost u rakve
vyjadřovala velká kytice s nápisem „S vděčností lhotecká farnost“. Maruška zemřela v ještě poměrně mladém věku
51 let v neděli 13. března. „Neděle je den vzkříšení,“ napsala k tomu jedna ze lhoteckých farnic. „Zároveň to byla
první neděle postní. Jak symbolické!“ (K článkům Pozvedněte hlavu! na stranách 1 a 2 a Pro mne tu bude Hospodin,
Rozloučení s Marií Šárkovou, Z Podskalí do Hodkoviček, Patřila k pilířům Lhotky a Kéž Tě Pán uvítá ve své náruči
na stranách 8–10)
Snímek Václav Lisý

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH POZVEDNĚTE HLAVU!
Májové letos budou denně mimo středu
Na Květnou neděli 17. dubna budou mše svaté slouženy normálně v 8,
10 a v 18.30 hod. Při desáté mši svaté, upravené pro děti, budou chlapci
a děvčata číst pašije. Na Květnou neděli v 15 hodin by se také měla
uskutečnit v tzv. krčském lese křížová cesta pro rodiny s dětmi. Sraz
bude ve 15 hodin u závory u restaurace Na tý louce zelený. Pro ostatní
zájemce bude křížová cesta v 17.30 hod. v kostele.
O Květné neděli skončí prodej duchovní literatury. Na sobotu 16. 4. před Květnou nedělí se na dopoledne plánuje úklid kostela.
(Dokončení na straně 2)

Homilie při rozloučení
s paní Marií Šárkovou
Když jsme si v to pondělí posílali vzájemně esemesky nebo
si telefonovali, že
Pán Marušku odvolal
z tohoto pozemského
(Pokračování na straně 2)

Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla Věstníku činily 24 Kč

Pozvedněte hlavu!
(Pokračování ze strany 1)

putování, většinou tam jako reakce
bylo: „Tak už dotrpěla… Už má pokoj… Už ji nic nebude bolet…“
Víme, že ty poslední dny a měsíce
života nesla těžký kříž. Ale na kříže
života se nesmíme dívat jako na projev nějaké Boží nelásky nebo projev
Božího nezájmu o nás. Nebo dokonce
Boží msty. Protože všechno, co je pro
člověka tady na zemi těžké a bolestné,
je společná daň společné hříšnosti,
kterou na sebe lidstvo uvalilo na začátku dějin tím nešŅastným „Nebudu sloužit“. Ale ne každý dokáže
se svým křížem jít až na Golgotu statečně a trpělivě, ve spojení s Kristem,
jak to dokázala Maruška.
Existence utrpení ve světě je jedno z velkých tajemství Božích. Dokud
jsme nuceni chápat to jenom pozemskými schopnostmi našeho rozumu,
nikdy to plně nepochopíme. Víme jenom to, že cena utrpení je nesmírně
velká. Náš Spasitel Kristus utrpením
zachránil celý svět. Že vlastně utrpení,
které je následkem hříchu, jímž se
člověk postavil proti Bohu, Pán v tajemné Boží alchymii obrátil v nástroj
pomocí něhož se zase člověk může
k Bohu navrátit. Díky utrpení Kristovu a díky utrpení všech, kdo své
utrpení spojí s Kristem, je tento svět
zachraňován.
Na smuteční oznámení si rodina
dala citát z 19. kapitoly Jóba: „Vím,
že můj Vykupitel žije, že z prachu
vstanu a uvidím Boha, mé oči ho uvidí.“ Jób v tom úryvku vlastně vírou
překonává bolest a zoufalství, do kterého upadl. On tam radostně volá
„Vím, že můj Vykupitel“ – je tam hebrejsky Góel, Zastánce – „žije a že se
mne ujme, že se mne zastane, že si
mě vezme k sobě.
Maruška již také překročila práh
života a smrti, její oči ho uviděly. V co
věřila tady na zemi, to už uviděla na
věčnosti a Bohu soudci předložila celý
svůj pozemský život. Když si promítneme, čím ten pozemský život naplnila
nebo čím byla nucena ho naplnit…
Se svým bratrem prožívala krásné
dětství v Podskalí. Jak vzpomínala,
hrávali si na Vyšehradě, chodívala po
staré Praze. Potom se v pěveckém
sboru Na Slupi potkala se svým budoucím manželem Evženem. V roce
1979 měli svatbu. Vychovali spolu
čtyři děti, dočkali se radosti na krásných vnoučatech.
Svůj čas věnovala nejen rodině, ale
pracovala i jako dámská krejčová.
Obrovské množství času také věnovala tomuto kostelu nebo této farnosti. Šila všechny ty alby, co máme
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na sobě, prala je, oltářní plátna, to
všechno je její práce stejně jako úklid,
květinová výzdoba. Dobrých jedenáct
roků tady učila náboženství a děti jí
velmi milovaly. Čili svůj život naplňovala službou a láskou ke svým nejbližším především, k této farnosti a i ke
všem ostatním. Poslední měsíce také
ho musela naplnit bolestí a utrpením.
A především vírou. To je jako u Jóba.
Toto předkládala v této chvíli svému
Stvořiteli a my věříme, že to byl život
hodný křesŅana. A proto ji s důvěrou
odevzdáváme Božímu milosrdenství
a věříme, že dosáhla všeho, co si ve
své víře přála, nebo po čem toužila.
Toto poslední rozloučení nebo
eucharistická oběŅ, která teï bude,
je chvíle smutku, ale současně
i chvíle takové tiché radosti. Jde samozřejmě o smutek, protože je to
rozloučení s člověkem, kterého jsme
měli rádi a který nás miloval. Ten
smutek a bolest potrvá ještě dlouhé
týdny, měsíce, roky, protože s ní
ztrácíte kus svého života. Mnohé
události a věci vám ji budou stále
připomínat. Stopy jejích pozemských dnů se nikdy nevytratí.
Je to chvíle smutku, ale současně
i chvíle jakési tiché radosti. Tiché radosti pro to, že víme, že její odchod
není definitivní. A že víra nám davá
vidět, co našim očím zatím viditelné
není. Věříme, že život tady na zemi je
přípravou na život jiný. Předtuchou
nebo předmluvou, začátkem něčeho
budoucího. Věříme, že duše našich
zemřelých jsou blízko. Že jsou v neviditelném světě, který nás obklopuje,
a že jednou se s nimi budeme moci
setkat. A právě to je ta tichá radost,
kterou prožíváme uprostřed smutku,
který prožíváme při odchodu někoho
blízkého. Takové malé světýlko uprostřed temnoty bolesti.
Vaše srdce aŅ se nechvěje. Tak je
to v evangelijním úryvku, který si
rodina vybrala. Vaše srdce aŅ se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte
i ve mne.
Pán nám tam nevytýká, že jsme
smutní nebo že se rmoutíme. Víme,
že on sám byl také pohnut lítostí,
když potkal pohřební průvod mládence z Naimu. U hrobu svého přítele
Lazara Kristus také zaplakal. Bylo by
to s námi všemi špatné, kdybychom
naše zemřelé neoplakávali. Ale Pán
Ježíš to myslí jinak. Nemyslete příliš
na to mrtvé tělo v rakvi, nemyslete
příliš na prázdné místečko doma
u stolu, na místo na hřbitově. Pozvedněte hlavu!
Vaše Maruška věřila v Pána. Věřila,
že on je Cesta, Pravda a Život. On přišel, aby splnil, co slíbil. Přišel a vzal
ji k sobě.
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

Bohoslužby…
(Dokončení ze strany 1)

Na Zelený čtvrtek 21. dubna začnou
mše svaté v 16 hodin a v 18.30 hod.
Na Velký pátek 22. 4. ve 13 hodin se na
křížovou cestu do „krčského lesa“ vypraví
ještě -náctiletí. Sraz rovněž u restaurace
Na tý louce zelený.
Velkopáteční obřady se budou konat
od 15 a 18.30. Při večerní bohoslužbě
bude chrámový sbor za řízení Josefa
Vavříka zpívat pašije. Provede také několik postních sborů od Johanna Michaela
Haydna, bratra známějšího skladatele
Josefa Haydna.
Obřady Bílé soboty 23. dubna letos
začnou až ve 20 hodin.
Zmrtvýchvstání Páně oslavíme také na
Boží hod velikonoční v neděli 24. dubna
bohoslužbami v 8, 10 a v 18.30 hod. Na
desátou připravují sólisté, chrámový sbor
a orchestr pod vedením Ladislava Pospíšila Missu brevis in G pro sóla, sbor
a orchestr od Franze Schuberta. Ke konci
této bohoslužby se po 11. hodině milovníci
krásných melodií mohou těšit i na slavnostní Aleluja z oratoria Mesiáš Georga
Friedricha Haendla.
O Pondělí velikonočním 25. dubna
budou mše svaté jen dopoledne v 8
a v 10 hodin.
První svaté přijímání dětí, kterých se
letos připravuje jedenáct, se na Lhotce
jako obvykle uskuteční o 2. neděli velikonoční, tedy 1. května o neděli Božího
milosrdenství, při mši svaté v 10 hodin.
V květnu budou mše svaté slouženy
denně mimo středu a sobotu od 18.30
hod., v pátek rovněž v 15 hodin a v neděli
jako obvykle také v 8 a v 10 hodin. Sobotní mše svaté též začnou jako obvykle
v 16 hodin. Ve středu bude mše svatá jen
v 8 hodin ráno.
Májové pobožnosti se budou konat
denně mimo středu a sobotu po večerních
mších svatých v 18.30 hod., v sobotu po
mši v 16 hodin a v pátek také po bohoslužbě v 15 hodin. První májová bude
v neděli 1. 5. po večerní mši, poslední
v úterý 31. 5. po mši svaté v 18.30.
Na slavnost Seslání Ducha svatého –
Boží hod svatodušní v neděli 12. června
na 10. hodinu – chrámový sbor se sólisty
a orchestrem připravuje k 200. výročí
skladatelova narození Missu solemnis od
Jana Nepomuka Škroupa.
J. N. Škroup (1811–1892), mladší bratr
autora hymny Kde domov můj Františka
Škroupa, byl od roku 1838 sbormistrem
u křižovníků v Praze a později druhým
kapelníkem Stavovského divadla. V r. 1845
se stal ředitelem kůru u sv. Víta a o rok
později učitelem hudby v semináři. Je autorem řady církevních skladeb včetně několika mší, české opery Švédové v Praze,
německé opery Vineta a české školy zpěvu Počátky hudební.
(red)

LHOTECKÁ FARNOST soustavně věnuje velkou pozornost dětem i mládeži, jak o tom svědčí i několik let strarý velikonoční
obrázek z Církevní mateřské školy Studánka

PASTORAČNÍ SITUACE V NAŠÍ FARNOSTI
Z POHLEDU SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
Pastorační situace naší farnosti byla jedním ze zásadních témat loňského sociologického průzkumu farnosti, kterými se zabývalo i lednové výjezdní zasedání pastorační rady farnosti (PRF). Otázky, které se
zaměřovaly na tuto oblast, zkoumaly obecně spokojenost s pastorační prací, očekávání, názory a postoje
farníků k jednotlivým pastoračním aktivitám či nástrojům, a konečně i aktivitu či pasivitu v této oblasti.
Předmětem zkoumání v této oblasti však byly částečně i farníci samotní, aŅ už se svou „náboženskou historií,“ či současnou svátostnou praxí.
Nahlédněme nyní na některé konkrétní výsledky. Otázkou č. 2 (Jestliže se považujete za farníka/farnici lhotecké farnosti, co vám ve
farnosti vyhovuje?) dotazník zkoumal důvody „spokojenosti“ farníků
s jejich farností. Za pozornost z úzkého pohledu pastorační činnosti
stojí umístění odpovědí vztahujících
se nějakým způsobem k pastorační
práci a jejich četnost.
Celkem tazatelé mohli vybírat
z 22 „důvodů spokojenosti“. Až na
dva pastorační důvody (kazatelé –
v četnosti odpovědí na 2. místě s 69 %,
a programy pro děti – v četnosti odpovědí na 7. místě s 56 %) se obje-

vují „pastorační faktory spokojenosti“ zpravidla až ve druhé polovině
uváděných důvodů. Mezi důvody
spokojenosti převažují spíše důvody
vnější a technické (teplo v kostele,
blízkost kostela, délka bohoslužeb,
liturgický prostor atd.)
Z odpovědi farníků na otázku č. 3
(Znáte někoho, kdo z důvodu nespokojenosti opustil lhoteckou
farnost?) vyplývá, že jen necelých
16 % zná někoho takového. Tedy
pastorační činnost ve farnosti věřící
evidentně neodrazuje. Uvedených
16 % pozitivních odpovědí se pak
na základě odpovědí na otázku č. 4

(Co vedlo k odchodu z farnosti?)
vztahuje zejména na dobu přechodu
pastorační odpovědnosti z rukou
P. Vladimíra Rudolfa do rukou
P. Bedřicha Vymětalíka.
Mezi důvody nespokojenosti farníků,
které zkoumala otázka č. 6 (Co vám
osobně v naší lhotecké farnosti
nejvíce vadí?), se „pastorační důvody“ objevují jen výjimečně. Většina připomínek (kritiky) se týká
technických věcí kolem kostela
a mše svaté.
Otázka č. 7 (Co si myslíte, že by
mládež v naší farnosti zaujalo tak,
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aby ve farnosti zůstala?) je jednou
ze stěžejních otázek tohoto bloku.
Na tomto místě ji však přeskočíme,
abychom se jí v druhé části tohoto
článku věnovali hlouběji.
Otázka č. 8 zkoumala obecné
vnímání farnosti očima farníků.
Z pastoračního pohledu se jeví zajímavé odpovědi na otázky E (ve lhotecké farnosti se cítím být doma,
jsem tu mezi svými), C (lhotecká farnost je jedna z nejlépe fungujících
farností v Praze), G (pastorační práce
ve lhotecké farnosti je zajímavá,
podnětná a důležitá pro můj duchovní život), F (spiritualita lhotecké
farnosti je povrchní, mnohé akce
postrádají duchovní hloubku) a D
(pokud mám nějaký závažný osobní
problém či starost, nemám se komu
ve farnosti svěřit).
82 % farníků se cítí být ve lhotecké farnosti doma. Propadávají zde
však lidé středního věku (25–45 let),
kteří méně často než ostatní věkové
kategorie se na Lhotce cítí doma.
Důvody mohou být různé. Od přirozených (změna bydliště) po pastorační (chybějící programy).
80 % lhoteckých farníků si myslí,
že jejich farnost je jedna z nejlépe
fungujících farností v Praze. To je
jistě potěšitelné zjištění.
75 % lhoteckých farníků si myslí,
že pastorační práce je zde zajímavá, podnětná a důležitá pro jejich
duchovní život. U této výpovědi je
však zřejmá přímá úměra spokojenosti s věkem. Čím starší farník, tím
je pro něj pastorační práce ve farnosti zajímavější. To samé však lze
vyjádřit i negativně: Čím mladší farník, tím je pro něj pastorační práce
ve farnosti méně zajímavá, podnětná a důležitá pro jeho duchovní
život! Potěšující je jistě zjištění, že
jen 8 % dotázaných je toho názoru,
že spiritualita farnosti je povrchní
a mnohé akce postrádají duchovní
hloubku. Přesto by názor těchto 8 %
neměl zapadnout, neboŅ se v různých podobách objevuje i na jiných
místech dotazníku.
A na závěr k 8. otázce ještě
upřesnění k podbodu D, tedy oněm
22 % farníkům, kteří nemají, komu
by se ve farnosti svěřili v případě,
že mají nějaký závažný osobní problém či starost (pozor, dalších 25 %
nemá na věc jasný názor – nevědí
tedy, zda mají či nemají komu se
svěřit). Nejčastěji souhlasí s 8D nejStrana 4

mladší generace do 18 let! Dlužno
dodat, že ti také nejčastěji mají zájem se se svým problémem svěřovat. Nejstarší generace nad 70 let
má také méně ve farnosti člověka,
kterému by problém svěřili, ale
častěji volili vyhýbavou odpověï
(nemám názor). Podle stavu se liší
u této otázky především vdovci/vdovy,
kteří uváděli častěji, že se nemají
komu ve farnosti svěřit (39 %) a rozvedení (29 %).
Otázka č. 9 (Znáte alespoň 10 farníků ze lhotecké farnosti jménem?) se zaměřila na vzájemnou
znalost mezi farníky. 70 % dotázaných zná alespoň 10 farníků jménem, 30 % nezná. Znalost jiných
pochopitelně roste s délkou pobývání ve farnosti. U těch, kteří jsou
ve farnosti pět let a méně, nezná
62 % farníků alespoň 10 jiných farníků jménem. U těch, kteří přišli do
farnosti mezi lety 1998–2004, nezná 38 % farníků alespoň 10 jiných
farníků jménem.
Zlomový je rok 1998: před ním
nezná ani 10 farníků jménem zhruba 20 % lidí. Zajímavá je v této souvislosti korelace s tím, zda se jedná
o konvertity z posledních 20 let či
„katolíky od malička“. 28 % „katolíků
od malička“ nezná ve farnosti aspoň
10 lidí jménem, ale u konvertitů
z posledních 20 let dosahuje toto
číslo již 45 %. Odpovědi na tuto
otázku mohou vést k zamyšlení,
zda tato čísla nejsou příliš vysoká,
resp. zda a jakým způsobem usilovat
o jejich pokles.
Odpovědi na otázku č. 12 (Chodíte
do lhoteckého kostela jen na
bohoslužbu s konkrétním zaměřením?) neukazují na přílišnou četnost takového jevu. Snad jen u mší
svatých upravovaných pro děti
(22 osob) lze zaznamenat v malé
míře tuto skutečnost.
Otázka č. 17 zkoumala podíl „katolíků od malička“ a konvertitů
ve lhotecké farnosti. Na původní
otázku odpovědělo 89 lidí (18,5 %)
nějakým letopočtem. Mnozí však otázku rozebírali („věřící přece nemůže být nikdo od malička“, „víru
začíná chápat až v pubertě“ atd.).
Po „přečištění“ na otázku „konvertoval 1989 nebo později“ jich zbylo
62 (12,5 %), což je každý osmý ve
lhotecké farnosti.

Otázka č. 18 (Jste biřmován/a?)
cílila na „probiřmovanost“ lhotecké
farnosti. Jistě i díky pravidelnému
pastoračnímu nasazení lhoteckých
duchovních v uplynulých desetiletích je toto číslo potěšitelně vysoké.
80 % lhoteckých farníků tuto svátost
přijalo, 10 % se na svátost biřmování připravovalo, či ji zamýšlí v budoucnosti přijmout, a jen 10 % farníků ji přijmout v budoucnu nemíní.
Otázky č. 19 (Chodíte ke svátosti
smíření /zpovědi/ do lhoteckého
kostela?) a č. 20 (Pokud nechodíte ve lhoteckém kostele ke svátosti smíření, co by vás přimělo
začít?) se týkaly svátosti smíření.
Z odpovědí vyplývá, že více farníků
slaví svátost smíření mimo farnost
(47,7 %) než ve farnosti (39,3 %).
Výhradně ve farnosti slaví svátost
smíření 12,6 %, převážně ve farnosti
slaví svátost smíření 26,7 %, občas
ve farnosti, častěji však mimo farnost slaví svátost smíření 19,3 %
a jinam ke svátosti smíření dochází
28,0 %. Bližší pohled na skupinu
těch, kteří ke svátosti smíření nepřistupují ve lhotecké farnosti, odhalí,
že se jedná o osoby ve věku 35–45
let, které chodí na bohoslužbu častěji jinam než na Lhotku, které mají
svého stálého zpovědníka jinde
a které jsou ve farnosti nově. Snad
pro někoho překvapivě vysoké procento je těch farníků, kteří neslaví
svátost smíření vůbec. Je to 13,4 %
(63 osob z 487). Z těchto 63 osob
uvedlo 10 %, že nemůže přistupovat
ke svátostem, 10 % že se o svátost
smíření nezajímá a 65 %, že svátost
smíření již dlouho neslavili a ostýchají se znovu ji slavit. Uvedená
čísla bezpochyby představují jednu
z pastoračních výzev pro naši farnost.
Otázka č. 21 (Zapojujete se aktivně
do činnosti farnosti? /jste například ministrantem, akolytou, lektorem, hudebníkem, animátorem
dětské mše, organizátorem nějakého farního společenství, pečujete o výzdobu kostela apod.?/)
zkoumala aktivní zapojení farníků
do činnosti farnosti. Na otázku odpovědělo 20 % dotázaných „ano“
a 80 % dotázaných „ne“. Značně
odlišné jsou tyto údaje u jednotlivých věkových skupin. S přibývajícím věkem aktivní participace klesá,
nejvyšší je u mladých a nejnižší
překvapivě u generace rodičů s dětmi

(35–45 let). Po odchodu dětí z rodiny
se farníci opět o něco více angažují,
ale kolem 60. roku své angažmá opět
umenšují. Konkrétní údaje pro aktivní
angažmá v jednotlivých věkových
kategoriích vypadají takto:
12 –18 let
19 –24 let
25 –33 let
34 – 45 let
46 – 55 let
56 – 65 let
65 a více

46,2
33,3
25,8
13,3
20,8
14,7
14,3

%
%
%
%
%
%
%

Otázka č. 22 (Účastnil/a jste se
v posledních dvou letech i nějakých
„mimobohoslužebných“ aktivit,
tedy žil(a) jste s farností i mimo
rámec mše svaté?) se zaměřila na
„pasivní“ zapojení do života farnosti
mimo bohoslužby. Pozitivní hodnoty
jsou zde o něco vyšší než u „aktivního“
zapojení. Celkově se pasivně zapojuje
56 % farníků. „Mimobohoslužebných
aktivit“ se neúčastní 44 % farníků.

„Pasivní“ zapojení do farnosti klesá
s přibývajícím věkem. Sestupný trend
je narušen jen mezi 35.– 45. rokem
věku, pravděpodobně v souvislosti se
zapojením prostřednictvím vlastních
„školou povinných“ dětí. Situace v závislosti na věku pak vypadá takto:
12 –18 let
19 –24 let
25 –33 let
34 – 45 let
46 – 55 let
56 – 65 let
65 a více

80,0
66,7
63,6
71,1
57,7
47,1
40,5

%
%
%
%
%
%
%

Volná otázka č. 23 (Jestliže ano,
pak se jedná o tyto aktivity…) blíže
zkoumala oblast „pasivního zapojení“. Největší účast vykazují „mimobohoslužebné aktivity“, které nepatří v nejužším slova smyslu pod
„pastorační aktivity.“ Jedná se o zahradní slavnost (zmíněno 169 x)
a farní ples (100 x). Často zmiňovány jsou však i poutní zájezdy
Je členem společenství

12–18 let
19–24 let
25–33 let
34–45 let
46–55 let
56–65 let
65 a více
Celkově

64,0
16,7
34,8
25,3
19,2
13,6
13,2
22,6

Odpovědi na otázku č. 26 (Chtěl
byste být členem takového společenství?) umožňují nahlédnout, zda
je tento stav chtěný, či nechtěný.
Obecně lze říci, že jen menší část
farníků, kteří nejsou členy nějakého
společenství, má silný či mírný zájem
být členem nějakého společenství.

Ano
Ne

(100 x), o něco méně pak koncerty
a jiné kulturní akce (40 x). Naopak
pastorační aktivity v užším slova
smyslu jako Farní akademie (38 x),
partnerství s Kralovicemi (29 x),
duchovní obnovy (27 x) vykazují
menší četnost.
Otázka č. 25 (Jste ve farnosti členem/členkou nějakého modlitebního, či jiného společenství?) se
zabývala účastí farníků v některém
z modlitebních či jiných farních společenství. Členem nějakého takového společenství je 22,8 % farníků,
žádného takového společenství se
neúčastní 77,4 % farníků. Zde lze
vypozorovat velké zapojení dětí
a mládeže do společenství, značnou „ztrátu“ vazby na společenství
mezi 19. a 24. rokem života, obnovení zájmu o společenství ve spojitosti se zakládáním vlastní rodiny
a poté již kontinuální pokles zájmu
o účast v nějakém společenství.
Situace vypadá takto:
Není členem společenství

%
%
%
%
%
%
%
%

36,0
83,3
65,2
74,7
80,8
86,4
86,8
77,4

„Ano, mám zájem“ odpovědělo 4,2 %
farníků (14 osob), „Ano, spíše mám
zájem“ odpovědělo 21,7 % farníků
(73 osob). Tato druhá skupina je už
významnější a ukazuje na existující
poptávku. Co se týče rozložení zájmu podle věku, udávají zpracovatelé
průzkumu, že tato otázka je vnitřně

%
%
%
%
%
%
%
%

nestabilní. Odpovědi jsou statisticky
neprůkazné. Nicméně orientačně vypadají odpovědi tak, že zájem o společenství projevují ti nejmladší do
20 let a pak lidé kolem 60. Naopak
nejméně často než ostatní by chtěli
být členy nějakého společenství lidé
ze střední generace a ti nejstarší.

12 – 20

21– 30

31– 40

41– 50

51– 60

61–70

70 a více

33,3 %
66,7 %

28,1 %
71,9 %

29,8 %
70,2 %

10,3 %
89,7 %

36,7 %
63,3 %

32,3 %
67,7 %

17,4 %
82,6 %

Z odpovědí na otázku č. 27 (Navštěvuji tato společenství) vyplynulo,
že ve farnosti existuje vícero společenství rodin, které jsou však většinou uzavřené novým členům, dvě
(dnes už tři) společenství mládeže
(-náctiletí), dvě společenství maminek
(jedno obecné a jedno modlitební),
společenství Na cestě, několik modlitebních společenství, sportovní společenství a některá jiná další. Jako
jistý problém se jeví jednak nedosta-

tečné povědomí ve farnosti o existenci těchto společenství a jednak
nalezení cesty k usnadnění přístupu
novým zájemcům do těchto společenství tam, kde je to možné.
Otázka č. 29 (Co pro sebe či jiné
lidi ve lhotecké farnosti postrádáte?) zkoumala, zda farníci ve farnosti postrádají nějaké akce či aktivity pro farníky. Z pastoračního
pohledu je nepřehlédnutelná poptáv-

ka po společné modlitbě a jiných
duchovních programech jako např.
vícedenních a dlouhodobějších duchovních obnovách, méně často se
objevuje touha po akcích pro skupiny, které možná stojí stranou pastoračního zájmu (opuštění, rozvedení,
hledající, svobodní „letití“). Avšak
zaznívá i volání po dalších společenstvích rodin s dětmi, společenství pro mládež 18–25 let /mladších
-cetiletých/ a seniorů.
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Otázka č. 30, resp. odpovědi na ni
ukazují, že značná část těch, co po
výše uvedených pastoračních aktivitách volají, je ochotna přiložit
ruku k dílu. Jedná se tedy spíše
o to osoby oslovit, povzbudit a motivovat k této činnosti. Z odpovědí
vyplývá, že 38,3 % osob, které ve
farnosti postrádají nějakou akci či
Věstník
12–20 let
21–30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
61–70 let
70 a více
Celkem

Otázky č. 31–37 a 40 byly zaměřeny na některé činnosti, které mo-

Čte pravidelně
6,3
16,3
31,7
42,3
41,7
57,5
54,4
41,0

Většina farníků (76 %) upřednostňuje tištěný Věstník, minimálně farníků (4%) elektronický Věstník a 15 %
farníků čte Věstník jak v tištěné, tak
i v elektronické podobě.
Webové stránky farnosti jsou, či by
mohly být pastoračním nástrojem farnosti. Z odpovědí, ale i další rešerše
vyplývá, že za současného stavu tomu tak není. Stránky navštěvuje často 9 % farníků, málokdy 36 % a nikdy
55 % farníků. Počty návštěv kolísají
mezi 833 v září 2010 (z toho 517 originálních) a 1598 v prosinci 2010
(z toho 1098 originálních). Návštěvník
si prohlédne v průměru 2,7 stránky
a nestráví na nich déle jak 30 sekund.
Návštěvník většinou vyhledá informace (stránka Příručník), popř. projeví zájem o fotky z Izraele (konkrétní
číselné údaje nepocházejí z průzkumu, ale byly získány jinou cestou).
Odpovědi vztahující se ke knihovně
ukazují na takřka nulové využívání
této služby. Důvody nezájmu spočívají především v dostatečném knižním fondu domácností, chybějícím
času na čtení, ale i v nevědomosti
o existenci knihovny, popř. nevyhovující výpůjční době.
Z odpovědí k otázce Farní akademie vyplývá, že akademie je zajímavá
zejména pro seniory, příležitostně
však probudí zájem i mladších věkových kategorií, resp. má potenciál
tento zájem probudit. Je potěšitelné,
že pravidelně (3,4 %), či příležitostně
(46,4 %) navštěvuje programy Farní
akademie polovina farníků. Pravidelnými návštěvníky akademií jsou
zejména osoby starší 65 let. Příležitostně však program akademií naStrana 6

pastorační aktivitu, je ochotno se
podílet na realizaci uvedených
podnětů. V absolutních číslech se
jedná o 54 osob, což je přibližně
polovina dosud „aktivně aktivních“
ve farnosti.

Čte občas
46,9
57,1
47,6
50,0
47,9
31,3
39,2
43,8

vštěvuje i generace 46–55 let a dokonce i 36–45 let. Termín, ve kterých
se programy akademie konávají, nevyhovuje zejména generaci 36–45
a 26–35 let (rodiny s dětmi mají v neděli obvykle jiný program). Témata
akademie takřka vůbec neoslovují
generaci 26–35 let.
Na závěr představení výsledků
sociologického průzkumu lhotecké
farnosti v oblasti pastorační práce
se pokusme o jistě neúplné a nedokonalé, v předkládané podobě snad
alespoň částečně pravdě odpovídající zhodnocení pastorační práce
ve lhotecké farnosti u jednotlivých věkových kategorií.
a) PASTORACE DĚTÍ
Až dosud velmi dobře fungující výuka
náboženství, pravidelně upravované
mše svaté pro děti, křížová cesta
pro děti, akce směřující k vytváření
společenství typu dětského karnevalu, či lampiónového průvodu a v neposlední řadě i letní a zimní prázdninové pobyty pro děti z farnosti
ukazují na skutečnost, že objektivně
se v této oblasti dělá mnohé. Farnost si je této skutečnosti vědoma
a i uskutečněný průzkum to přesvědčivě dokládá. Svědčí o tom zejména
vysoké procento zastoupení „rodičovské generace“ (31– 40 let) s malými dětmi. Tato „rodičovská“ generace je druhou nejvíce zastoupenou
ve lhotecké farnosti. Tvoří ji 17,5 %
farníků. Dalším dokladem kvalitní
pastorační práce s dětmi je i samotné ocenění farníků. 56 % farníků oceňuje, že jsou ve lhotecké

hou být – vedle své informační
funkce – i nástrojem pastorační
práce (Věstník, Příručník, webové stránky, knihovna a Farní
akademie).
Věstník je čten poměrně intenzivně. Zájem o něj stoupá s rostoucím věkem, jak vyplývá z následující
tabulky (údaje jsou uvedeny v %):
Nečte
46,9
26,5
26,7
7,7
10,4
11,3
6,4
15,2
farnosti programy pro děti. A 44 %
farníků si cení toho, že do lhoteckého kostela mohou chodit rodiče
i s „rušícími“ dětmi.
b) PASTORACE MLÁDEŽE
A MLADÝCH -CETILETÝCH
Zde výsledky výzkumu ukazují na bolavé místo farnosti. Generace 12–20
let má nejmenší poměrné zastoupení
ve farnosti (pouhá 7,5 %). Bezprostředně po této nejmladší zkoumané
generaci sice následuje generace
50 – 60 let (10,2 %), avšak hned poté
s 10,7 % přichází opět generace mladých -cetiletých (21–30 let).
Výzkum ukázal, že čím je farník
mladší, tím méně je pro něj pastorační práce ve lhotecké farnosti zajímavá, podnětná a důležitá pro jeho
duchovní život (otázka 8G). Rovněž
z výzkumu vyplynulo, že pokud má
mladší farník nějaký závažný problém či starost, nemá se s tím komu
ve farnosti svěřit (otázka 8D).
Názor, že lhotecká farnost je farnost
„elitářská“ (8B) zastávají nejvíce příslušníci nejmladší generace (12–20
let a 21–30 let). Nepřehlédnutelná je
i skutečnost, že zatímco ve věku
12–18 let je 64 % mladých farníků členem nějakého společenství (zpravidla
„náboženství“ či spolčo -náctiletých),
ve věku 19–24 (vysokoškoláci či mladí pracující) toto číslo strmě spadne
na 16,7 %, tj. pouhou jednu čtvrtinu.
Po nejstarší generaci jsou to nejslabší
hodnoty ve farnosti. Za zmínku stojí
rovněž i fakt, že generace -náctiletých
o něco více než ostatní věkové kategorie vyjadřuje touhu být členem nějakého společenství (33 %).

Na druhou stranu ovšem z průzkumu vyplývá, že je to právě nejmladší generace, která se nejvíce
aktivně zapojuje do života farnosti.
Činí tak 46,2 % mladých ve věku
12–18 let a 33,3 % mladých ve věku
19–24 let. Průměr farnosti u „aktivního zapojení“ přitom je pouhých
20 %. Průzkum rovněž dokládá, že
totéž platí i pro „pasivní“ zapojení
mladých do života farnosti. Je-li průměr celé farnosti u pasivního zapojení 56 %, pak u mladých ve věku
12–18 let činí 80 % a u mladých ve
věku 19–24 let 66,7 %.
Otázka č. 7 (Co si myslíte, že by
mládež v naší farnosti zaujalo tak,
aby ve farnosti zůstala?) byla věnována přímo mládeži, a proto je na
místě ji právě zde připomenout. Ukazuje se totiž, že právě v této otázce se

Existence
společenství mladých
Výlety a výpravy
Sportovní aktivity
PuŅáky
Pobyty pro mládež
Duchovní obnovy
Nabídky zapojení se
do farnosti
Animátoři, kteří se
budou věnovat
Vlastní prostory
Beatové mše
Účast na diecézních
setkáních
Modlitební setkání
Biblické hodiny

pohled na potřeby mladých významně
liší u samotných mladých a u zbytku
farnosti. Tak např. mladí (81 %) výrazně intenzivněji než zbytek farnosti
(62 %) volají po společenství a společném trávení času, mladí -cetiletí
po společných sportovních aktivitách
(70 %). Mladí -náctiletí naopak odmítají „puŅáky“ (28 %), které generace
jejich rodičů naopak intenzivně doporučuje (63 %). Mladí se také chtějí zapojit do aktivit farnosti (53 %) více než
si farnost v průměru myslí (36 %).
Stejně tak, zdá se, dospělí nechápou
potřebu animátorů pro společenství
(průměr u farnosti – 35 %), po kterých
mladí tak volají (53 %).
Jednotlivé odpovědí u otázky č. 7
u vybraných věkových kategorií
a u celé farnosti ukazuje následující
tabulka (údaje jsou uvedeny v %):

Farnost
celkem

12–20 let

21–30 let

31–40 let

62,4
58,9
51,4
46,5
42,6
36,3

81,3
75,0
53,1
28,1

78,00
64,00
70,00
44,00

77,75

35,9

53,1

34,0

34,9
30,3
27,7

59,4
25,0

52,0
24,0

63,00

26,7
21,1
19,4

c) PASTORACE DOSPĚLÝCH
V RODIČOVSKÉM VĚKU
Jak již bylo zmíněno výše, je generace 30.–40. let ve farnosti druhou
nejčetnější generací. Z výzkumu vyplývá, že „aktivní zapojení“ je u této
generace nejnižší, „pasivní zapojení“ oproti tomu nadprůměrné. Dle
vyjádření volně dopisovaných do
dotazníků u této generace postrádá
tato skupina pastoraci rodičů v oblasti výchovy a v oblasti sexuality
(oblast vzdělávání) a duchovní cvičení pro manžele (víkendové či dokonce prázdninové týdenní).
Za připomínku stojí skutečnost,
že generace 35–45 let slaví nejčastěji svátost smíření mimo lhoteckou
farnost.

d) PASTORACE DOSPĚLÝCH
V POZDNÍM STŘEDNÍM VĚKU
Z výzkumu vyplývá, že farníci v této

věkové kategorii zpravidla nejsou
ukotveni v nějakých společenstvích,
ale mezi 50. a 60. rokem jakoby se
u nich probouzela touha po společenství. Lze zde tedy zaznamenat mírný
nárůst zájmu o společenství. Kromě
toho se po odchodu dětí „z rodinného
hnízda“ v poněkud větší míře angažují ve farnosti než generace bezprostředně předcházející. Tato skupina
projevuje zájem o kulturní programy,
duchovní formaci a objevují se u ní
i ojedinělé zmínky vyjadřující zájem
o víkendové pobyty.
e) PASTORACE SENIORŮ
Výzkum dokládá, že senioři jsou
s pastorační činností ve lhotecké farnosti nejvíce spokojeni. Současně
však mají nejmenší zájem o společenství (třebaže v několika dotaznících se
volání po společenství seniorů ozývá).
Tato skupina vykazuje i nejmenší
aktivní i pasivní účast na „mimobohoslužebných“ aktivitách. Výjimku z tohoto trendu představují programy
Farní akademie a poutní zájezdy.
Takové jsou tedy výsledky sociologického průzkumu v oblasti pastorace pro lhoteckou farnost. Jsme
přesvědčeni, že poskytují dobrý náhled dovnitř farnosti a mnohé podněty pro utváření pastorační práce
do budoucnosti.
Proběhnuvší průzkum je tak dobrým podkladem pro pastorační plán
farnosti na další období, který bude
nová pastorační rada farnosti sestavovat. Je zapotřebí poděkovat všem
farnicím a farníkům, kteří na průzkumu aktivně poskytnutím odpovědí
a sdělením svých názorů participovali a umožnili tak nejen jejich vyhodnocení, ale i „zpětnou vazbu“.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
Snímky Jan Toepfer
a Marie Pokorná

Modlitební triduum maminek
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PRO MNE TU BUDE HOSPODIN
„Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí (Jób 19,25–27),“ četli jsme v záhlaví
úmrtního oznámení Marie Šárkové, která zemřela dne 13. března, o první neděli postní večer. V přítomnosti
svého manžela usnula, aby se vzbudila na věčnosti, v přítomnosti Boží.
Její důvěrný vztah k farnosti a obětavou službu její jmenovkyni Panně
Marii jako Královně míru na zmíněném úmrtním oznámení vyjadřovala
grafika zahrnující do srdce lhotecký
kříž, sice zlatý, ale sestávající z jehel,
dále postavy těch, kteří nás v cestě
na věčnost předešli, a všeobjímajícího Pána Ježíše.
„Možná bude citát z Písma působit trochu drsně,“ omlouval se v průvodním e-mailu k parte zaslanému
po internetu členům končící pastorační rady farnosti, jejíž byla členkou, a dalším přátelům a známým
manžel Evžen Šárka. „Nicméně si
myslím, že závěr Maruščina života
obsahoval jistou podobnost s Jóbovým osudem. Přestože si však byla
vědoma dopadu svého zdravotního
stavu na svůj zevnějšek, pohybovou
schopnost atp., snažila se bojovat se
svým osudem a pracovala do poslední chvíle. Jsem rád, že jsem s ní
mohl sdílet velkou část svého života.“
Jako omluva jsou snad tyto řádky
zbytečné. Stávají se však svědectvím velké lásky a hluboké víry v jedné z nejtěžších chvil lidského života,
která nám může být příkladem.
M. Šárková se narodila před
51 lety. Vyrůstala v úřednické rodině
v pražském Podskalí. Vyučila se dámskou krejčovou a až do nástupu
na mateřskou dovolenou pracovala
v modelárně národního podniku
Pragoděv v Holešovicích.
Se svým manželem Evženem se
seznámila ve studentském pěveckém sboru při chrámu Panny Marie
Bolestné Na Slupi. Sbor vystřídal
různé kostely v Praze, např. Týn,
sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech a Pannu Marii Sněžnou. Zpívat
však M. Šárková, respektive Bastyanová, jak se jmenovala za svobodna, začala už v roce 1968, kdy
při kostele Na Slupi vznikl sboreček,
který zpíval při mších pro děti.
Svatbu měli manželé M. a E. Šárkovi před 32 lety u sv. Jana na Hradčanech. Na svět vypravili a dobře
vychovali čtyři děti: Janu, Terezu,
Jana a Miriam.
Ještě než šla Marie Šárková na
mateřskou dovolenou, a pak při prvním dítěti vystudovala Střední průmyslovou školu oděvní.
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Od roku 2000 až do svého odchodu na věčnost učila náboženství.
Aby byla kvalifikovanou katechetkou,
absolvovala dvouletý katechetický
kurz při Katechetickém centru v Dejvicích. M. Šárková je po Markétě Purkrábkové a Evě Remešové už třetí
lhoteckou učitelkou náboženství, kterou Pán v poměrně krátkém časovém rozmezí k sobě povolal.
Kromě péče o náboženskou výchovu dětí ji v posledních měsících
života pomáhalo držet „nad vodou“
působení v roli cvičitelky v TJ Sokol
Praha-Hodkovičky, i když vlastní cvičení již nemohla plně absolvovat.
U Panny Marie Královny míru se
starala také o to, aby ministranti
i kněží měli čisté alby, a o oltářní

plátna. Organizovala brigády na
úklid kostela, angažovala se při
farních setkáních maminek. Švagrovi a švagrové hlídala děti, dokud
byly malé, při jejich salesiánských
aktivitách.
Byla dlouholetou členkou pastorační rady farnosti, aktivně se podílela na přípravě zahradních slavností.
Ráda pekla vánoční cukroví a jako
dobrou kuchařku ji oceňovali účastníci nejedné farní akce, v posledních
letech např. víkendů pro rodiny
s dětmi.
Jak uvařit nedělní oběd, manželovi radila ještě několik hodin před
tím, než odešla ke svému Pánu.
Předcházející den však ještě uvařila sama.
J. S.

ROZLOUČENÍ S MARIÍ ŠÁRKOVOU
„Scházíme se dnes v tomto kostele
na Lhotce, abychom prokázali poslední službu tělesné lásky vaší zemřelé mamince, manželce, babičce,
sestře, vaší příbuzné a naší farnici
Marii Šárkové. Ale také se tu scházíme, abychom jí poděkovali za její
život. Padesát jedna roků není dlouhá doba, ale víme, že život se neměří
podle roků, které tady prožijeme, ale
podle toho, čím ty roky dokážeme
naplnit. A to ona dokázala. A také se
tu scházíme, abychom se s ní rozloučili naším křesŅanským Sbohem
a nashledanou. Protože věříme, jak
věřila i ona, že život smrtí nekončí.
Že smrt není konec, zničení, prázdnota, ale že je to nový začátek, nový
život,“ řekl v úterý 22. března v úvodu mše svaté, kterou jsme se dopoledne loučili s Maruškou Šárkovou,
otec Bedřich Vymětalík, jehož zcela
zaplněným kostelem Panny Marie
Královny míru k oltáři doprovodil někdejší lhotecký farní vikář Stefan
Wojdyla a také P. Jaroslav Krajl z kunratického Nazareta.
Při bohoslužbě jsme prosili nikoliv
pouze za zesnulou, ale i za sebe,
abychom nejen dobře žili, ale abychom jednou také dobře umírali smířeni s Bohem i s lidmi. „Bože, ty se
smilováváš a odpouštíš. Vyslyš naše
prosby za svou služebnici Marii, kterou jsi k sobě povolal,“ prosil při
vstupní modlitbě otec Bedřich. „Splň
její naději a víru, uveï ji tam, kde je
pravý domov a dej jí věčnou radost.“

Jak charakteristická byla pro
M. Šárkovou, jak jsme ji léta znali,
obě liturgická čtení i evangelium!
„Ženu statečnou kdo nalezne?“
četla z Knihy přísloví (31,10–31)
Jana Hadravová, dcera zesnulé. „Je
daleko cennější než perly. Srdce
jejího muže na ni spoléhá… Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po
celý svůj život. …pracuje s chutí
vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj
chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu… Bedra si opáše
silou a posílí své paže. Okusí, jak je
dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci… Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje
k ubožáku. Nebojí se o svůj dům,
když sněží, celý její dům je oblečen
do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky. Z jejího plátna a šarlatu je
její oděv… Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc
příštím dnům. Její ústa promlouvají
moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého
domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí, též
její manžel ji chválí: ,Statečně si vedly
mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš.‘ Klamavá je líbeznost, pomíjivá
krása; žena, jež se bojí Hospodina,
dojde chvály…“ Slova stará více
než dva a půl tisíce let, ale jak jsou
stále aktuální.
Čtení ze Zjevení sv. Jana (7,9–17)
přednesené Petrem Burianem

Zleva Anna Burianová a manželé Marie a Evžen Šárkovi.

naznačovalo, v jaké společnosti se
zesnulá teï už nachází. „Potom jsem
viděl, hle, tak velký zástup, že by ho
nikdo nedokázal sečíst, ze všech
ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové
ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: ,Díky Spasiteli, Bohu našemu…‘ Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? … to jsou ti, kteří přišli
z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.
Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí…
Již nebudou hladovět ani žíznit. Ani
slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboŅ Beránek, který je před trůnem, je
bude pást a povede je k pramenům
vod života. A Bůh jim setře každou
slzu v očích.“
Povzbuzující byla i slova evangelia podle sv. Jana (14,1–6a), jak je
účastníkům shromáždění tlumočil
P. B. Vymětalík: „Ježíš svým učedníkům řekl: ,AŅ se vaše srdce nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte
i ve mne. V domě mého otce je
mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl
bych vám to. Jdu vám připravit místo. A odejdu-li, abych vám připravil
místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
A cestu, kam jdu, znáte.‘ Řekl mu
Tomáš: ,Pane, nevíme, kam jdeš.
Jak bychom mohli znát cestu?‘ Ježíš
odpověděl: ,Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci
než skrze mne.‘ “
Homilii otce Bedřicha uveřejňujeme jako úvodník na stranách 1 a 2.
Při přímluvách jsme s jáhnem
Radimem Cigánkem prosili: „Bože,
posilni v nás víru ve vzkříšení z mrtvých a život věčný… Potěš ty, kteří
pláčou nad odchodem naší zesnulé
sestry Marie z tohoto světa a budou

postrádat její laskavý pohled, dobré
slovo a její pomoc… Odměň tuto
zemřelou naši sestru dary své lásky
za všechno, co pro nás, pro naši
farnost a pro tvé království zde na
světě vykonala…“
I když byla Maruška Šárková
v kostele před oltářem přítomna,
přece jsme ji tam postrádali – jak
shání děti k průvodu s obětními dary.

K rekviem za M. Šárkovou se
znovu sešel pěvecký sbor, pozdější
Capella franciscana, ve kterém se
Maruška seznámila s manželem
Evženem a kde pak spolu léta zpívávali. Sbor se sice po převratu rozpadl,
ale někteří jeho někdejší členové
nyní působí při kostele sv. Petra.
Pavel Svoboda, nějaký čas ministr,
kterého však u nás známe spíše
jako příslušníka Ztracené kapely, se
členy někdejšího „Šárkovic“ sboru
během týdne pro lhotecký kůr nastudoval Requiem Claudia Cascioliniho a českou verzi známého sboru
Jesus bleibet meine Freude z kantáty J. S. Bacha č. 147.
Se zesnulou se na Lhotku přišel
rozloučit i někdejší sbormistr zmíněného sboru František Šmíd.
Věřící během mše zpívali starobylou píseň Jezu Kriste, štědrý kněže. Lhotecký mariánský kostel Marie
Šárková naposledy opustila doprovázena písní Salve Regina.
Tentýž den v poledne byla uložena
do rodinného hrobu na Vinohradském hřbitově.
Za její duši jsme se v našem kostele znovu modlili hned následující
neděli při přímluvách mše upravené
pro děti.
JIŘÍ SŮVA

Z PODSKALÍ DO HODKOVIČEK

Lidé, kteří chodí v neděli na desátou, vás znají, jak vypravujete
děti k oltáři v průvodu s obětními
dary. Jaký máte vztah k liturgii?
K liturgii mám velice blízko, protože můj tatínek… celý život pomáhal P. Jaroslavu Kadlecovi, duchovnímu správci kostela Panny Marie
Bolestné Na Slupi.

Maruška Šárková ve Svaté zemi

Tatínek původně studoval teologii. Oženil se teprve za několik let
po tom, kdy musel v padesátých
letech opustit teologickou fakultu.
Pater Kadlec… začal v období
„pražského jara“ velice aktivně
uplatňovat reformy Druhého vatikánského koncilu. Svaté přijímání
podával pod obojí. To byla jedna
věc, s níž mu tatínek pomáhal. Před
Velikonocemi zase např. doma čistíval liturgické nádoby. Když rozebíral monstranci, aby ji mohl vyčistit, mi ukazoval, jak je důmyslně
zhotovena.

Tenkrát jste byla ještě děvčátko.
Jaký byl váš vztah ke změnám,
k nimž tehdy v církvi docházelo?
Osmašedesátý a devětašedesátý
rok pokládám za úžasný právě pro
to, že se měnila liturgie. Jako dítě
jsem chodila na mši s latinsko-českým misálem, kde si člověk musel
najít, co kněz u oltáře říká latinsky,
aby věděl, co je to česky… V roce
1968 se začala používat čeština
a liturgie se lidem víc přiblížila.
Také my děti jsme byly zapojovány do bohoslužby. Zpívaly jsme
žalmy. Při dětských mších jsme nejen
účinkovaly jako lektoři, ale k tomu,
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co jsme přečetly, jsme mohly i něco
říct. Např. jeden z nás epištolu přečetl, druhý ji krátce vyložil. Co chceme říkat, jsme napřed domlouvaly
s knězem. On to buï schválil, nebo
nám poradil, jak náš „komentář“ ještě
doplnit nebo vylepšit.
Ale rok 1968, to byl také rok vpádu sovětských vojsk do Československa…
To byla hrůza. Na nábřeží hlavně
tanků mířily na domy, kde bydleli
lidé, u Apolináře na porodnici. To si
člověk zapamatuje…
VraŅme se ještě k vaší práci katechetky… Čím je vyučování náboženství specifické?
Při vyučování náboženství nelze
teoretizovat. Protože chlapci a děvčata potřebují náboženství prožívat,
hodně malujeme, používáme různé
symboly jako srdíčka apod. I Bůh
Otec má svůj symbol, a ten používám celý rok, když o něm mluvím.
Pán Ježíš také má svůj symbol.
Myslím, že děti se v tom pak docela
dobře orientují. Nejlepší jsou obrázky.
Samozřejmě musí být co nejjednodušší, protože ne každé dítě má výtvarné nadání.
Přivedla jste na svět čtyři děti. Jak
byste charakterizovala postavení
maminky v rodině?
Maminka je manažer, který ví
o všem, co se doma děje, co chybí,
kdo kdy kam má jít, kdo kdy přijde,
co je třeba zařídit. Rodina je obrovská škola organizace a vůbec toho,
jak věci skloubit…
Jste Podskalačka. Jak to, že jste
měla svatbu na Hradčanech?
Sv. Jan Nepomucký je kostel,
který mě svou jednoduchostí a současně nádherou nejvíc oslovil, když
jsme tam se sborem zpívali. Byl
tehdy nově opravený a převažovala
tam bílá a zlatá. Je to nejstarší kostelní stavba K. I. Dientzenhofera
a není tam nic zbytečného.
Evžen tam chodil do kostela s rodiči a bratrem a já jsem tam každou
neděli putovala z Prahy 2. Nedělní
cesty Prahou, kdy město ještě spalo,
byly nádherné.
Před nedávnem, když jsme děti
měli na třídenní výpravě, jsme se
tam v naději, že tam stále ještě je
nedělní bohoslužba v osm hodin
ráno, vypravili s manželem, ale mše
tam již nebyla. Zaslechli jsme však
varhany z katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, a tak jsme zašli na mši
svatou tam. Člověk zpravidla zná
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katedrálu z různých slavností, kdy je
tam hlava na hlavě. Na mši v osm
hodin ráno tam bylo pár lidí. Měla
jsem dojem, že najednou to místo,
kudy šly dějiny, bylo jen pro mne. Dokonce jsme si sedli do první lavice,
která jinak bývá vyhrazena pro různé
významné hosty, a zblízka vychutnávali pohled na oltář. Po skončení
bohoslužby jsme si katedrálu mohli
úplně v klidu prohlédnout…
Z tohoto rozhovoru cítím, že máte
Prahu hodně ráda…
Vždycky, když mi bylo hodně
smutno, jsem i jako malá sama dokázala jít na Malou Stranu, na Kampu…
Na Malé Straně mě nadchlo, když
jsem zvedla oči a podívala se na fasády domů, jak si je naši předkové
vyzdobili. Ráda jsem četla pověsti
o staré Praze, o domovních štítech.
Jak se vám tedy žije v Hodkovičkách?

V Hodkovičkách se mi žije dobře.
Je tam klid a moc hezky.
Já jsem vyrůstala v normálním
pražském činžáku. Neměli jsme zahrádku, ani chatu či chalupu. Na
venkově jsem v létě bývala nanejvýš tři týdny, takže jsem větší část
prázdnin trávila v Praze. Sice jsem
měla blízko do botanické zahrady
Na Slupi, ale tam se moc řádit nedalo. Jedině na Vyšehradě jsme
si jako děti užívaly na hradbách
a v různých zákoutích a prolézačkách.
Když jsem se seznámila s Evženem, dověděla jsem se, že jeho rodiče mají v Hodkovičkách zahrádku,
kde by se, až kluci dostudují, dal
postavit rodinný domek…
Po „Praze“ se mi nestýská. Je-li
zapotřebí, do centra to od nás není
daleko. Za dvacet minut jsem Na
Můstku.
VĚSTNÍK 4/2002
(z rozhovoru s Marií Šárkovou)

PATŘILA K PILÍŘŮM LHOTKY
Úmrtí Marušky Šárkové mě „vzalo“.
Byla o tři roky mladší než já.
Měla jsem ji ráda. Byla to silná
osobnost, nesmírně hodná a obětavá a energická. Patřila k farní radě
a dění kostela. Organizovala úklid
a hlavně výborně pracovala s dětmi.
Měla krásnou rodinu a silnou víru.
Patřila, jak říkám, k pilířům Lhotky.
Evžen je moc hodný manžel.
Před několika lety byli spolu ve Svaté zemi. Maruška byla z té cesty
nadšená. Od manžela ji vlastně

měla jako dárek (ocenění péče o jeho
tatínka, o kterého se doma v Hodkovičkách obětavě starala dva roky,
než také odešel na věčnost – vysvětlení redakce). Když mi o tom vyprávěla, vyzařovala z ní radost.
Maruščino úmrtí je rána, i když
všichni máme naději v Bohu. Každý
odchod blízkého člověka nás hluboce osloví. Ale jak mi jednou řekl
P. Vladimír Rudolf, všichni odcházíme,
abychom se jednou zase sešli.
EVA KOCMANOVÁ

KÉŽ TĚ PÁN UVÍTÁ VE SVÉ NÁRUČI
Milá Maruško,
jsme vděčni Pánu Bohu i Tobě, že
jsme nejen v posledních třech
letech mohli velmi intenzívně spolupracovat na společném díle. Měsíc
co měsíc jsme společně na zasedáních pastorační rady přemýšleli, co
dělat lépe, kde je potřeba pomoci,
kde farnost tlačí bota. Tvůj obětavý
přístup byl obrovským darem a požehnáním pro lhoteckou farnost. AŅ
už se jednalo o to, kdo bude děti
vyučovat náboženství, kdo se postará o mešní a liturgická roucha,
kdo zajistí úklid kostela, kdo napeče

na zahradní slavnost, kdo našije
rekvizity na dětské bohoslužby či
katecheze pro školy, vždy jsi byla
ochotná posloužit. Pro mnohé maminky jsi byla oporou při náboženské výchově jejich dětí a při starostech, se kterými se Ti nezřídka
svěřovaly. Kéž Tě Hospodin uvítá
ve své náruči tam, kam jsi nás předešla, a kde, jak pevně věříme, se
s Tebou v jeho trvalé přítomnosti
opět shledáme.
S vděčností
PASTORAČNÍ RADA
jménem celé farnosti

NEJLEPŠÍ VÝCHOVNÁ METODA je obstarat dítěti dobrou matku.
CHRISTIAN MORGENSTERN
MÁME SKLON ZAPOMÍNAT, že štěstí není v dosažení něčeho,
co nemáme, ale naopak v objevení a docenění toho, co máme.
Kardinál F. KOENIG

BRATR BEZDOMOVEC
Znali jsme jej snad všichni: malého, hubeného muže ohlašujícího svou nepravidelnou přítomnost na mši
výkřiky a nevábným odérem, člověka se slovenským přízvukem a obdivuhodnou znalostí Písma – Mirka.
V naší farnosti se Mirek začal objevovat již před jedenácti lety. P. Bedřich Vymětalík vzpomíná na své
první setkání s tímto zvláštním člověkem: „Sloužil jsem mši svatou ve
všední den, viděl jsem, že vzadu stojí
jakási podivná existence. Najednou,
uprostřed mše, se tato postava začala pomalu belhat dopředu. Když
Mirek došel až k presbytáři, od jedné
ze svící na oltáři si zapálil cigaretu
a zase pomalu odešel.“ Jak říká sám
otec Bedřich, v absurditě a určité
zvrhlosti té situace viděl i Mirkův
smysl pro humor.
Mirkovi se množství farníků –
a v první řadě naši duchovní – snažilo v jeho nezáviděníhodné situaci
pomoci. Díky nim měl zajištěn občanský průkaz, nocleh nebo např.
ošetření zubů, o nespočetných
almužnách v různých formách ani
nemluvě. Těžko posuzovat, nakolik
si jich Mirek vážil a nakolik této pomoci dokázal využít ke zlepšení své
materiální situace. Nicméně pravdou
je, že 21. února se po neléčeném
zápalu plic setkal s tím, který zná
do nejmenších detailů celý jeho
život, jeho nedobrovolnou cestu na
ulici a všechna vnitřní zranění, která
během ní utržil a se kterými je tak
těžké se vyrovnat.
Na ty, kteří se 25. února vydali na
zádušní mši svatou obětovanou za
Mirkovu spásu, čekal fascinující pohled: krásná rakev ze světlého dřeva,
vyzdobená kyticemi, před níž hořel
oheň paškálu jako všeříkající symbol slavného vítězství nad hříchem
a smrtí. Ke slavení eucharistie se
sešlo společenství asi čtyřiceti
farníků, včetně několika Mirkových
přátel ze sběrného dvora, kteří
mu před obřadem dali do rakve pár
lahví alkoholu.
Mši sloužil otec Bedřich skutečně
se vším všudy – varhanním doprovodem, speciálními modlitbami za
zesnulé, homilie, během které mluvil o Mirkově bolestném osudu a zraněném srdci, jež Bůh dokonale zná.
Žalm zpíval jáhen František Martinek. Jeho odpověï zněla: „Věřím,
že můj Vykupitel žije a že v den
poslední ze země zase vstanu,
a v svém těle uvidím Boha, Spasitele svého“. Jak příznačné, že tato

Jedna z fotografií bezdomovce Mirečka
z webových stránek FC Tempo.

odpověï je úryvek z knihy Jób! Jób,
který bez svého přičinění ztratil veškerý pozemský majetek a všechny

své syny a jehož tělo bylo od hlavy
k patě pokryto vředy (srov. Jób
1,13 –19.2,7).
V kontrastu s touto lidskou –
Mirkovou – bídou jsme v krásné,
důstojné atmosféře slavili úžasnou
slavnost eucharistie, při světle velikonočního paškálu, s vědomím Božího milosrdenství a vítězství. Musím
říct, že jsem tento přechod z lidské
bídy do Boží slávy Mirkovi z celého
srdce přála.
Na závěr bych ráda poděkovala
otci Bedřichovi, který Mirkovi zajistil
tak důstojné poslední rozloučení.
Vím, že to nejsem jen já, kdo si ho
za to velmi váží. Jsem přesvědčená, že díky jeho pomoci a pomoci mnoha dalších farníků se
Mirkův složitý osud dočká (snad
už i dočkal) stejného rozuzlení jako
ten Jóbův: „Hospodin změnil Jóbův
úděl…, a dal mu všeho dvojnásob,
než míval.“
JANA JIRSOVÁ

JEDINÝ, KDO ROZUMÍ, JE BŮH
V úterý 22. února se v kostele v rámečku na úmrtní oznámení objevila
vývěska: „Se zármutkem a vírou ve
věčný život a ve vzkříšení oznamujeme, že byl Bohem povolán z pozemského života náš bratr bezdomovec Miroslav Martin…“
Mireček, jak mu mnozí říkali, zemřel den před tím na neléčený zápal
plic, kterým onemocněl v letošních
tuhých mrazech. Na věčnost odešel
v šatech po P. Bedřichu Vymětalíkovi,
který ho také ještě na sklonku života
viděl u nákupního střediska Jasná.
Další ze lhoteckých věřících dam ho
o několik dnů dříve viděla u Jasné
s bezdomovci, kteří tam dělali, jak
řekla, pěkný binec.
Lhotecká farnost se s M. Martinem za účasti několika desítek lidí,
farníků a i několika jeho kamarádů
bezdomovců, rozloučila 26. února
při mši svaté sloužené bezprostředně po pravidelné páteční odpolední bohoslužbě.
P. B. Vymětalík v kázání na jeho
pohřbu řekl, že ne vlastní vinou se
ocitl na životní cestě, po které musel jít, ale na nepřízeň osudu nežehral. Hledal smysl života – Boha,

Křest Miroslava Martina ve lhoteckém
kostele. V pozadí jeho kmotra paní
Edita Fořtová.

četl z Bible a docela dobře ji znal.
Dokázal žít pro druhé. Měl dobré
srdce, dokázal se dělit o almužny.
Byl si vědom svých chyb – každý
máme nějaké –, ale bojoval s nimi.
Chtěl být lepší, dával si předsevzetí.
Kapitola lidského srdce a nitra je
uzavřena, řekl dále v homilii otec
Bedřich.
V našem nitru se odehrávají malé
i velké tragédie, které tam zanechají
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stopy. Ty jsou někdy tak hluboké, že
ovlivní celý další život člověka. Jediný, kdo rozumí, je Bůh. On nevidí
jen následky, skutky, on zná příčinu.
Zná všechny rány, po kterých zůstaly
v srdci člověka hluboké stopy. Proto
je Bohu vše srozumitelné a jasné.
Právě Bůh je tím, kdo přebírá
dopsanou knihu Mirkova života. Zná
všechny jeho tragédie a rány. Zná jeho lásku k Bohu, jeho touhu být lepší,
uzavřel kázání P. Bedřich Vymětalík.
Mši za Miroslava Martina s otcem
Bedřichem koncelebroval P. Kamil
Vrzal.
Za Mirečkovu duši jsme se modlili
rovněž pak v neděli, i při mši svaté
upravené pro děti. Na náklady související s jeho pohřbem se následující
neděli hned při ranní mši vybralo asi
10 000 Kč. Při dalších mších se na
uhrazení pohřbu vybral zbytek. Díky
lidem ze lhoteckého farního společenství se pro bezdomovce Mirka

našla dokonce hned dvě důstojná
místa k poslednímu odpočinku. K uložení jeho ostatků byl nakonec zvolen
hřbitov vršovický.
M. Martin, člověk bez domova, nás
svým potulováním se kolem kostela
Panny Marie Královny míru poučoval,
jak je někdy těžké žít podle učení
našeho Pána Ježíše Krista. Dávat
almužnu člověku, o kterém lze předpokládat, že ji stejně propije, nebo
nedávat?
Lidem, kteří se mu snažili pomáhat, svým „životním stylem“ působil
potíže.
Přes všechny jeho slabosti, jež
bezdomovce Mirka přivedly na kraj
společnosti a posléze až k předčasnému odchodu z jeho slzavého
údolí, i o něm bezpochyby platí motto
úmrtního oznámení vyvěšeného
v kostele: „V tebe, Bože, jsem doufal, nebudu zahuben na věky.“
J. S.

ZNÁMOST OD KONTEJNERU
Seznámili jsme se u kontejneru
s odpady. Mirek, který tam pomáhal, se mě ptal, jestli nemám nějaké zbytečné železo. Pozvala jsem
ho k nám domů. Přišel víckrát, ale
už ne jen kvůli železu, ale kvůli –
Písmu svatému.
Dostal Bibli, avšak ztratil ji. A ztratil
i další.
Když zatoužil po křtu, P. Bedřich
Vymětalík ho pokřtil. Byla jsem mu
za kmotru. Říkal mi krstná mama.
Dokud Písmo měl, Mireček si
v něm četl a některé pasáže i citoval.
Tehdejší lhotecký farní vikář
P. Kamil Vrzal se mu chtěl postarat
o bydlení, ale Mireček neměl občanský průkaz. K jeho vystavení potřeboval rodný list. Tak jsme ve třech,
otec Kamil, Mireček a já, zajeli do
Sokolova, kam se svého času jeho
rodiče přestěhovali ze Slovenska.

Bydlení mu pak otec Kamil skutečně zařídil, ale Mirek nebyl schopný
odolávat pití, a tak o bydlení přišel.
Se svou závislostí na alkoholu však
stále bojoval, občas i úspěšně. Po
křtu vydržel nepít tři dny.
Myslím, že jsme s ním i soucítili, ale
vadilo nám, jak někdy při mši svaté
vyjadřoval svou víru, a tak nás rušil.
Jeho víra však byla upřímná. Když
měl nějaký problém, říkával: „Pán se
postará.“ Já jsem byla toho názoru,
že mu musíme pomáhat.
Modlím se za něho i s vnučkami,
kterým říkával princezničky. Věřím,
že ho Pán vezme do nebe a tam že
se Mireček bude za nás přimlouvat.
EDITA FOŘTOVÁ
Snímky Pavel Slavíček,
Jiří Novák a Marie Pokorná

Rozloučení s bezdomovcem Mirečkem u Panny Marie Královny míru.
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ODPOČINEK
A SETKÁNÍ
PRO DUŠI I TĚLO
Stalo se dobrou tradicí, že
v měsíci květnu zve lhotecká
farnost na duchovně-sportovně-relaxační víkend, který je
primárně určen pro rodiny
s dětmi. Nejinak tomu bude
i letos, kdy se tento podnik
uskuteční ve dnech 13.–15.
května uprostřed krásné šumavské přírody v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.
Lhotecká farnost je velmi početná, což má však za důsledek
značnou míru anonymity. Cíl, se
kterým je tento víkend pořádán,
je umožnit rodinám s dětmi či bez
dětí, ale i samotným maminkám
s dětmi (či tatínkům), navázat
kontakt s ostatními rodiči ze lhotecké farnosti a společně prožít
několik dnů naplněných odpočinkem, pobytem na čerstvém vzduchu a několika málo duchovními
impulsy.
Neváhejte tedy a vyrazte letos
s farností na Šumavu! Program
víkendu je utvořen tak, že umožňuje účast i rodičům s miminky,
předškolními či školními robátky
a odrůstající mládeží. Tak jako
každý rok nebude ani letos chybět pohádka pro děti na dobrou
noc, sobotní dopolední procházka
k Vintířově skále, odpolední spánek či cyklistický víkend pro sportovně založené a konečně nedělní výlet na hrad Kašperk.
Romantici se mohou těšit na sobotní večerní táborák.
Povzbuzením pro duši bude
jistě nejen páteční večerní modlitba rodičů v kostele sv. Vintíře,
ale i společná májová v kapli
na Hůrce či nedělní bohoslužba
s farností Kašperské Hory.
Cena za ubytování a společnou stravu činí na víkend 690 Kč
na dospělého a 500 Kč na dítě
(2 –15 let).
Bližší informace stejně jako
podrobný program víkendu naleznete na webových stránkách
www.lhotecka.farnost.cz. Přihlašovat se můžete buï v sakristii
u jáhna Radima Cigánka či telefonicky u Ládi Vagenknechta na
telefonním čísle 777 834 316.
Oba rádi zodpoví i případné dotazy. Takže nashledanou v Dobré Vodě!
P. K.

LIDÉ Z NAŠEHO KOSTELA
PhDr. MILENA HORŇÁKOVÁ
Zakladatelka knihovny lhotecké farnosti paní doktorka Milena Horňáková, rozená Kolářová, je Jihočeška pocházející z ChrášŅan u Týna nad Vltavou.
Její otec byl učitelem, maminka vedoucí školní
jídelny a současně vyučovala ruční práce.
M. Horňáková vystudovala vltavotýnskou střední
všeobecně vzdělávací školu a pak v Praze na
Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity
Karlovy (UK) knihovnictví, vědecké informace
a sociologii. Doktorát má z fakulty Filozofické.
Protože nevstoupila do komunistické strany,
mohla za totality pracovat jenom na méně významných místech – v Knižním velkoobchodu, v knihovním středisku Filozofické fakulty UK, knihovně Filozofického a sociologického ústavu a v oddělení výzkumu Národní knihovny.
V roce 1976 se vdala. Její manžel, který o dvacet let později zemřel, byl
inženýr strojař a sociolog. Jejich dcera Markéta, jedno z dětí duchovně
odchovaných P. Vladimírem Rudolfem, pracuje v Katolickém týdeníku.
V roce 1991 M. Horňáková utrpěla při autohavárii těžký úraz, takže
musela odejít do invalidního důchodu.
Celý život tedy pracujete s knihami…
Knížky jsou bezvadná věc. Doufám, že je z lidského života nevytlačí ani nějaká krize včetně zvyšování daně z přidané hodnoty, ani
ekonomika nebo elektronika. Z té
mě jímá hrůza.
Bydlíte v Úněticích. Jak došlo k tomu, že jste zakladatelkou farní
knihovny na Lhotce?
Tenkrát jsme ještě do roku 1997
bydleli v Braníku a já jsem jezdila
do kostela na Lhotku. Paterovi Rudolfovi se začaly hromadit spousty
knih, jež mu nosili věřící, protože
jim bylo líto je vyhazovat. Věděl, že
celý můj život byl spjatý s knížkami,
že jako invalida nemám na nějakou
kloudnou práci naději, a tak slovo
dalo slovo.
Než se knihovnu podařilo dát
jakžtakž dohromady, na faru jsem
chodila dvakrát týdně. Ve čtvrtek dopoledne jsem knížky třídila a v úterý
odpoledne je postupně začínala
půjčovat.
Od kdy máme na Lhotce knihovnu?
Asi od roku 1993 nebo 1994.
Kolik je v ní knih?
Přes 1300 svazků.

Jaké to jsou knihy?
Nejvíc je v knihovně, přibližně
z jedné třetiny, beletrie. Protože jsme
farní knihovna, hodně je v ní samozřejmě zastoupena duchovní problematika a teologie. V knihovně
však máme i knihy o hudbě, divadle
a umění vůbec, literaturu o historii,
pedagogickou a psychologickou literaturu a také přírodní vědy.
V knihovně je Baar, Bass, Böll,
Cronin, Čechov, Dickens, Dobraczyński, Dumas, Exupéry, Green, Agatha
Christie, Kossaková, Kožík, Křelina,
Němcová, Nepil, Poláček, Puškin,
Rais, Renč, Sienkiewicz… Jako příklad konkrétních titulů bych zmínila
třeba Příběh lvice Elsy od Joy Adamsonové nebo Alarichovu Medicínu
v županu.
Máme v knihovně také knihy pro
děti?
Samozřejmě. Ale dětských náboženských knih je bohužel málo.
Jak knihovnu doplňujete?
Lidé stále nějaké knihy nabízejí,
třeba beletrii 19. století. Zejména
starší generaci, jež za totality ve
čtvrtek stávala fronty na atraktivní
knižní novinky, je proti mysli vyhazovat knížky do popelnice. Ale
místo v sále sv. Václava není nekonečné.

Knihy nakupuji hlavně v prodejně
Karmelitánského nakladatelství u sv.
Vojtěcha v Dejvicích. Teï jsem koupila
např. Divadlo pro anděly od Tomáše
Halíka, i když ten své knihy vydává
v Nakladatelství Lidové noviny.
Kdo si u vás půjčuje knížky?
Hlavně senioři, kteří mají knížky
rádi, ale už na ně nemají – buï peníze, nebo místo, někdy i obojí. Ani
malou brožuru dnes již pod stovku
nekoupíte.
Dlouho byla knihovna časově napojena na farní klub seniorů. Jednou
za měsíc jsme se tu v úterý scházeli
ve tři hodiny odpoledne, uvařili si
kafe, já jsem jim předčítala, a všechny ty ženské, co sem chodily, si půjčovaly knížky. Pak se senioři začali
scházet v sobotu v podvečer, a to
už já sem nejezdím. O víkendu mi
autobusy do Únětic jezdí ještě hůř
než v pracovní dny, takže bych se
již domů nedostala.
A celou jednu generaci našich
čtenářů seniorů si vlastně Pán Bůh
už vzal k sobě.
Jaké knížky máte ráda vy?
Mám ráda knihy z Karmelitánského
nakladatelství. Jsou to knížky dobré,
moudré, dobře se čtou a lidé si je rádi
půjčují. Např. rozhovory s univerzitním
učitelem a redaktorem Perspektiv
MUDr. Petrem Příhodou nebo rozhovory s Jiřím Pavlicou o hudbě.
Když se zmiňujete o Pavlicovi:
Narodila jste se do učitelské rodiny. Děti z takových rodin bývají
muzikální. Jak je tomu u vás?
I já jsem v dětství chodila do houslí.
V Praze jsem v letech 1965–1977
zpívala ve Vysokoškolském uměleckém souboru (VUS) a v letech
1984 –1997, tedy jak za sbormistrování Jiřího Mindla, tak i Ladislava
Pospíšila, ve lhoteckém chrámovém sboru.
Ve Vysokoškolském uměleckém
souboru začínala řada známých
lidí…
Ano. Zpívali v něm např. zakládající členové Spirituál kvintetu.
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Ve VUS vznikala pěkná přátelství. Byla to vynikající parta, se kterou
se scházíme dodnes.
Začátek mých vysokoškolských
let a tedy i mého zpívání ve Vysokoškolském uměleckém souboru,
než se komunistický režim v důsledku sovětské okupace začal opět
upevňovat, byl čas značné politické
a kulturní volnosti, na který ráda
vzpomínám.
Ale s řadou vynikajících lidí jste
se sešla i jinde.
Ano. Mou vysokoškolskou učitelkou byla PhDr. Květa Neradová, širší
veřejnosti dnes známá z religiózních
pořadů Českého rozhlasu 6, reprizovaných i na Radiožurnálu.
Po převratu K. Neradová založila
církevní Vyšší školu publicistiky, která
vychovala řadu známých novinářů.
Škoda, že byla ze školy „odejita“.
V Národní knihovně byla Květa
Neradová mou vedoucí. Z mé někdejší vysokoškolské učitelky
a v knihovně šéfové se nakonec
stala i má přítelkyně.
V exportu antikvariátu někdejšího Knižního velkoobchodu jsem
pracovala – a prožila krásná léta –
s P. Václavem Dvořákem, po převratu českobudějovickým generálním a později biskupským vikářem.
I tam za otcem Dvořákem K. Neradová chodila.
Oddělení pro export antikvariátu
bylo v Jungmannově ulici, v budově
Mozartea. Tam jsou totiž ohromné
podzemní prostory, kde jsme skladovali tisíce vzácných knih, často
i velice starých. Ty k nám jezdili na-

kupovat zahraniční antikváři, mezi
nimi německá antikvářka Streisandová, příbuzná známé herečky Barbry Streisandové.
Knihy jsme skladovali v podzemí
Mozartea, kancelář jsme měli v prvním patře.
V exportu antikvariátu jste jistě potřebovala cizí jazyky. Kolik jich znáte?
Z Fakulty sociálních věd a publicistiky mám univerzitní zkoušky z ruštiny, němčiny a angličtiny.
Je v naší farní knihovně i cizojazyčná literatura?
Máme tu jenom několik titulů slovenských, německých, anglických
a francouzských.
Po autohavárii, kterou jste nezavinila, byl váš zdravotní stav dlouho velice kritický. Dokonce jste
přežila klinickou smrt. Pamatujete
si z té doby něco?
Lékaři se divili, že jsem to přežila. Ještě dost dlouho připravovali
rodinu na to, že bych mohla umřít.
V nemocnici jsem byla od Mikuláše 1991 do Velikonoc 1992. Pak
jsem ještě tři roky chodila o berlích.
Pokud jde o tu klinickou smrt,
zážitky, jak je popisuje Raymond
Moody, nemám, ale byla jsem ve
stavu naprosté blaženosti, ze které
se mi zpátky do světa nechtělo. Nic
mě nebolelo. Když jsem přišla k sobě, probudila jsem se do bolesti.
Bylo to kruté. V autě jsme byli při
havárii čtyři, ale jen já jsem byla tak
zřízená.

MÁTE DOMA NÁBOŽENSKÉ KNIHY, které nechcete vyhazovat a rádi
byste je nabídli lidem, které by mohly povzbudit, pomoci jim nebo jim jen
udělat radost? Antikvariát PŘEČTENÉ-KNIHY specializovaný na náboženskou literaturu přijímá knihy a dál je nabídne prostřednictvím internetového obchodu.
a) Můžete nám knihy darovat a stát se tak členy klubu antikvariátu
a získat výhody členství.
b) Knihy přijímáme do komise. Peníze za knihy dostanete, až je prodáme.
Knihy nám můžete přivézt, poslat, nebo si pro ně po dohodě s Vámi
přijedeme.
OSLOVILA VÁS KNÍŽKA, kterou vám půjčil/a kamarád/ka, chtěli byste si
ji zařadit mezi klenoty Vaší knihovny a v knihkupectví ji už nemají? Možná ji najdete u nás.
ANTIKVARIÁT PŘEČTENÉ-KNIHY najdete na adrese
www.prectene-knihy.cz. Kontakt: Josef Míček, telefon 732 261 067,
e-mail micek.j@centrum.
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Ovlivnila vás nějak tato životní
zkušenost?
Takový karambol člověka ovlivní,
i kdyby se tomu kdovíjak bránil. Ale
já na to nežehrám.
Když jsem se po dlouhém bezvědomí probrala, první, co mi napadlo,
bylo, že když mě Pán Bůh nenechal
umřít na silnici, že teï už to přežiju.
Chtěla jsem mu za to poděkovat, ale
nešlo to. Nevěděla jsem, ani jak se
jmenuji. Naskočila mi slova „Otče
náš,“ ale dál nic. Pak mi naskočilo
„Otče náš, jenž jsi na nebesích“.
A dál zase nic. A tak dále. Trvalo mi
tři týdny, než jsem si otčenáš dala zase dohromady. Ale nikdy jsem nebyla
Pánu Bohu tak blízko, jako těch několik týdnů, kdy jsem se snažila rozpomenout se na Modlitbu Páně.
Kdy je možné si ve farní knihovně
půjčovat knížky?
Kromě prázdnin každé úterý od
pěti hodin odpoledne do půl sedmé.
Ve Věstníku to bývá pravidelně uvedené v rámečku s farními aktivitami
na poslední straně.
Rozhovor připravil JIŘÍ SŮVA,
snímek z rodinného archívu
Mileny Horňákové

PŘEČETLI
JSME ZA VÁS
POTKAL JSTE V ŽIVOTĚ zajímavé faráře?
Mým kamarádem byl třeba páter
Rudolf v Praze, s tím jsem si rozuměl.
Navíc mě fascinovalo, že měl… udělanou křížovou cestu v moderním
duchu… Vidím kolem sebe hodně
věcí, které Bůh netrestá, a mám tendenci mu to říkat…
Já se s Bohem peru pořád.
Také proto se tomu říká víra. Je
důležité si uvědomit význam toho
slova. Víra není razítko, je to něco
důvěrného. Já jsem měl vždycky
tendenci v Boha věřit, možná že
dřív i kvůli komunistům. Popuzoval
mne ten jejich přístup…, že kdo věří
v Boha, je pitomec. To mě ve víře
povzbudilo. Říkal jsem si: Už proto,
že se tomu oni posmívají, stojí za to
se tím zaobírat vážně.
JAN KRAUS, herec a moderátor,
v rozhovoru
s P. Zbygnievem Czendlikem,
VÍKEND MF DNES
31. prosince 2010

HLEDÁME NOVÉ MINISTRANTY
ZNAČKA NEBOJTE SE! J
V minulém čísle Věstníku jste se mohli dočíst, jak probíhalo diecézní
setkání ministrantů u nás v kostele koncem minulého roku. I když jsme
setkání hostili, bohužel zde chyběli ministranti z naší farnosti. Nutno
podotknout, že k velké škodě, protože se toto setkání velice vydařilo.
I v naší farnosti se v nepravidelných intervalech pořádají ministrantské schůzky, na kterých si mohou menší i větší ministranti osvěžit
nejen teoretické, ale hlavně praktické znalosti s ministrováním související. Protože se postupem let jako
nejvhodnější termín osvědčil pátek
po odpolední mši svaté, snažíme se
tento termín dodržovat a schůzky
do něj plánovat.
Na poslední takovéto schůzce se
objevil také nový ministrant Oto Va-

vrek, který nabyté zkušenosti okamžitě zužitkoval na následující mši
svaté, kde díky tomu působil skoro
jako ostřílený mazák.
I vy se tedy nemusíte bát a můžete přijít mezi nás na další ministrantskou schůzku. Informace o dalších schůzkách a další užitečné
informace se nacházejí na ministrantské nástěnce, která je umístěna
vedle vchodu do sakristie v sále
sv. Václava.
(th)
Snímek Marika Vavreková

Před oltářem zleva Ondřej Polák, otec Bedřich Vymětalík, Oto Vavrek.

HLASY A OHLASY
ČLOVĚK DOBRÝ JAKO CHLEBA
Ad: Za tvůrcem křížové cesty
(Věstník 1/2011)
Akademického sochaře Karla
Stádníka jsem poznala už v sedmdesátých letech minulého století. Byl
vždycky usměvavý, laskavý, přátelský. Setkání s ním bylo pohlazení

pro duši. Kdysi o něm jeden náš
společný známý řekl, že je to „člověk
dobrý jako chleba“. Chleba, který se
nám nikdy nepřejí a po kterém se
nám zasteskne, když ho delší dobu
nemáme. Tak se nám teï zasteskne
i po panu K. Stádníkovi.
MILENA HORŇÁKOVÁ

OLGA SE VRACÍ
Ing. Olga Hroudová (34) se nevrací k Panně Marii Královně míru.
Tam ji už léta vídáme stále. Jako
maminka již druhého dítěte se však
po mateřské dovolené 4. dubna
na půl úvazku vrátila do funkce
pastorační asistentky.
O. Hroudová, původně Glaserová,
vyrůstala v modřansko-lhotecké oblasti. Do školy chodila v Mráčkově
ulici. Pak měla v Jeremenkově ulici
v Praze 4 rozšířenou výuku jazyků.
Po vystudování Vysoké školy ekonomické pracovala ve specializované firmě zahraničního majitele
v Praze na Starém Městě. Pracovat
tam začala už za svých vysokoškolských studií.
V roce 2004 se ve lhoteckém
kostele provdala za programátora
Tomáše Hroudu. Pro vztah manželů
Hroudových k naší farnosti je charakteristické, že po svatbě vyvíjeli
nemalé úsilí, aby vhodný byt pro
vytvoření svého rodinného hnízda
sehnali v dosahu Panny Marie Královny míru. Nyní žijí na lhotecko-modřanském pomezí.
„Sekretariát“ lhotecké farnosti
O. Hroudová tvořila od dubna 2009.
Paní Olču baví účetnictví, jež na
vysoké škole vystudovala. Ráda čte.
Zajímá ji historie, zejména minulost
Prahy. Svého času dokonce navštěvovala i kurzy Pražské informační
služby. Ráda má zahrady pod Pražským hradem. Tam vodí každého, kdo
k nim do Prahy přijede.
(jis)
Snímek Tomáš Hrouda
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DVA NOVÍ KNĚŽÍ PRO ARCIDIECÉZI
Pro arcidiecézi pražskou budou letos vysvěceni jen dva noví kněží – Radim Cigánek a Martin Sklenář. Stane se tak v sobotu 25. června při obřadu, který v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začne v 9.30 hodin
dopoledne. Primici na Lhotce bude mít R. Cigánek o týden později v sobotu 2. července v 16 hodin.

PhDr. R. Cigánek se narodil v roce
1978 v Praze v katolické rodině jako
nejstarší ze šesti sourozenců. Po
vyučení tesařem a absolvování nástavbového studia maturoval v roce
1998 na Středním odborném učilišti
stavebním. Dva roky pak pracoval
ve stavebnictví. V roce 2006 dokončil studium učitelství dějepisu a občanské výchovy na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy. Po ročním pobytu v Teologickém konviktu
studoval od roku 2006 na Katolické
teologické fakultě UK a žil v pražském semináři. Od 1. července 2010
působí ve farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 na Lhotce, nejprve jako pastorační asistent a pak
jako jáhen. Na jáhna byl vysvěcen
loni 11. září.
Vysvěcen bude s osmadvacetiletým Mgr. Martinem Sklenářem. Ten
se narodil rovněž ve věřící rodině –
jako sedmé, předposlední, dítě. Od

dětství se podílel, především jako
ministrant, na farním životě u kostela sv. Ludmily na Vinohradech.
Vystudoval šestileté Všeobecné
gymnázium v Praze-Čakovicích.
Teologii tři roky studoval v Praze
a tři roky na Lateránské univerzitě
v Římě. Od loňska působil v Kolíně.
Svátost kněžství ustanovil Kristus
při poslední večeři, když po proměnění chleba a vína ve své Tělo a svou
Krev, přikázal apoštolům: „To konejte
na mou památku!“
Udělovatelem svátosti kněžství
je pouze biskup. Materií této svátosti je vzkládání rukou, formou
jsou modlitby pronášené při jejím
udělování. Platně ji může v západní
– římské církvi přimout pouze svobodný muž.
Svátost kněžství má tři stupně:
nejnižší je jáhenství s nejmenší mocí,
potom kněžství s plnější mocí a biskupství s plnou kněžskou mocí. Tato

svátost vtiskuje nezrušitelné znamení,
a proto může být přijata pouze jednou za život.
K přijetí svátosti kněžství se vyžaduje dodržení církvi předepsaných
podmínek: studium na teologické
fakultě spojené s pobytem v semináři,
kde jsou bohoslovci formováni po
duchovní stránce.
Svátost kněžství je nezbytná pro
naši spásu. Bez kněží bychom neměli
možnost získat odpuštění hříchů ve
svátosti smíření, nemohli bychom přijímat eucharistii, nebyl by nikdo, kdo
by proměňoval chléb a víno v Tělo
a Krev Ježíše Krista, nebyla by přinášena oběŅ mše svaté.
Je důležité za kněze se modlit,
pomáhat jim, kde je to potřebné,
v jejich práci.
(red – s použitím webu
pražského arcibiskupství
a Zpravodaje farnosti Pardubice)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
Pastorační rada farnosti (PRF) se v
Na prvních dvou letošních zasedáních projednala závěry ze svého
výjezdního jednání 8. ledna v Dobříši, respektive ze sociologického průzkumu farnosti. K publikaci
v 1. letošním čísle Věstníku schválila stanoviska k liturgické hudbě
v kostele, finančním příspěvkům
a trvalým příkazům. Rozhodla, že
v čísle 2 by měly vyjít její závěry
k otázkám pastorace. Shodla se, že
stanoviska k závěrům sociologického výzkumu by měla být publikována jejím jménem.
V lednu připravovala volby nové
pastorační rady a na dalších dvou
zasedáních kontrolovala, jak příprava
probíhá. Nově zvolená PRF by se
měla poprvé sejít v pondělí 2. května. Zatím neformálně PRF diskutovala též o přípravě ekonomické
rady farnosti.
V pondělí 31. ledna vzala PRF na
vědomí předpokládané termíny uzávěrek Věstníku. Mimo jiné předprázdninového čísla 3 pravděpodobně
v neděli 5. června, záříjového čísla 4
v neděli 7. nebo 14. srpna, posvícenského čísla 5 v neděli 16. října a vánočního čísla 6 v neděli 27. listopadu.
Projednala přípravu farního plesu, karnevalu pro děti a zimní
chaloupky.
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dosavadním složení letos sešla ještě 31. ledna, 28. února a 28. března.
Vzala na vědomí, že při Tříkrálové Pokud jde o partnerskou farnost
sbírce 2011 bylo vybráno 72 443 Kč, Kralovice, bylo by záhodno obnoz nichž se do farnosti vrátí 47 080 Kč, vit kontakty.
Pastorační asistentce bylo uloa že generálnímu vikáři byla postoupena žádost o zařazení první části ženo připravit dopis pro Technickou
projektu lhoteckého komunitního správu komunikací se žádostí o obminicentra, tedy rekonstrukce a do- novení patníků u kostela, protože
stavby farního domu, a předána na místě chybějících patníků už nědokumentace první i druhé části kdy začínají parkovat auta, což
(nového objektu za kostelem).
ohrožuje bezpečnost chodců.
Schválila rovněž program Farní
akademie (FA) na první pololetí; V pondělí 28. března PRF v úvodletos v dubnu se přednáška FA pro ní modlitbě prosila o dobrou volbu
kolizi pravidelného termínu s Veliko- a požehnání pro novou pastonocemi konat nebude.
rační radu.
Zkoumala též možnosti pro znovuPro uveřejnění v tomto čísle
obsazení uvolněného místa pasto- Věstníku schválila článek Pastorační situace v naší farnosti z porační asistentky.
Pokud jde o závěrečnou bilanci hledu sociologického průzkumu
farního plesu, do sálu s kapacitou (viz strana 3–7), ocenila práci Marie
250 míst se letos prodalo jen 140 Šárkové pro farnost, konstatovala,
vstupenek. Důvodem mohlo být ozna- že po jejím úmrtí a předcházejících
čení plesu za maškarní anebo ne ztrátách dvou dalších učitelek nábozcela dostatečná komunikace s far- ženství bude farnost potřebovat
níky. Příští ples by pro úsporu měl alespoň dvě nové katechetky. Přibýt zkrácen o 30 –60 minut (už letos vítala návrat Olgy Hroudové na
se šetřilo tím, že šatna byla provo- místo pastorační asistentky, zabýzována ve vlastní režii).
vala se přípravou primice Radima
Na jarní období se na 13. až Cigánka, zahradní slavnosti, letní
15. květen připravuje seznamo- chaloupky a doporučila, aby se
vací víkend pro rodiny s dětmi i lhotecká farnost v budoucnosti přia na neděli 19. června se škol- pojila k Noci kostelů.
(h+r)
kou Studánka zahradní slavnost.

TŘINÁCTKRÁT NA ZÁJEZDU V JAPONSKU
Jako člen orchestru České filharmonie jsem byl v Japonsku třináctkrát. První zájezdy byly dost dlouhé.
Někdy pět, šest i sedm týdnů.
To má vliv na mentalitu lidí. Uvědomují si, jak relativní jsou hodnoty,
které vytvářejí.
Japonce, jak jsem je poznal, mám
rád. Mají svůj svět, ale jsou zvídaví,
rádi poznávají jiné kultury. Ochotně
přijali i naši západní – evropskou
a americkou –, ale ne až po druhé
světové válce, jak si myslíme. Jejich
vynikající orchestry byly založeny již
ve druhé polovině 19. století!
Japonci vyznávají buddhismus
se šintoismem. KřesŅanství, které se
dostalo do Japonska misií sv. Františka Xaverského, zpočátku narazilo
na odpor. Japonská církev má mnoho mučedníků, ale křesŅanství se tam
přece jen uchytilo. Školství rozvíjené
zejména po druhé světové válce –

mateřské i ostatní školy, univerzity –
společnost vítá. Nejslavnější univerzita v Tokiu je jezuitská! U nás se
např. vůbec neví, že císařský manželský pár měl s povolením Svatého
otce svatbu právě v jejím univerzitním kostele sv. Ignáce.
V těchto dnech s Japonci v duchu prožívám to, co každý z nich
očekává už od narození a na co se
intenzívně připravují. Časté seizmické otřesy o síle kolem čtyř stupňů Richterovy stupnice, jaké jsem
tam zažil i já, je vůbec nevzrušují.
Věřím, že i po katastrofě, která je
letos zasáhla, ukáží svou morální
sílu, jak se stavět k životu, který je
u nich tak náročný.
LADISLAV POSPÍŠIL

ZEMĚ NA SPÍCÍM DRAKOVI
Ladislav Pospíšil při výletu k nejvyšší
japonské hoře Fudži (Fudžijamě).
Snímek z rodinného archívu

Když si uvědomíme, jak se u nás
mnozí chovají při živelních pohromách, např. při záplavách, kdy musí
policisté hlídat objekty, aby nedošlo
k rabování! Vždy se najdou jedinci,
kteří chtějí mít více výhod než ostatní,
dochází k okrádání postižených, rozkrádání humanitární pomoci apod.
To v Japonsku neexistuje. Nebyl
jediný případ, kdy by se našel někdo, kdo by těžil z neštěstí druhých.
Následující dny po ničivém zemětřesení 11. března jsme zažili ještě
několikrát otřesy v síle 5 a 6 stupňů
Richterovy stupnice i při mši svaté,
kdy se s námi chvěl po krédu celý
kostel.
Naše známá japonská průvodkyně,
jejíž rodiče bydleli blízko atomové
elektrárny, nám říkala, že Japonci se
obávají, aby velké zemětřesení neprobudilo třes celého Japonska, protože
jak Japonci sami říkají, jejich země
leží na Spícím drakovi.
Když jsme se vraceli domů po
mnohých jednáních, zda vůbec poletí letadlo, říkal jsem si v duchu:
Máme to štěstí, že jedeme domů. Ale
Japonci tam musí zůstat, problémy
řešit a nést celou tíhu tragédie.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
na nás mysleli a modlili se za náš
šŅastný návrat domů. Je velice povzbuzující vědět, že se za vás modlí
věřící nejen v kostelích, ale i na rádiu Proglas.
Nezapomeňme ani nadále v modlitbách na těžce zkoušené Japonsko.
JOSEF ŠPAČEK
Na straně 18 navazuje článek
J. Řeháka Zemětřesení v kostele

s

Začalo to v roce 1969. Před tím byla
Česká filharmonie v Japonsku během
světového tříměsíčního zájezdu již
v roce 1959. Pro mé kolegy, kteří
absolvovali i ten první zájezd, bylo
úžasným překvapením, jak se země
hospodářským vývojem změnila.
Nastala moderní éra ovlivněná americkým způsobem života: růst mrakodrapů, modernizace infrastruktury,
snaha nezůstat pozadu za světem. Ale naopak snaha ukázat své
schopnosti. To se povedlo. Technická vyspělost, nadšení, přizpůsobivost, ale hlavně poctivost v práci
přinesly výsledky.
Jezdili jsme do Japonska takřka
po dvou letech. Vždy jsme žasli
nad novinkami nejen v technice, ale
i v úrovni života.
Pro nás bylo v Japonsku vždy
největším překvapením, kolik lidí tam
miluje klasickou hudbu. Bylo postaveno mnoho moderních sálů s dokonalou akustikou, a to pro dva tisíce,
ba i tři až pět tisíc lidí.
Hlavní koncerty jsme měli v největších městech: Tokiu, Ósace, Fukuoce, Sapporu a skoro vždy také
v Sendai, o kterém se letos v souvislosti s živelní pohromou a haváriemi blízkých atomových ektráren
psalo nejvíc.
Japonsko je hornatá země, obyvatelná jen z části, a to hlavně u moře. Jak je to nebezpečné pro život
země ležící v živé tektonické oblasti!

Ač jsem byl v Japonsku již mnohokrát,
nikdy jsem nezažil tak dramatické
chvíle, jako při koncertním turné České filharmonie v březnu tohoto roku.
Celá první půlka turné probíhala
úspěšně s vynikajícím dirigentem
Myung-wun Chungem i šestnáctiletým velice talentovaným sólistou –
klavíristou Cho Sjong-Chinem.
Po jednom z nejsilnějších zemětřesení v historii Japonska se změnil život nejen Japoncům, ale tato
tragédie zasáhla i do programu
České filharmonie. Japonci sami
zrušili tři koncerty.
Původně jsme měli hrát i ve městě Sendai, které bylo nejvíce zasaženo zemětřesením.
Jistě i všichni čtenáři Věstníku
sledovali tragické následky ničivé
pohromy, která ochromila v Japonsku život.
Co nejvíce zdevastovalo pobřeží
Japonska, nebylo ani tak zemětřesení, na která jsou Japonci perfektně
připraveni, ale byla to především vlna
tsunami. V takové ničivé síle se v Japonsku neobjevila více než tisíc let.
V důsledku poškození atomové
elektrárny nastoupily silné obavy
z radiace, které jsou pochopitelné.
Jako poučení pro nás bych rád
vyzdvihl, neuvěřitelnou japonskou
disciplinovanost, kdy se nikdo nesnaží na úkor druhých získat výhody pro sebe. Všichni se chovají
trpělivě se snahou pomoci, a to kdykoliv – při evakuaci, při mnohahodinovém čekání v kilometrové frontě
na vlaky k letišti, na dodávku potravin, vody apod.

Strana 17

K R Á T C E
MIMOŘÁDNĚ NABITÝ PROGRAM
měla ve lhoteckém kostele poslední
březnová neděle 27. 3. Kromě toho,
že mše svatá v 10 hodin byla jako poslední desátá v měsíci upravená pro
děti, v 16 hodin přednáškou profesora
Milana Petruska Rodina, děti a „střet
generací“ v naší době pokračovala
Farní akademie, v 17 hodin vrcholilo
další modlitební triduum s modlitbami
maminek za děti a v 17.30 se jako nyní
pravidelně v postní době konala pobožnost křížové cesty.
l PRO ŠKOLNÍ ROK 2011–2012
byly do Církevní mateřské školy přijaty tyto děti: Daniel Kalenda, Ondřej
Blažek, Mikel Gega, Vojtěch Prchal,
Emma Boudová, Nikola Vejrychová,
Pavel Lichanec, Jan Šmaus, Amálie
Němcová, Šimon Kňaze, Jan Holík,
Ondřej Běhal a Marie Konečná. Jestliže školka získá stavební povolení
a v létě budou provedeny plánované stavební úpravy, bude možné
přijmout ještě Markétu Svatuškovou,
Matěje Krušinu, Miladu Rundovou
a Martina Zentka.
l JARNÍ BRIGÁDA NA ZAHRADĚ
Církevní mateřské školy Studánka je
naplánována na pátek 15. dubna. Potrvá od 15.15 asi do 18.15 hod. Počítá
se s vyrytím části jahod na záhonech
na zadní zahradě, celkovou údržbou
záhonů, přeházením kompostu, opravou
venkovních stolů a laviček, úpravou
záhonů mezi školkou a mateřským
centrem Balónek a zpracováním dřevl
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ního odpadu. Brigáda bude přípravou
na velikonoční jarmark, který letos
školka plánuje na sobotu 16. dubna.
Pokud bude zájem, bude po práci
možné opékat buřty. Brigádníci by si
měli s sebou pokud možno vzít rukavice a štětce.
l PRVNÍ DVA LETOŠNÍ ZÁJEZDY
lhotecké farnosti budou směřovat
v sobotu 16. dubna v 7 hodin do
trapistického kláštera Nový Dvůr,
Tepelského kláštera a do Karlových
Var a v sobotu 21. května v 6 hodin
do Luhačovic a Blatnice. Odjezd vždy
od kostela.
l DALŠÍ KONCERT vokální skupiny
Marika-A Cappella Singers se v našem kostele bude konat v neděli
29. května v 16.30 hodin.
ZAHRADNÍ SLAVNOST FARNOSTI na zahradě Církevní mateřské školy Studánka se letos
uskuteční V NEDĚLI 19. ČERVNA.
Jako obvykle začne, až se věřící,
kteří chodí na desátou mši svatou, po jejím skončení přemístí
z kostela do školky. Na slavnost
se svými lahůdkami opět přijede
řezník pan Petr Nečes z moravských Boskovic.
l

l AUTOREM KŘÍŽOVKY je Miloslav
Babič. Pan Babič byl i autorem loňské
vánoční křížovky z Věstníku 6/2010.
Tajenka dnešní křížovky (zkontrolovat
až po vyluštění!) je „A otevřely se jim
oči a poznali ho.“ (Luk 24,31)
(red)

ZEMĚTŘESENÍ
V KOSTELE
Právě si čtu rukopis článku kolegy
Pepy Špačka z České filharmonie.
Musím konstatovat, že bych už asi
nic dalšího a světoborného nevymyslel. Jedině snad bych zmínil to,
že kostel v Tokiu, ve kterém se
s námi hýbaly lavice do stran, patří
k největší tamní katolické univerzitě
sv. Sofie a kostel že je zasvěcen
sv. Ignáci z Loyoly. Léta tam působil
bývalý děkan pražské teologické
fakulty P. Ludvík Armbruster.
Mše byla překrásná, upravená pro
děti. Zemětřesení vyvedlo z míry asi
jenom naši skupinu filharmoniků.
Kostel, který zde původně stál, už
kapacitně nevyhovoval, a tak byl vystaven nový, moderní. U něj vyrostla
zvonice, na které byl velký kříž. Ten
se po tom největším zemětřesení
úplně obrátil vzhůru nohama.
Japonci jsou ale na takové těžké
chvilky zvyklí. V městské dopravě
člověka překvapí, že se vlak metra
při sebemenším otřesu okamžitě
zastaví.
Vázlo i zásobování potravinami.
Obyčejný chléb byl nesehnatelným
zbožím. Všichni jsme si uvědomili,
co vše člověk považuje za samozřejmé. Ale určitě nejvíc nás posilovalo vědomí, kolik lidí na nás myslí,
modlí se za nás a též kolik bylo za
nás slouženo mší svatých. Všem
Bohu díky.
JIŘÍ ŘEHÁK

FARNÍ PLES – TRADICE! TRADICE?
Dvanáctý farní „maškarní“ ples je za námi. Jaký byl? Z pohledu organizátora, myslím si, povedený. Tentokrát se odvážilo dorazit v rozmanitých kostýmech již více hostů. Bezkonkurenčně nejvíc se na něm objevilo zástupců mafiánského cechu (včetně zbraní všeho druhu), ale nechyběly ani originality typu Kleopatry a Césara, uprchlého vězně č. 83 207, Zorra, páru hippies, mrtvé nevěsty nebo např. Bílé nemoci.
O „přerostlém batoleti“ z filmu Což takhle dát si špenát nemluvě. Děkuji všem, kdo se nestyděli a v kostýmu
nakonec dorazili. Ples tím náležitě zpestřili a obohatili.
Příjemnou atmosféru hned zpočátku nastartoval moderátor Prokop
Jirsa svým Příběhem pátečního
plesu (text najdete v tomto čísle
Věstníku dále).
P. Bedřich Vymětalík nám poté
v úvodním slově připomněl, že každý okamžik má v našem životě své
místo – máme čas na modlitbu i čas
na zábavu, a i když jsme jako lidé
různí (někdo více duchovně, jiný
zas zábavně naladěný), můžeme se
navzájem obohacovat.

Po tomto úvodu započal první
plesový tanec. A postupně se začal
parket zaplňovat.
První přerušení způsobilo předtančení dvou párů tanečníků akrobatického Rock&Rollu z klubu Sokol
Kampa Praha. Při předváděných
kreacích nejednomu divákovi v sále
zatrnulo. Dívky létaly vzduchem a padaly k zemi, ale vždy našly oporu ve
svých partnerech, kteří je bravurně
vedli. Představení díky tomu sklidilo
ohromný ohlas a aplaus.

Po další sérii tanců došlo na losování tomboly, které uvedl zvláštní
host – Saxana (znovu výtečný převlek Prokopa Jirsy). Mezi obvyklými
cenami, jako jsou obložené mísy
a poukazy do pizzerie, se letos objevily také dvě poukázky na pletení
z pedingu v Církevní mateřské škole
Studánka organizovaného Janou
Váňovou nebo stolní hra Labyrint.
Hlavní cenu v podobě vepřové kýty
si tentokrát odnesli manželé Jana
a Ondra Šárkovi, kteří se během
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dalšího průběhu plesu podělili i s ostatními hosty.
Následovalo další kolo tanců, kde
nechyběly ani zábavné série v čele
s tanci letkis, kankán nebo jede jede
mašinka. O půlnoci jsme si tradičně
zazpívali naši plesovou hymnu Aby
nás Pán Bůh miloval pod vedením
našich dvorních zpěvaček z kostela
Boženkou Šárkovou a Aničkou Burianovou mladší. Poté již ples pomalu
spěl ke konci. Ten nastal o druhé hodině ranní, kdy se poslední zbytek
hostů odebral do svých domovů k zaslouženému spánku.
Na plese jsme mohli letos poprvé
zahlédnout také oficiálního fotografa Jakuba Šerých. Za jeho ochotu
a pořízené snímky mu velice děkujeme. Výsledné fotografie jsou
k prohlédnutí i ke stažení na farních
webových stránkách (http://lhotecka.
farnost.cz) – pro stažení fotografie
je potřeba klepnout na pobíhající
prezentaci a na nově otevřené
stránce vlevo nahoře na odkaz
„Stáhnout/Stáhnout fotografii“. Celou
fotogalerii lze zobrazit na stejném
místě pomocí odkazu „Zobrazit vše“.
Pro ty z vás, kteří by si chtěli nechat
nějaké fotografie vyvolat, je v sakristii k dispozici pro tyto účely
objednávkový formulář s náhledy
všech fotografií.
Na tomto místě bych rád ještě poděkoval i všem ostatním, kdo se do
organizace plesu jakýmkoliv způsobem zapojili. Zejména Standovi Salajkovi za ozvučení sálu, přípravu
červeného koberce před vchodem do
sálu a technické zajištění chodu ple-

su. Jeho manželce Evě Salajkové za
pomoc při vydávání tomboly, chlapcům Štěpánu Vašíčkovi a Tomáši
Burianovi za obsluhu šatny, našim
kamarádům Martinovi Gričovi s přítelkyní Monikou a Lukášovi Kervitcerovi
za prodej vstupenek před plesem,
v neposlední řadě Věrce Běhalové za
znamenitý prodej lístků do tomboly
a paní Evě Šiškové za obstarání
a přípravu všech obložených mis.
Velké díky patří i otci Bedřichovi, který nás bezpodmínečně podporuje,
a mojí manželce Olze za to, že mi nejen pomáhá, ale i podporuje při přípravách a trpělivě snáší mé špatné
nálady s přípravou plesu související.
Na závěr se vrátím zpět k titulku
a zejména k jeho poslední otázce.
To proto, že přes veškerou snahu,
která je do organizace plesu vkládána, je v posledních letech patrný
snižující se zájem o něj. AŅ už je to
dáno jakýmikoliv okolnostmi (zvykem,
neatraktivitou, přemírou jiných akcí
apod.), rozhodl jsem se, že – hlavně
vzhledem k vlastní současné rodinné situaci – s jeho organizováním
skončím. Pokud je tedy ve farnosti zájem o pokračování plesové tradice, musí se najít někdo,
kdo ode mne převezme štafetu
a ponese ji dál. Nenajde-li se, budeme příští rok již jen vzpomínat na
poslední farní ples v roce 2011.
Lidé ochotní se tohoto úkolu zhostit, obracejte se buï na mne, nebo
na P. Bedřicha Vymětalíka.
TOMÁŠ HROUDA
tomáš@hroudovi.cz
Snímky Jakub Šerých

D

nešní večerníček, milé děti, bude na písmeno P. Nebojte se, všechna
místa i postavičky jsou smyšlené a pokud budete mít pocit, že by
vám to snad něco připomnělo, pak si buïte jisti, že je to jen a jen vaše
utkvělá představa.

PŘÍBĚH PÁTEČNÍHO PLESU
Půlden před pondělím, pár půlhodin
před polednem, pražská periférie,
posvátný prostor.
Posluchači přicházejí, pomalu
plní posvátný prostor. Před portálem
posvátného prostoru postává příbytku prostý povaleč požadující
po přicházejících peníze, popřípadě
potraviny. Před posvátným prostorem pak policie pokutuje purpurový
peugeot. Parkujete podélně – pětistovka plus pět punktů, příště papíry!
povídá policista. Parkujte příčně!
Pokutovaný příchozí prchá pod
přístřeší posvátného prostoru.
Po příchodu pokleknout, pokropit,
pokřižovat. Posadit. Přichází průvod.
První procházejí páterovi přisluhovači. Pak posvěcení přisluhovači,
pak páter. Páter políbí plátno, pokřiStrana 20

žuje, přivítá. Předškolní pindíci počínají prudit. Publikum pěje písně.
Pak přichází předčítání. Pentateuch, Pavlova pošta, popis Pánova
působení. Předčítá posvěcený pomocník – prostitutky předejdou prachaté před Petrovy panty. Podivné.
Pak přichází padre. Promlouvá. Po-

ŠTĚSTÍ JAKO DAR
Štěstí nezávisí na množství věcí, které
vlastníme, ale na tom, jak štěstí chceme
vnímat a prožívat.
Můžeme se rozhodnout, že den strávíme v posteli a budeme počítat, kolik
orgánů nám v těle nefunguje, a které
části těla nás bolí, anebo můžeme poděkovat nebesům za ty orgány, které
ještě dobře fungují.

vídá, promlouvá, povídá. Pak promlouvá. Pět, patnáct, pětadvacet…
pěknou půlhodinku. „Přidej padre,
potřebuju péct prasečí panenku,“
přemýšlí prudérní pětaosmdesátnice. Plešatý pán po pravici porozjímal, pak procitl. Pošeptá paní:
„Pořád promlouvá?“ „Pořád.“ Publikum pomalu pění. „Potřebuju předejít pohromě,“ prohlašuje Pavel. Prochází přes posvátný prostor, pak
přes pokoj plný prcků, před pisoár.
Povoluje pásek, pak provádí potřebu. Paráda.
Pobožnost pokračuje. Přicházejí
přímluvy, průvod předškolních prdů,
při průvodu probíhá posbírání
peněz publika. Pak preface, proměňování, Paternoster, pozdravení pokoje, přijímání.
Po přijímání prchá první polovina
publika. Prý potřebují péct pokrmy.
Pošetilci…
Pak přichází pomodlení, potom
program pobožností. Pátek – památka přesvaté Panny. Přijïte! pobízí pater. Potom přichází pseudopředseda pastoračního poradenstva
Petr. Přispívejte, přispívejte, potřebujeme pastorační prostory. PuberŅáci pokyvují palicemi. Potřebují pelech pro pařby. Pastorační prostory
připadají puberŅákům perfektní, proto podporují Petra.
Při Petrově promluvě pomalu
přešediví polovičce pánů pokrývka
plešky. Přidej, přidej…
Přichází požehnání. Před ním
prchla polovina poloviny publika.
Pater prochází poloprázdným prostorem. Proč? Pak přemýšlím: Počkám, při pátku přijde plno pobožných. Přesvatou Pannu přece poctí
pobožností.
Přichází pátek podvečer. Padre
pomalu přechází přes pokoj. Potichu
přemýšlí: Přijdou? Plný prostor?
Počkáme.
Pak připravuje pobožnost, převléká pulover, přinese patenu, pak
pomodlit. Přichází průvod.
Padre postupuje prázdným prostorem. Proč, proč? Poptává prvního, přitom posledního příchozího
polosvatého pána. Protože probíhá
ples, pater!
PROKOP
Každý den je dar, v němž se máme
soustředit na pěkné vzpomínky, které
jsme za života nashromáždili. Stáří je
jako bankovní konto, z něhož lze vybírat,
co se do něj uložilo.
Ukládejme proto po celý život pečlivě
hodně pěkného na naše „vzpomínkové bankovní konto“. A co nám k tomu pomůže?
Osvobodit se od nenávisti, osvobodit se
od zbytečných starostí, žít obyčejný život,
(kl)
a dávat více a čekat méně.

ZIMNÍ CHALOUPKA 2011
V neděli 13. března jsme odjížděli po mši svaté
v 10 hodin. Jelikož nám jel autobus až ve tři, šli
jsme se na hřiště, kde jsme si povídali nebo jinak
se zabavovali. Když udeřila hodina odchodu, hraní
skončilo a šlo se na autobus.

Řekli byste, že ta hrůzyplná postava v pozadí v pruhovaném tričku je P. Bedřich Vymětalík? Co by náš lhotecký pan farář neudělal pro to, aby dětičky na jejich karnevalu něčím nepřekvapil…

DVANÁCTÝ KARNEVAL 12. ÚNORA
V sobotu 12. února se v tělocvičně Základní školy
Zárubova uskutečnil již dvanáctý dětský karneval naší
farnosti. Jeho tématem byly postavičky a pohádky
z Večerníčků.
Nově se do organizování
karnevalu zapojili modřanští
skauti z oddílu Derwen. Připravili si pro děti několik písniček s kytarou a představení
masek. Masky byly pestré.
Máme radost, že na nich bylo
vidět, že nejsou kupované, ale
většinou vyráběné doma.
Tělocvičnu například zaplnili
Bobci a Bobkové, Mach
a Šebestová v mnoha podáních, Křemílci s Vochomůrkami, své tanečky předvedly
Víly Amálky a našla se i peřina Kanafásek.
Mládež z naší farnosti napsala scénář a nacvičila divadlo. Letos bylo loutkové. Bob
a Bobek se snažili přesvědčit
pána, který chtěl náš kostel
zbourat a místo něj postavit
továrnu na kartáčky na zuby.
Naštěstí se jim to povedlo odvrátit a pán dokonce začal do
našeho kostela chodit. Divadlo
bylo natolik věrohodné, že se
doma večer dcera ptala, zda
opravdu místo našeho kostela
měla být továrna.
Soutěží letos bylo deset.
Děti jezdily v autíčku Maxipsa
Fíka, pomáhaly Ferdovi mravenci s házením „bláta“ na
berušku, s Patem a Matem
stavěly věž a stůl, v klobouku
kouzelníka Pokustóna poznávaly různé věci, s opičkou
Žofkou prolézaly opičí dráhu,
Krteček je naučil, co do lesa
patří a co ne, a další soutěže.

Za všechny splněné úkoly
dostaly malou odměnu.
Nakonec se již tradičně vypouštěly balónky s kartičkami
se jménem a zpáteční adresou farnosti. Jsme zvědaví,
odkud a z jaké dálky se nám
balónky vrátí.
Velké díky patří všem, kdo
byli ochotni se do realizace
karnevalu zapojit, dát svůj
čas a nápady, bez nichž by
karneval nebyl takový, jaký
je. S velkým potěšením jsme
přivítali nové pomocníky
k soutěžím, kteří ještě loni
byli na karnevalu jako účastníci v maskách.
Nově jsme také oslovili pekárnu Kabát, která nám věnovala 150 výborných koblih.
Mezi našeho dlouholetého
sponzora patří také pan Petr
Štastný, který nám každoročně zcela zdarma zajišŅuje
balónky. Díky těmto sponzorům a výnosu z prodeje občerstvení a vstupenek je karneval pro děti finančně zcela
soběstačný.
Pro účely karnevalu jsme
založili samostatné webové
stránky, kde se také můžete
podívat na letošní fotografie:
www.karneval-lhotka.webnode.cz
Na karneval letos přišlo
asi 85 dětí a 75 dospělých.
JANA A JINDŘICH
VÁŇOVI
Snímek Tomáš Hrouda

Z Černého Mostu jsme odjížděli kolem 15. hodiny.
V Desné jsme byli asi tak v 17 hodin. V neděli se toho
už moc nestíhalo, a tak jsme se seznamovali s farou.
Pak večeře, modlitba a hurá do postele.
V pondělí ráno už byly rozděleny skupinky. Někteří se radují, jiní naopak smutní.
První den začal skvěle. Ranní modlitba nás naplnila duchovně a snídaně nasytila. Po snídani jsme
se dooblékli a odjížděli na lyže. Sjezdovka nebyla
sice nejlepší na lyžování, ale nám stačila. Byli jsme
rozděleni do skupin a poté se už jen jezdilo a jezdilo,
s pauzou na oběd samozřejmě.
V „chalupě“ nás čekala etapová hra. Ta byla podle
knihy Strašidlo cantervillské. Pak pokračoval každodenní program: 1. Večeře – 2. Hygiena – 3. Modlitba.
A pak už hurá do hajan.
V úterý jsme šli opět na lyže. Ovšem sníh už nebyl ani takový jako v pondělí. Lyžovat se dalo, ale
častěji jsme padali. Tak jsme se, trochu zklamaní,
vrátili ze sjezdovky na faru. Tam byla opět etapová
hra. To byl náš poslední den na lyžích.
Ve středu dopoledne jsme měli témátko s jáhnem
Radimem. Povídal nám o tématu, který jsme si sami
vybrali. Téma bylo modlitba. Můj osobní názor je,
že nám Radim pověděl opravdu vyčerpávající věci.
Každý jsme si určitě odnesli něco nového.
Po obědě následovala další část témátka. Tou
bylo Desatero Božích přikázání. To bylo také velice
zajímavé a podrobné.
Pak přišel čas na etapovou hru. Ta byla celkem
zábavná. Měli jsme složit strašidelnou story ze samých slov startujících písmenkem S.
Čtvrtek byl den, kdy jsme zase měli jít lyžovat, ale
podmínky nám to nedovolovaly. Tak jsme hráli zábavné hry. Licitace proti starším kamarádům byla
celkem zábavná. I když jsme prohráli, tak nás to naladilo na příjemnou náladu.
Odpoledne jsme jeli do Příchovic na faru, kde jsme
měli odpolední program. Pan farář a tzv. týmáci si
pro nás připravili hru. Bylo to velice příjemně strávené odpoledne.
Po výletu do Příchovic jsme se vrátili na faru do
Desné, kde nás čekala další etapová hra.
V pátek jsme opět byli doma a hráli se staršími
kamarády různé hry. Uskutečnila se i poslední etapová hra. Večer byl společenský večer, kde byly
scénky, které nás všechny pobavily. Pak jsme si ještě
chvilku povídali a pak už jsme šli spát.
Sobota – poslední den. Vyhlášení etapovky
a dražba dobrůtek. Pak už jsme jen uklidili faru a odjeli do našich domovů potěšit své nejbližší.
Na chaloupce mi bylo s vámi krásně. Těším se
i na další chaloupky. Doufám, že se uvidíme zase
v létě.
Pohodová nálada, Bůh a všichni ti skvělí lidé
dokážou udělat týden, jak má být!
ŠTĚPÁN VAŠÍČEK (15 let)
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Kristián Vám posílá hodně jarních pozdravů. Sotva vykouklo
sluníčko z mráčků, začal Kristián pořádně oprašovat svůj
míč. Rozhodl se, že kamarády vyzve na pořádný velikonoční fotbalový zápas. Beztak kocourek i andělíček přes
zimu pořádně zlenivěli. Ale nebylo to vůbec jednoduché.
Kocourek pořád běhal v bráně jako šílenec, ale gól nikdy
nechytil, a andělíček zase seděl na lavičce a nevěděl, kdy
má za míčem vyběhnout. Ale nakonec to dobře dopadlo
a naši kamarádi se pěkně vydováděli.
Jen se pěkně, děti, podívejte na obrázky, jak to vypadalo. A abychom nezapomněli, že už nastávají Velikonoce,
Kristián Vám posílá pěknou velikonoční pohádku.
Zdraví Vás Váš
Kri…, Kri…, no přeci KRISTIÁN

Kristián posílá kocourkovi míč.

Andělíček se učí kopat do míče.

VELIKONOČNÍ POHÁDKA O BERÁNKOVI,
KTERÝ CHTĚL JEZDIT ZÁVODNÍM AUTEM
Za velikým lesem, za třemi potůčky, za mohutným stromem ořešákem stála malá chaloupka. Bydlela tam maminka, tatínek a malý
Honzík. A ještě někdo tam bydlel.
V malém přístavku lehávala veliká,
moudrá ovečka Amálka.
Jednou ráno přišel tatínek do kuchyně a povídá Honzíkovi: „Honzíku, utíkej se podívat do přístěnku,
naší Amálce se narodilo jehňátko."
Jehňátko je malá ovečka, která
se narodí ovečce – mamince.
Honzík utíkal, co mu nohy stačily,
a opravdu to tak bylo.
Vedle moudré ovečky Amálky
se pokoušel poskakovat malý beránek. Byl celý běloučký a krásně
chundelatý, akorát, že místo, aby
dělal bé, bé, bé jako všechny malinké ovečky, dělal pořád hů a tú
tú. Bylo to celé nějaké podivné.
Honzík se nemohl na beránka
vynadívat a hned mu začal nosit
své hračky.
O kostičky a stavebnice beránek zájem nejevil, ale jakmile mu
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Honzík ukázal malé plechové auto
na klíček, začal radostně pohazovat hlavičkou a čumáčkem autíčko
postrkoval dopředu.
Mezitím se přiblížil velikonoční
čas. Maminka pěkně v chaloupce
uklidila, upekla perníková vajíčka
a připravila velikánskou kytici z kočiček. Honzík je přeci musí nést
na Květnou neděli do kostelíčka.
Tatínek dal za kříž, který byl
připevněný na stěně u okna, pár
zelených větviček a každý den se
před ním s maminkou pomodlili.
Honzík se pokaždé, jak se vrátil
ze školy, běžel podívat na beránka.
Ten rostl jako z vody. Už si hrál i na
louce před chaloupkou, ale jakmile
Honzík vyndal své plechové autíčko,
utíkal beránek k němu a autíčko
nechtěl Honzíkovi vrátit.
Na Květnou neděli se všichni
chystali, že pojedou škodovkou do
kostela.
Z přístěnku se ozývalo netrpělivé Ņukání. Beránek vyváděl jako
divoch a rychle utíkal k otevřenému

autu. Ani se maminka, tatínek
a Honzík nenadáli a beránek vyskočil do auta. Uvelebil se na zadním sedadle a jenom dělal: „Tú,
tú, tú.“ Bylo to k neuvěření, ale ten
beránek byl asi beránkový automobilový závodník.
Tatínek byl z toho celý popletený. Copak může vozit beránka
v autě? Co by řekli sousedi?
Honzík byl nadšený. Takového
beránka nemá nikdo ze třídy. Pořádně poprosil tatínka, jestli by nemohl udělat výjimku a beránka alespoň malinko povozit. Tak tatínek
tedy nastartoval a Honzíka s beránkem třikrát povozil okolo jejich chaloupky. Honzík tleskal radostí a beránek jenom pořád „tútal“ jako malé
závodní auto. Potom beránek vystoupil, schoval se ke své beránkové mamince Amálce a Honzík
odjel i s rodiči do kostelíčka slavit
velikonoční svátky.
Nevěříte tomu? Jen se zkuste
podívat u babičky do přístěnku,
jestli tam náhodou také není beránek, co si chce hrát s autíčkem.
Jestli tam není, nebuïte smutní
a beránka i autíčko si nakreslete.
Rubriku pro děti připravila
HANA STEHLÍKOVÁ

SOCIÁLNÍ OKÉNKO
PŘEHLED ZMĚN OD NOVÉHO ROKU 2011
(Dokončení z minulého čísla)

ZTRÁTA PRÁCE
Podpora v nezaměstnanosti
Pokud zvažujete odchod ze stávajícího zaměstnání a ještě nemáte sehnanou novou práci, možná si tento
krok rozmyslíte. Podle nových pravidel bude mít sice ten, kdo dal výpověï z vlastní vůle nebo rozvázal
pracovní poměr dohodou, nárok na
podporu v nezaměstnanosti, avšak
ve snížené míře 45 % průměrného
měsíčního čistého platu.
Zaměstnanec, kterému byla dána
výpověï ze strany zaměstnavatele, bude pobírat první dva měsíce
65 % průměrného měsíčního výdělku, další dva měsíce pak 50 %
a po zbývající podpůrčí dobu 45 %.
Jestliže odcházejícímu zaměstnanci náleží odstupné, odchodné
či odbytné, nebude se mu podpora
v nezaměstnanosti vyplácet! Vyplácení se posune až na dobu, kdy
mu nárok na ně skončí. Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se
však tímto nekrátí, pouze se posouvá o dobu, po kterou mu je vypláceno odstupné, odchodné či odbytné
Důležitou změnou je, že uchazeč registrovaný na úřadu práce,
který pobírá podporu v nezaměstnanosti, si nebude moci přivydělávat! Ještě minulý rok mu zákon
umožňoval přivýdělek až do výše
4000 Kč. Tomu je nyní konec. Pokud
se však nezaměstnaný evidoval
na úřadu práce ještě před koncem
roku 2010, tak se na něj toto nové
pravidlo nevztahuje a stále si může přivydělávat do výše 4000 Kč
měsíčně.
Překlenovací příspěvek
pro nezaměstnané
Jde o novou dávku, která je určena
osobám, jež se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením samostatné
výdělečné činnosti. Příspěvek ale
není přidělován automaticky.
Úřad práce může na základě dohody poskytnout překlenovací příspěvek osobě samostatně výdělečně činné (dále OSVČ), která
přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek
na zřízení společensky účelného
pracovního místa. Dle zákona o zaměstnanosti je společensky účelným
pracovním místem i pracovní místo,
které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem
výkonu samostatné výdělečné čin-

nosti. Teprve, pokud máte uzavřenu
písemně tuto dohodu, můžete žádat o překlenovací příspěvek, musíte
však o něj požádat do 30 dnů od
jejího podepsání.
Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na pět měsíců a je
určen na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny
v období, na které je překlenovací
příspěvek poskytnut. Překlenovací
příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období
a je splatný do 30 kalendářních
dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.
Výše příspěvku činí nejvýše
0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až
třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku,
ve kterém byla uzavřena dohoda
o poskytnutí překlenovacího příspěvku. (Například průměrná mzda
v národním hospodářství za 1. až 3.
čtvrtletí roku 2010 činila 23 324 Kč,
překlenovací příspěvek tak může
dosáhnout maximální měsíční částky cca 5831 Kč.)
DÁVKY NEMOCENSKÉ
Stát se také o něco více zbavuje odpovědnosti za výplatu nemocenské.
Zaměstnavatelé mají platit zaměstnancům nemocenskou za celé období jen 60 %, a to tři týdny místo
dvou týdnů. Teprve pak platí stát.
První tři dny nemoci zůstávají bezplatné.
Firmy budou znevýhodněny
i jinak. Ty, které dnes zaměstnávají
pracovníky se zdravotním postižením, přijdou o slevu na dani.
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Od ledna 2011 se zvyšují všechny
důchody vyplácené z českého důchodového systému. Tedy řádné
i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého
i třetího stupně, vdovské, vdovecké
a sirotčí důchody.
Všeobecný vyměřovací základ
pro důchody přiznávané v roce 2011
byl stanoven ve výši 24 091 Kč
a zvýšily se tzv. redukční hranice
pro důchody přiznané v roce 2011,
a to z 10 500 Kč na 11 000 Kč u první
hranice a z 27 000 Kč na 28 200 Kč
u druhé hranice.
Zvýšení se týká také příplatků
k důchodům účastníků národního
odboje vedeného za osvobození
a vznik Československa lidem perze-

kuovaným po roce 1948 a některým
pozůstalým po nich.
Nově se zdaní důchod těm důchodcům, pokud si k němu přivydělají minimálně 70 000 Kč měsíčně či
více jak 840 000 Kč/rok. (Nebude
pro ně tedy platit hranice, podle které se danil až důchod převyšující 24
tisíc korun.)
Dochází ke změně minimální
výše pojistného na dobrovolné
důchodové pojištění. Nejnižší vyměřovací základ, z něhož se toto pojistné hradí, je od 1. 1. 2011 částka
6185 Kč a minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové
pojištění bude činit 28 % z této částky, tj. 1732 Kč. (V roce 2010 činilo
minimální měsíční pojistné 1660 Kč.)
Pokud se člověk rozhodne, že si doplatí dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce.
Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění lze podat u okresní správy sociálního zabezpečení
(OSSZ/PSSZ) příslušné podle místa
trvalého bydliště pojištěnce.
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Zdravotní pojištění je povinné pro
každého občana České republiky.
Buï si ho hradí sám, nebo zaměstnavatel, dle zákona může za něj
platit stát (např. děti, studenti, důchodci, ženy a muži na rodičovské
dovolené, apod.) Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění
je po zaokrouhlení rovna částce
1670 Kč za kalendářní měsíc.
ZMĚNY POJIŠTĚNÍ U OSOB
SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ
ČINNÝCH (dále jen OSVČ)
Nemocenské pojištění OSVČ je
nadále dobrovolné. Vzniká na základě přihlášky. Nemocenské pojištění nemůže vzniknout zpětně přede
dnem podání přihlášky. Od 1. ledna
2011 se zvyšují všechny částky minimálních hranic, jejichž výše se odvozuje od průměrné mzdy. Nemocenské náleží až od 22. dne trvání
pracovní neschopnosti.
OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, je od 1. 1.
2011 vždy považována za OSVČ
hlavní, i když bude zároveň zaměstnána, nebo bude například studentem nebo poživatelem starobního
důchodu. OSVČ vedlejší, která je
přihlášena k nemocenskému pojištění a není povinna platit zálohy na
důchodové pojištění, je povinna od
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Přehled změn
od Nového roku
(Dokončení ze strany 23)

ledna 2011 platit zálohy také jako
OSVČ hlavní ve výši aspoň 1807
Kč měsíčně (za leden platí v únoru
od 1. do 20. dne).
Nárok na nemocenské má
OSVČ, pokud její účast na nemocenském pojištění trvala alespoň
tři měsíce bezprostředně před
vznikem pracovní neschopnosti!
To nově platí bez výjimky, tedy
i u OSVČ, které zahajují samostatnou výdělečnou činnost.
PLATBA ZÁLOH PŘEDEM
Od 1. 1. 2011 si OSVČ může platby
do budoucna uhradit na základě
předchozí domluvy s příslušnou
správou sociálního zabezpečení.
Může zvolit písemné oznámení
(poštovní zásilkou, e-mailem, datovou schránkou, že platbou ze dne
…… ve výši …… hradí zálohy na
měsíce ………… ve výši ……)
nebo alespoň telefonicky požádá
o rozúčtování platby, kterou uhradí
dne …… ve výši ……. O takovém
rozhovoru pracovník OSSZ učiní písemný záznam do spisové dokumentace. Takto hrazené platby předem
(tj. od 1. 1. 2011 a po domluvě) mohou být uhrazeny nejdéle do konce kalendářního roku. Např. platba
ze dne 15. 1. 2011 může při dostatečné výši uhradit zálohy na pojistné
maximálně do prosince 2011. A to ve
výši, jakou si OSVČ určí. Ovšem
tímto způsobem uhrazené zálohy
nelze dodatečně měnit! A to ani po
podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010.
Více podrobných informací se lze
dočíst na portálu České správy
sociálního
zabezpečení
na
http://www.cssz.cz nebo konkrétně
http://www.cssz.cz/cz/osoby-samostatne-vydelecne-cinne/platbapojistneho/zmeny-v-pojisteni-osobsamostatne-vydelecne-cinnych-od1-1-2011.htm .
Dalším zdrojem je portál Ministerstva práce a sociálních věcí
týkající se dávek a příspěvků státní
sociální podpory a sociální péče
h t t p : / / p o r t a l . m p s v. c z / s z / l o c a l / b k _ i n f o / a k t u a lity_ssp/davky_statni_socialni_podpory_–_zmena_platne_pravni
(http://portal.mpsv.cz ).
Zpracovala
PETRA KORNIENKOVÁ,
petra.kornienková@seznam.cz

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
E-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz
Internet: http://lhotecka.farnost.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 74 326 329/0800 (Česká spořitelna). Ve zprávě
pro příjemce prosíme vždy uvádět účel daru pouze výběrem příslušného účelu
z těchto variant: buï potřeby farnosti nebo fond investic – Kominice apod.
(Ke zde uvedeným účelům více viz Věstník 1/2011 strana 5.) Jakýkoliv jiný
účel daru je nezbytné předem s farářem projednat a ujistit se, že farnost může
dar pro stanovený účel přijmout a jeho účel také naplnit.

DUCHOVNÍ

Farář P. Bedřich Vymětalík
Jáhnové František Martinek a Radim Cigánek

PASTORAČNÍ ASISTENTKA
Olga Hroudová

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 8.00
10.00
18.30
Pondělí 8.00
Úterý
18.30
Středa 8.00
Čtvrtek 8.00
Pátek
15.00
18.30
Sobota
16.00
Mše upravená pro děti vždy poslední neděli v měsíci v 10 hodin.
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

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.

NĚKTERÉ DALŠÍ AKTIVITY V KOSTELE

Následující akce se konají, pokud není uvedeno jinak, od září do června.
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 ve středu v 18.45 hod. (mladší) a v pátek 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.
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.
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