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Člověk touží po štěstí, po plném

štěstí, hledá, co by ho naplnilo, hle-

dá, za co by stálo skutečně žít. Ale

když nám Bůh toto nabízí, když nám

nabízí lásku, otáčíme se zády, ne-

chceme tomu věřit.

Věřit tomu, že v tom Betlémském

dítěti, v Ježíši Kristu, přišel na tento

svět sám Bůh? To je něco neskuteč-

ného, nebo je to příliš krásné na to,

aby to byla pravda, nebo tomu pro-

stě nevěříme.

O Vánocích stojí vedle sebe

pravda a poezie. Zpívání koled,

světélka, dárečky, nedočkavé a pak

rozzářené oči dětí… Ale to všechno

by nemělo smysl, kdyby to byla jen

poezie, a kdyby za tím nestála prav-

da. SKUTEČNÁ PRAVDA. Bůh po-

slal vlastního Syna.

Hledáme si ke štěstí své cestič-

ky, chceme si zbudovat své štěstí

podle sebe. Ale nedojdeme ke štěs-

tí jinak než tou cestou, kterou nám

připravil Bůh. Nepokojné je lidské

srdce, dokud nespočine v NĚM.

P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

BOHOSLUŽBY
O SVÁTCÍCH
Čtvrtou neděli adventní oslavíme
v neděli 24. prosince 2006 při mších
svatých tentokrát jen v 8 a v 10 hodin. 

Vánoční bohoslužba pro děti
bude sloužena na Štědrý den 24. 12.
v 15 hod., vánoční mše v 17 hod.
Chrámový sbor a orchestr tradičně
provedou Českou vánoční mši Jaku-
ba Jana Ryby Hej, mistře.   

Po vigilii slavnost Narození Páně
oslavíme ještě také v pondělí 25. pro-
since v 8, 10 (Missa in B J. J. Ryby)
a v 18.30 hod.   

Mše sv. na svátek sv. Štěpána
v úterý 26. 12. budou slouženy jen
dopoledne v 8 a v 10 hodin.       

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie
a Josefa oslavíme v neděli 31. pro-
since mší v 8 a v 10 hod., kdy budou
také obnoveny manželské sliby.

Za rok 2006 poděkujeme a o Boží
pomoc do nového roku poprosíme
u Panny Marie Královny míru v Praze na
Lhotce 31. 12. na Silvestra v 16 hodin.

Na pondělí 1. ledna 2007 připadá
zasvěcený svátek, slavnost Matky
Boží Panny Marie. Mše u nás budou
v 8, 10 a v 18.30 hod. Desátou má
sloužit biskup Václav Malý a náš
chrámový sbor při ní uvede premiéru
Missy brevis od současného českého
skladatele Zdeňka Lukáše. Po mši
se počítá s besedou věřících s panem
biskupem.

(red)

Letos připadá na 24. prosince

4. neděle adventní a zároveň Štědrý

den. Při slavení letošních Vánoc si

tedy možná položíme otázku: Je

třeba účastnit se v jeden den

obou mší svatých – dopolední ad-

ventní a odpolední vánoční? Otáz-

ka, kterou si pokládáme, je spojena

s povinností křes	ana účastnit se

v zasvěcené svátky mše svaté (kán.

1247 CIC – Kodex kanonického

práva). Zasvěcené svátky jsou tyto:

všechny neděle, slavnost Narození

Páně a slavnost Matky Boží Panny

Marie (1. ledna).

Odpově
 zní tedy takto: Jako

křes	an se mám 24. prosince určitě

účastnit slavení 4. neděle adventní.

U nás na Lhotce budou z této ad-

ventní neděle slouženy dvě mše

svaté – v 8 a v 10 hodin. 

Slavnost Narození Páně se slaví

25. prosince. Letos tento den připa-

dá na pondělí. Křes	ané ve slavení

svátků navazují na židovské chápání

začátku dne, podle něhož nový den

začíná po západu slunce. Tudíž den

Narození Páně začínáme slavit již

v předvečer slavnosti, tedy 24. prosin-

ce odpoledne (tzv. Štědrý večer).

V našem kostele budou v předvečer

Narození Páně mše svaté v 15 a v 17

hod. (tzv. vigilie) a v den slavnosti 25.

prosince v 8, 10 a v 18.30 hod. Každý

si tedy může vybrat, kdy společně

s ostatními věřícími oslaví narození

našeho Spasitele Ježíše Krista. Tedy

bu
 24. 12. v 15 či v 17 hod., anebo

25. 12. v 8, 10 nebo v 18.30 hod.

JE NUTNÉ ZÚČASTNIT SE DVOU MŠÍ?

Mše svatá v jeskyni na Poli pastýřů
(k článkům o letošním listopadovém
poutním zájezdu naší farnosti do Izraele
Půjdem spolu do Betléma na str. 5–9
a Ve Svaté zemi se cítím jako doma na
straně 10).

Snímek Evžen Šárka

(Dokončení na str. 2)
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František Martinek (vlevo) při oslavě desátého výročí
svého jáhenského svěcení.

Snímek Zbyněk Ludvík

KOSTEL,
MÍSTO, KDE SE
UZDRAVUJE

BLAHOPŘÁNÍ F. MARTINKOVI
Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk zaslal Františku Martinkovi
k výročí jeho jáhenské služby následující dopis:

Drahý spolubratře,
desáté výročí Vašeho jáhenského svěcení znovu upírá naši pozornost

na mimořádnou krásu Kristova kněžství. Nabídl jste Pánu svůj život, aby se
stával darem pro bratry a sestry, pro mladé i staré, pro zdravé i nemocné,
pro lidi hledající. Z hloubi duše člověka se ozývá neustálá touha po štěstí,
pokoji, radosti. Když člověk konečně najde, zjistí, že měl pravdu svatý
Augustin, když řekl: „Pro sebe stvořil jsi nás, Pane, a nepokojné je naše
srdce, dokud nespočine v tobě.“ Skupina hledajících jednou řekla: „Rádi
bychom viděli Ježíše“ (Jan 12,21). „Radostné a hluboce prožívané hlásání
radostné zvěsti evangelia a otevírání nevysychajících pramenů života ve
svátostech a	 Vás stále naplňuje úžasem nad tím, že jste se stal nástrojem
toho, že učedníci se zaradovali, když uviděli Pána“ (Jan 20,20). A ty, kteří
ještě nenašli, i nadále provázejte svou modlitbou.

Modlí se za Vás a požehnáním provází…                                         (v)

Na závěr ještě krátký dodatek.

Každá mše svatá je slavnost, na

kterou jsme pozváni, ne nuceni. Svou

účastí na mši odpovídáme na příchod

toho, který, jak píše evangelista Jan,

se proto narodil a proto přišel na svět,

aby vydal svědectví pravdě. A každý,

kdo je z pravdy, slyší jeho hlas.

P. KAMIL VRZAL

JE NUTNÉ ZÚČASTNIT SE DVOU MŠÍ?
(Dokončení ze str. 1)

Při listopadové mši k 69. výročí po-
svěcení našeho kostela: na snímku
zprava: generální vikář P. A. Zemek,
P. Beneš, B. Vymětalík, jáhen F. Mar-
tinek a M. Winiarski. 

Snímek Eva Kocmanová

Letošní 69. výročí posvěcení naše-

ho chrámu Panny Marie Královny

míru v Praze na Lhotce jsme oslavili

mší svatou, kterou sloužil svato-

horský redemptorista P. Petr Beneš.

V homilii řekl, že asi už jsou pryč do-

by, kdy kostel byl v obci centrem.

Mezi sídlišti nikterak nevyčnívá.

Kostel není místem, které by mělo

dominovat. Ale jestliže církev je

terapeutem, jak je to patrné zejména

z východní liturgie, kostel je místem,

kde se uzdravuje. S odkazem na to,

že se lhotečtí poutníci právě vypra-

vují do Svaté země a že se jistě ta-

ké pomodlí u Zdi nářků, pozůstatku

jeruzalémského chrámu, otec Beneš

připomněl, že naším chrámem je

Pán Ježíš, jeho Tělo. To si obzvláště

uvědomovali kněží v komunistických

vězeních, když nemohli být v kostele

skutečném. Pokud jde o liturgii, měla

by pokračovat v celém našem živo-

tě. Ježíš vyhnal z chrámu kupce, ale

kolik toho musíme ještě vyhnat ze

svého srdce? Časný svět máme

budovat, ale neměl by pro nás být

konečnou stanicí.

Kostel je místem, kde se může-

me nadechnout a uvědomit si, kam

směřujeme. Na konci mše P. Beneš

přítomným udělil novokněžské po-

žehnání.

Lhotecké výroční bohoslužby se

zúčastnili rovněž hosté ze západ-

ních Čech: P. Pavel Adrian Zemek,

generální vikář plzeňské diecéze,

kralovický farář P. Marek Winiarski

a jeho farníci. Otec Zemek přítom-

ným vyřídil pozdrav biskupa Fran-

tiška Radkovského a vyslovil přání,

aby kralovicko-lhotecké partnerství

bylo dobrým příspěvkem pro budo-

vání církve dneška i zítřka.

Chrámový sbor a ochestr o po-

svícení provedl Missu brevis Wolf-

ganga Amadea Mozarta. K oslavě

Matky Boží zaznělo Mozartovo Ave

verum.                                      (s)

�
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Opět po roce jsme sla-

vili naše posvícení s farníky

z partnerské kralovické far-

nosti, jichž v neděli 12. listo-

padu na „desátou“ přijelo asi

pětatřicet. Společná mše sva-

tá a oběd byly již standardní. 

Odpolední program tento-

krát zajistil Petr Křížek v Arci-

biskupském paláci, kterým

nás se zaujetím provedl Jan

Kofroň, sekretář pražského

pomocného biskupa Václava

Malého. Krásná místa paláce

s obrazy a gobelíny tak přiví-

tala farníky obou farností,

kteří prošli běžně nepřístup-

ná místa po svých či čás-

tečně s pomocí výtahu nebo

i v kočárku. Děti si vyzkou-

šely biskupské sezení a všichni

společně vystoupili až na střechu,

kde byla vidět z nezvyklých míst

právě hodně zamračená Praha. 

Rozloučení modlitbou proběhlo

v arcibiskupské kapli, z jejíchž stěn

na nás dýchla historie minulých

staletí i hloubka modliteb biskupů

internovaných nebo jinak zkouše-

ných v minulém režimu. 

Děkujeme všem za účast i pomoc

při organizování tohoto setkání. 

Text a snímky JIŘÍ ŠÁRKA

POSVÍCENÍ OPĚT S KRALOVICKÝMI

Snímky z návštěvy
pražského
Arcibiskupského paláce:
Vpravo nahoře:
„Audience“ u pana
kardinála Tomáška.
– Uprostřed:
Opravdu bylo co obdivovat.
– Vlevo dole:
Hosté se dostali
až na střechu paláce.
– Vpravo dole:
Že by budoucí
církevní hodnostáři?
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Farní akademie pokračovala v ne-
děli dne 12. listopadu přednáškou
akademického sochaře Jana Brad-
ny, který navázal na své téma z loň-
ského roku, zaměřené na proble-
matiku obnovení Mariánského
sloupu na Staroměstském ná-
městí. Jeho první přednáška upou-
tala svou historičností, vysoce od-
borným přístupem a detailními
znalostmi veškerého dění týkajícího
se snah o znovuvybudování tohoto
sloupu. Bylo přáním posluchačů,
aby tématu byla věnována ještě jed-
na přednáška, protože evidentně
nebylo z časových důvodů možné
vyčerpat danou problematiku v po-
třebné hloubce a rozsahu. 

V této své druhé přednášce u nás
se J. Bradna nejdříve zaměřil na
stručnou rekapitulaci a na doplnění
některých detailů historie postavení
sloupu na Staroměstském náměstí.
Ten byl zbudován na pamě	 vítěz-
ství nad Švédy v roce 1648, které
zachránilo Prahu před úplným vy-
drancováním (nemá proto nic spo-
lečného s vítězstvím katolických
stavů na Bílé hoře v roce 1618,
jak se často tvrdí). Švédové vtrhli do
Prahy v noci 25. července 1648,
obsadili Hradčany a Malou Stranu,
ale nedostali se přes Karlův most.
Tvůrcem celého sousoší, jehož sou-
částí byla i „jeskyňka“ s obrazem
Panny Marie Rynecké, uctívaným
na Staroměstském náměstí v prů-
běhu bojů, byl sochař Jan Jiří Bendl,
který si za vzor vzal mariánské

sochy italské aj. Ty ovšem byly
tesány zpravidla do mramoru, což
na tehdejší poměry v Čechách byl
materiál příliš drahý. Zvolil proto
žehorovický hrubozrnný pískovec. 

Ke stržení sloupu, přesněji celé-
ho sousoší, došlo 3. listopadu 1918
a celou akci, dlouho připravovanou,
lze považovat za projev fanatického
antikatolicismu spojovaného s od-
porem vůči rakouské monarchii.
Socha P. Marie se roztříštila na
mnoho kusů a hlava se tehdy údaj-
ně odkutálela k nohám mladého
básníka Jaroslava Seiferta. I když
řada přihlížejících se snažila dílu
zkázy zabránit, veškerá jejich snaha
byla marná. 

Osudy hlavy Panny Marie jsou
nejasné. V současné době jsou
známy asi čtyři kopie; originál se
údajně našel až v roce 1960. Jedna
z kopií, kterou ještě P. Vladimíru
Rudolfovi předala paní Holanová,
vdova po básníku V. Holanovi, je
také u nás v kostele na Lhotce. 

Není bez zajímavosti, že Jan Jiří
Bendl velmi podobné sochy Panny
Marie vytvořil i pro Louny a že tuto
Madonu můžeme nalézt i v kostele
sv. Salvátora v Praze na Křižovnic-
kém náměstí. Doplňme, že sochu
pro lhotecký kostel zhotovil sochař
Břetislav Benda.

Nyní obnova více méně stagnuje
a od loňska se mnoho nezměnilo.
Byla dokončena samotná socha Pan-
ny Marie a umístěna k jedné boční
stěně Týnského chrámu, kteréžto

místo se postupně stává cílem mno-
ha poutníků. Magistrát i nadále v pod-
statě odmítá jednat (údajně se nyní
čeká na výsledky průzkumu veřej-
ného mínění). Nicméně jsou určité
náznaky možného řešení. Probíhá
např. diskuse v Literárních novinách
(jeden z oponentů navrhuje sousoší
nové, nikoliv kopii původního) a v Mla-
dé frontě Dnes byla diskutována
obnova Staroměstského náměstí
jako celku, do kterého patří nejen
radnice, ale i Mariánský sloup.

Vyskytují se i námitky toho druhu,
že z důvodů náboženských a ideo-
vých nemůže stát socha mistra Jana
Husa vedle sochy Panny Marie.
Avšak důkazem toho, že zde není
rozporu, je následující modlitba, kte-
rou Hus k poctě P. Marie složil: „Aby-
chom mohli vybřednout z hříchu,
vzývejme pomoc Panny Marie a po-
zdravujme ji. Já ubohý, jak budu
schopen chválit slavnou Pannu, která
je větší než všechna chvála? Nikdo
nemůže dostatečně pozdravit tu,
kterou pozdravil anděl, kterou Syn
uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch
svatý, kterou obdivuje celý svět…
Máme k ní tedy přistupovat s bázní
a s úctou a chválit ji. Jestliže spra-
vedliví nejsou hodni, jak budou hod-
ni hříšníci? A přece by ani spraved-
liví, ani hříšníci neměli ustávat v její
chvále. Nebo� v ní je všechna milost
Otce, Syna i Ducha svatého, je v ní
plnost milosti pro ni samu i milost,
která se vylévá na nás.“

(kš)

FARNÍ AKADEMIE

Milí farníci,
rádi bychom Vás po roce opět pozvali
na farní ples, tentokrát již s pořadovým
číslem 8. Proběhne na známém místě,
v Kulturním centru Novodvorská, v pátek
2. února 2007 od 20 do 1 hodiny. 

Po letošním úspěšném vystoupení
se nám znovu představí tříčlenná kape-
la Fenix Music (více informací získáte
na webových stránkách:

http://fenixmusic.wz.cz). 
Moderování se ujme skvěle sehraný

manželský pár Katka a Tomáš Döllin-
gerovi.

Půvab klasického tance a tempera-
ment latinskoamerického rytmu nám před-
vedou členové taneční skupiny Tango. 

Pro svlažení vyprahlého hrdla a uspo-
kojení mlsného jazýčku poslouží roz-

manitá nabídka přilehlé restaurace
a cukrárny. 

Zlatým hřebem večera bude tradiční
losování tomboly. I letos Vás proto
prosíme o přispění do tomboly něja-
kým zajímavým dárkem, který by
mohl udělat druhým radost. Oblíbe-
nými cenami bývají zvláště různé na-

pečené laskominy nebo lahvinky s roz-
manitým obsahem. Dary do tomboly
můžete zanechávat v sakristii.

Cena vstupenek zůstává ve stejné
výši jako v minulých letech: 70 Kč pro
studenty a důchodce a 140 Kč pro
ostatní. Předprodej vstupenek začal
1. adventní neděli s prodejem knih
v kapli Božského Srdce Páně.

Těšíme se na Vás!      
T. H.

Farní ples se za léta svého konání stal
uprostřed plesové sezóny nejen dobrou
možností k tanci, ale především spole-
čenskou akcí, na které se můžeme
vzájemně lépe poznat. Snažíme se ho
připravit tak, aby se bavili všichni, mladí
i staří. Celý večer probíhá v přátelské
a veselé atmosféře a je zde i možnost
si popovídat s přáteli nebo se seznámit

s novými lidmi. Proto bych chtěl pozvat
zvláště ty, kteří na farním plese dopo-
sud nebyli, aby se nebáli nějaké velko-
leposti této akce (ona totiž žádná není!)
a letos to s námi vyzkoušeli. Farnost je
jako rodina a farní ples se snaží být
takovou velkou rodinnou oslavou, na
které se všichni dobře pobavíme.

TOMÁŠ HROUDA

POZVÁNKA NA FARNÍ PLES

NENECHTE SI PLES UJÍT
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PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Poutní zájezd lhotecké farnosti do Svaté země
V neděli 12. listopadu se večer v koste-
le začali postupně, někdy i s doprovo-
dem, scházet účastníci cesty do Izraele.
Po společné modlitbě a požehnání otce
Kamila jsme asi ve čtvrt na deset večer
nastoupili do autobusu, který nás od-
vezl na ruzyňské letiště. Pak už „jen“
více než čtyřhodinové nezbytné formali-
ty před nástupem do letadla Boeing 757
společnosti El Al a cesta mohla začít.

Před přistáním jsme mohli prožít
v závěrečné fázi letu pohled na svítící
města a vycházející slunce. 

V Tel Avivu na letišti Ben Guriona jsme
přistáli po šesté ráno a na letišti jsme
se setkali s našimi průvodci – P. Vilia-
mem Paulíčkem a Irenou Hendrycho-
vou z cestovní kanceláře Palomino.

Izrael
Území Izraele bylo do roku 1917 pod
tureckou správou, později patřilo
Angličanům. 

Stát Izrael oficiálně existuje od
r. 1948. Nyní má asi 5,5 miliónu oby-
vatel, z čehož 1,5 mil. je původní
židovské obyvatelstvo, 1,5 mil. nová
imigrační vlna především z Ruska
a 2,5 mil. jsou Arabové.

Palestinská samospráva je na ně-
kolika oddělených územích, v oblas-
tech v blízkosti Betléma, Jericha
a Gazy. Silnice z těchto oblastí jsou
přísně střežené a vstup osob na
izraelské území je z bezpečnostních
důvodů velice omezený. Bezpeč-
nostní opatření jsou na řadě míst
posílena vybudováním protiteroristic-
kých betonových zdí. Rozhodnutí
o tom je výsledkem dohod z Oslo, kte-
rými byla správa oblastí předána do
palestinské správy. To, co se pozi-
tivně odrazilo na bezpečnosti Izraele
– nikde jsme se necítili ohroženi –, má
však i vedlejší důsledky. Na betlém-
ském pahorku např. je a asi ještě
dlouho bude nedostavěné sídliště,
původně určené pro izraelské přistě-
hovalce. Nebo není přístupná hrobka
Ráchel, nacházející se mezi betono-
vými zdmi poblíž Betléma.

Z religionistického pohledu se
v Izraeli setkáme se třemi monoteistic-
kými náboženstvími – židovstvím, křes-
�anstvím a islámem, která vycházejí ze
společných kořenů. Rozličné poža-
davky těchto náboženských směrů na
vlastnění různých posvátných míst bý-
vají příčinou vzájemných sporů. Na
druhé straně však lze říci, že existence
odlišných náboženství vytváří výborné
nejen konkurenční, ale i doplňující se
prostředí. Takže není např. problém
nakoupit si v pátek, sobotu i v neděli,

přestože některé z krám-
ků jsou podle víry jejich
majitelů zavřené.

1. den: Návštěva
Jeruzaléma
Hned z letiště jsme od-
jeli autokarem zajíma-
vou krajinou – podob-
nou těm, jak bývají
někdy znázorněny v bet-
lémech – do Jeruzaléma
(760 metrů nad mořem).
Na zemi bylo množství
velkých kamenů, moc
tam toho nerostlo, sem
tam se pásly ovce. 

Autobus zastavil před Damašskou
bránou. Prošli jsme ulicí (nebo co do
šířky spíš uličkou) Via dolorosa, kde
utrpení Ježíše Krista připomínají spíše
arabští obchodníci s náboženskými
předměty. Via dolorosa je ale jen
částí cesty, kterou musel Ježíš projít
po svém odsouzení. Jednotlivá zasta-
vení jeho křížové cesty připomínají
větší či menší kaple.

V horní části ulice jsou zbytky
paláce Antonia, kde je dnes františkán-
ský klášter. Obsahuje dvě kaple – kapli
Bičování (architekt Antonio Barluzzi,
začátek 20. století) a kapli Odsouzení,
kterou františkáni postavili v letech
1903–1904 na ruinách kaple z 13. sto-
letí. Obdobně tomu bylo i s řadou dal-
ších nábožensky zajímavých míst –
stavby z 20. století na původních zbyt-
cích dřívějších křes	anských staveb.

V prohlídce jsme pokračovali ces-
tou k bazilice Božího hrobu, která
bývá označována za nejvýznamnější
křes	anskou památku. Jde o monu-
mentální komplex historických budov
– klášterních cel, kaplí a chrámových
prostorů. Do obezděného prostoru
křižáci na byzantských základech za-
hrnuli místo předpokládaného Božího
hrobu i Golgoty, místa ukřižování.
Prostor chrámu je rozdělen mezi šest
křes	anských církví, které jej podle
svých možností odkupovaly od Turků.
Např. nejmenší část patří koptskému
klášteru, největší část pravoslavné
církvi (spravuje i místo Božího hrobu).
Své místo tu má i katolická nebo pro-
následovaná arménská církev. 

Poblíž chrámu Božího hrobu je
novorománský luteránský kostel Vyku-
pitele, klasicky střízlivě vybavený. Na
konci 19. století ho nechal postavit
císař Vilém II. Ke kostelu přiléhá lute-
ránský hospic.

Další naše cesta vedla na Sión.
Nejprve jsme navštívili Večeřadlo –

prostor, kde se podle křes	anské tra-
dice konala poslední večeře apoštolů
s Ježíšem. Gotický prostor dnes obsa-
huje muslimské motivy včetně tradič-
ního výklenku, protože jistou dobu
plnil funkci mešity. V dolním podlaží
je umístěn (pseudo)hrob krále Davida,
uctívaný židy, křes	any i muslimy.
V době, kdy Židé nemohli ke Zdi nář-
ků, chodili se modlit sem. Vstupní hala
hrobky nyní plní funkci synagogy.

Na Siónu je novorománský chrám
Zesnutí Panny Marie (Hagia Sion) s vel-
kou kopulí. Ten postavili němečtí bene-
diktini. V jeho kryptě je socha „spící“
Panny Marie ze dřeva a slonoviny.

A pak už jen – přes betonovou ze

– na palestinské území na večeři
a k noclehu v betlémském hotelu
Paradise. 

Stopy šestidenní války
Šestidenní válka, která byla ve své
době pro Izraelce asi jediným výcho-
diskem, je dosud v Izraeli znát na
každém kroku. Např. chrám Zesnutí
Panny Marie sloužil izraelským vojá-
kům jako strategická základna. Při ces-
tě Judskou pouští jsme se setkávali
se zbytky vojenské techniky. Problémy

Pohled na baziliku Božího hrobu
při vstupu na střechu.

Chrám Zesnutí Panny Marie na Siónu.
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ve vztazích s Egyptem, Jordánskem
a Sýrií vyplývají z posunutí hranic.
Takže naše pozdější cesta na Sinaj
vyžadovala přejití izraelsko-egyptské
hranice pěšky. 

2. den: Genezaretské jezero 
Ráno byla snídaně již v 6.15 hod.
V sedm jsme nastoupili do autobusu.
Byl před námi dlouhý den. Silnice (dál-
nice ve výstavbě) směrem na Jericho
(–260 metrů „nad“ mořem) silně klesá. 

V oáze na cestě jsme se v duchu
obdivovali modlícím se židovským
školačkám a také prodejně s keramic-
kým zbožím.

Cesta pak vedla podél řeky Jor-
dán, malého hraničního toku mezi
Izraelem a Jordánskem. Území u řeky
je lemováno ostnatým drátem, takže
dnes nelze navštívit ani místo, kde
Jan křtil Ježíše. 

Na jordánské straně se rýsovalo
pohoří Moab, v bibli označované jako
krajina zla. 

Zastavili jsme v Jardenitu, který
dnes slouží poutníkům některých
křes	anských církví ke křtu dospě-
lých. My jsme tam jen obnovili své
křestní sliby. 

Jardenit je
v záhybu Jordá-
nu se zelenou
v e g e t a c í ,
s množstvím
ryb, jen pár kilo-
metrů vzdálený
od Genezaret-
ského (Tiberiad-
ského) jezera
(–212 m n. m.),
které má tvar
harfy. Viděli jsme
klidnou hladinu
tohoto ohrom-
ného vodního prostoru a později i vlny
vytvářené působením větru. Navštívili
jsme místa, která připomínala Ježí-
šovo působení – rozmnožení chlebů,
ustanovení primátu sv. Petra, místo
Ježíšova působení v Kafarnau a hor-
ského kázání. Na všech vyrostly
poměrně nové kostely. Chrám Roz-
množení chlebů a ryb v Tabghze je
na pozůstatcích byzantské baziliky
a jsou v něm fragmenty krásných
mozaik. U kostela Primátu sv. Petra
je na pomníku anglicky připomenut
citát z Nového zákona: „Pas mé ovce“
(Jan 21,15). 

V Kafarnau, významném městě
s římskou posádkou, Ježíš bydlel
u Petra. Lo
 moderního kostela stojí
na základech předpokládaného domu
Šimona Petra v sousedství původní
bílé synagogy; její zbylá část názorně
ukazuje původní velikost i vybavení. 

Poslední navštívenou památkou,
kde jsme se také zúčastnili mše sva-

té, byla Hora blahoslavenství. O toto
místo dnes pečují italské řádové ses-
try. Bazilika byla postavena v r. 1937.
Je odsud pěkný výhled na Genezaret-
ské jezero.

Kromě turistických a duchovních
zážitků jsme měli i jiné – např. oběd
v restauraci s pečenou Petrovou
rybou. Po obědě naši poutníci odchá-
zeli ke Genezaretskému jezeru, kame-
nem házeli žabičky, sbírali škeble atp.
Dalším naším velkým zážitkem byla
plavba lodí směrem k největšímu tam-
nímu městu Tiberias, při níž byly zpí-
vány mariánské písně.

Izrael a voda
Voda je ve vyprahlé izraelské krajině
skutečně tím nejcennějším. Země-
dělci si jsou toho vědomi, a tak lze
vidět intenzívně zavlažované háje
datlových palem či pole banánovníků.
Z okrajů polí vyčnívají potrubní zdroje
vody. Ty čerpají vodu především
z řeky Jordán a z velkého sladkovod-
ního Genezaretského jezera, které je
v Izraeli hlavním vodním zdrojem.
Intenzívní zavlažování však má i své
zápory – trvale klesající hladinu

Mrtvého moře (12 m za posledních
sto let). 

Cizinec cenu vody v Izraeli pocítí
zejména na ceně vody balené.

3. den: Přes Jericho, Qumran,
kolem Mrtvého moře a přes Massa-
du až na Sinaj 
Ráno snídaně znovu v 6.15 a v 7.00
nástup do autobusu, pak opět cesta
po rozestavěné dálnici. Ale ještě před
oázou jsme zabočili do Údolí smrti
v Judské poušti. Zde jsme vystoupili
a zpovzdálí sledovali pravoslavný
klášter sv. Jiří z 5. století, který byl
obnoven v 19. století, umístěný na
původní cestě z Jeruzaléma do Jeri-
cha. Klášter je vytesán do strmé skal-
ní stěny v hluboké úzké rokli. Podél
cesty vede historický, dosud funkční
vodovod z Olivové hory do Jericha,
vybudovaný Herodem.

Při vjezdu do palestinského Jeri-
cha nás přivítaly rozstřílené domy.
Člověk si pak může těžko v hlavě
srovnat to, co vidí, s tím, že Jericho je
považováno za nejstarší město na
světě. I když destrukce k němu vlast-
ně historicky patří (Jozue 6). Uvnitř
města jsme si připomněli příběh se
Zacheem na stromě. 

Na okraji města jsme viděli ve ska-
lách na hoře Pokušení byzantský
klášter Sarandorion z 12. století, ke
kterému se lze dostat lanovkou. Tato
hora je v Bibli vzpomínána v souvis-
losti se čtyřicetidenním Ježíšovým
postem (Mt 4,1–11).

Další naše cesta vedla do údolí
Mrtvého moře. V roce 1947 vstoupil
beduínský pastýř při hledání zatou-
lané kozy do jeskyně, kde našel ná-
doby obsahující staré svitky. Některé
z nich představují nejstarší dochova-
ný zápis biblických knih. Na místě
jsme zhlédli prezentaci v ruštině
a prohlédli si, jak zde žila asketická
sekta esejců, která svitky sepisovala
a později po příchodu Římanů uložila.
Jejím členem byl jistý čas pravděpo-
dobně i Jan Křtitel.

Na Massadu, kde se nacházejí
zbytky pevnosti, jsme dojeli za tři
minuty lanovkou ze spodní stanice ve
„výšce“ –257 m až do 33 m n. m. Ces-
ta nabídla neuvěřitelně krásný pohled
na Negevskou pouš	 včetně Mrtvého
moře. Massada, původní menší pev-
nost, pochází asi z roku 200 před Kr.
Na opevněný palác ji přestavěl Hero-
des Velký asi roku 37 před Kr. Po do-
bytí Jeruzaléma se zde skrývalo asi
tisíc uprchlíků, kteří těsně před doby-
tím pevnosti Římany spáchali hromad-
nou sebevraždu. Jsou tam zachované
horké lázně s mozaikami a synagoga,
údajně nejstarší na světě. R. 390 zde
byl vybudován byzantský kostelík. 

Před další cestou jsme se zastavili
vykoupat se v En Gedi u Mrtvého mo-
ře (–417 m n. m.; nejnižší místo na
Zemi). 

Dnes je Mrtvé moře hraničním
územím mezi Izraelem a Jordánskem.

Tabgha – mozaika u oltáře v kostele
Rozmnožení chlebů a ryb.

V Qumranu jsme se stylově
zkamarádili i s kudlankou nábožnou.
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Jeho voda má zvláštní složení – obsa-
huje hořčík, bróm a jód, takže jeho sůl
se využívá v kosmetickém průmyslu.

Toto moře je sedmkrát slanější než
Středozemní. Voda neuvěřitelně nad-
náší, takže v horizontální poloze se
nemusíte nijak namáhat, a stále zůs-
táváte „na hladině“. Když se pak
chcete vrátit do svislé polohy, musíte
se snažit o to víc, protože voda vás
vrací na povrch. Takže leckdy nezbylo
než vylézt z moře po kolenou. Voda
má navíc zvláštní konzistenci. Je po-
divně lepivá, jakoby obsahovala olej,
a když vylezete ven, máte na celém
těle pokožku mastnou.

Po chvilce odpočinku jsme pokra-
čovali cestou k hraničnímu přechodu
Eilat, vzdušnou čarou asi 200 km. Ne-
plánovaný odpočinek nás čekal k ve-
čeru v poušti v jižní části Izraele, když
našemu autobusu přestalo fungovat
řízení. Sám od sebe se zastavil a už
se nerozjel. Náhradní autokar přijel až
za více než 31/2 hodiny. 

Po příjezdu na hranice následovaly
pasové formality se štítky s čárovým
kódem a vyplňováním formulářů na
egyptské straně. Přecházeli jsme ces-
tou pro pěší. Na egyptské straně jsme
v Tabě nasedli do autobusu egyptské-
ho a pak pokračovali další 31/2 hodiny
ke klášteru sv. Kateřiny. Do cíle jsme
přijeli asi ve dvě hodiny v noci.

4. den: Na Sinaji
Skupina se rozdělila na tři části. První
si šla užít zaslouženého odpočinku.
Ostatní vyrazili na horu Sinaj, odkud
Mojžíš přinesl kamenné desky s De-
saterem. Přesněji řečeno, druhá sku-
pina šla za pomoci dvou arabských
průvodců a s použitím baterek, třetí
nasedla hned nebo později na vel-
blouda. S těmito zvířaty jsme se po-
tkávali i cestou. Jednak nás cestou
předcházela, jednak v určitých odstu-
pech čekala na další zákazníky. Jejich
majitelé přitom vykřikovali různé me-
zinárodní výrazy jako „Good kamil!“
nebo „Ostorožno, verbljud!“. 

Cesta překonávající převýšení 700 m
se v závěru z běžné horské cesty
změnila v kamenné schody. Na vrcho-
lu jsme byli za svítání a sledovali tam
proměňující se barvy a bizarní tvary
blízkých skal. Ale také jsme z náhorní
kaple slyšeli pravoslavné ranní chvály
či část japonské bohoslužby pod širým
nebem, zakončené zpěvem Ódy na
radost. Hlavně jsme ale dost prochla-
dli a poté u stánku již pod vrcholem
rozmrzávali za pomoci pravé arabské
kávy, když jsme čekali na ostatní. Náš
průvodce byl trochu nervózní z toho,
že jsme se jako skupina úplně nesešli. 

Pak již sestup dolů… V závěru
nám už bylo velmi teplo. Snídali jsme
v klášteře. 

Klášter sestával původně jen
z malých jeskyněk. Císař Justinián jej
v 6. století přebudoval prakticky do
nynější podoby – na opevněný kláš-
ter. Bazilika zasvěcená Panně Marii,
Proměnění Páně a sv. Kateřině Ale-
xandrijské je ojedinělá tím, že od za-
ložení stále slouží svému účelu bez
jediného přerušení. Doposud jsou

tam zachované původní dveře. Je vy-
zdobená mozaikou a řadou ikon. Od
Mohameda klášter získal listinu, že
mu nesmí být ublíženo. Pětadvacet
tamních mnichů patří k řecké pravo-
slavné církvi, opat má pravomoci arci-
biskupa. Klášterní knihovna je po va-
tikánské považována za nejcennější
na světě. 

Po prohlídce jsme znovu nasedli
do autobusu a v Tabě absolvovali pa-
sové formality s vyplněním formulářů.
Trochu nás překvapilo, když jsme při
tom zjistili, že náš horský průvodce
byl ve skutečnosti neunifomovaným
egyptským policistou.

Poslední naší „akcí“ před dlouhou
cestou do Betléma bylo koupání
na pláži Rudého moře v izraelském
Eilatu. Jedna účastnice našeho zájez-
du se zranila, když šlápla na moř-
ského ježka. Jinak jsme si ale vychut-
návali tamní listopadové slunce
a pozorovali dopravní letadla, která
s ohledem na velmi krátkou dráhu
přistávala jen pár metrů nad blízkým
nákupním střediskem.

5. den: Betlém
Původní jméno Betléma bylo Efrata
(Gen 35,16). Protože odsud pocházel
král David, bývá označován i jako Da-
vidovo město.

Dnes je jedním z nejhezčích a nej-
větších palestinských měst. Část jeho
obyvatelů jsou křes	ané. Arabský
ráz zdůrazňuje na hlavním náměstí –
náměstí Jesliček – mešita, která je
nejvyšším bodem ve městě.

Světoznámá je však na opačné
straně náměstí pětilo
ní bazilika Na-
rození, která je vyzdobena obvyklou
bohatou a pestrou pravoslavnou výz-
dobou, k níž patří i četné nástěnné
a z části též podlahové mozaiky.
Chrám nechala vystavět sv. Helena.
V roce 1522 byl zničen Samaritány,
po osmi letech obnoven Justiniánem.
Peršané chrám nezničili, nebo	 na prů-
čelí kostela byli zobrazeni tři králové
s perskými rouchy. 

Kopie qumranského svitku na kůži. Lanovka na Massadu.

Pohled z vnitřních prostor
kláštera sv. Kateřiny; zadní věž patří

malé mešitě z roku 1106.



Strana 8

Do chrámu se vchází velmi nizoun-
kým vchodem, tzv. Dveřmi pokory,
takže každý poutník se musí nutně
přikrčit. Úprava vstupu byla provedena
v době, kdy šlo o to, aby bojovní mus-
limové nevjeli do chrámu na koních.

V kryptě kostela je místo, kde je
uctíváno místo narození Ježíše Kris-
ta. Zapálením svíček od zde hořících
lamp se před Vánoci dopravuje bet-
lémské světlo i k nám do republiky. To
naznačuje, že katolická církev s pra-
voslavnou v Betlémě velmi úzce spo-
lupracuje. Svědčí o tom i propojení
sousedního katolického kostela sv.
Kateřiny, pocházejícího z konce 19.
století, s pravoslavným chrámem –
nejen otevřenými dveřmi, ale i společ-
nou stěnou. V kostele je soška ma-
lého Ježíška, která bývá o Vánocích
přenášena na místo Božího narození. 

Pod kostelem je společný jeskynní
systém. V jedné z jeskyní tam pobýval
sv. Jeroným, který zde přeložil Písmo
do latiny (Vulgata). 

Další kaplička je věnována Betlém-
ským neviňátkům.

Navštívili jsme také Mléčnou jeskyni,
kde se podle tradice zastavila Svatá
rodina při útěku do Egypta. V jeskyňce
je socha Panny Marie kojící Ježíška.
Toto místo bývá cílem křes	anských,
muslimských i židovských žen, zvláště
těch, které se nemohou dočkat dětí.
Poutní místo s malým kostelíkem nad ní
vybudovali křižáci a před 35 lety přesta-
věli františkáni. V sousedství jeskyně se
staví nový kostelík – první v tomto tisíci-
letí. Akci financují Italové a Slováci a je
realizována místními křes	any, kteří díky
ní mají práci.

Pak jsme navštívili ještě Pole pas-
týřů s jeskyněmi, kam se pastýři v zi-
mě uchylovali. V sousedním místě je
svatyně Antonia Barluzziho „Gloria in
excelsis Deo“ ve tvaru beduínského
stanu se zvláštní iluminací. Další jes-
kyně doplňují ruiny z byzantské doby.

6. den: Tábor, Nazaret a Kána
Galilejská
Hora Tábor bývá také nazývána
horou Proměnění. Vystoupili jsme
z autobusu na úpatí. Někteří z nás vy-
jeli nahoru taxikem, někteří šli pěšky.
Během cesty jsme pozorovali zajíma-
vou květenu a sportovní nadšence –
paraglaidisty. 

Na vrcholu jsou dva areály. Jeden
patří katolické, druhý pravoslavné
církvi. Katolická bazilika Proměnění
Páně z roku 1924 od Antonia Barluz-
ziho vyrostla na předchozích ruinách.
Má zajímavou mozaikovou výzdobu.
V bočních lodích jsou kaple věnované
M o j ž í š o v i
a Eliášovi.
Zúčas tn i l i
jsme se zde
mše svaté,
při které
jsme ve
v i t r á ž n í m
okně pozo-
rovali obraz
páva – sym-
bolu ne-
smrtelnosti. 

V cestě
jsme pokra-
čovali do
Nazare tu ,
který je
dnes zčásti
a r a b s k ý ,
zčásti ži-
d o v s k ý .
J m é n o
města je od-
vozeno od slova „nasra“, což zna-
mená kvetoucí květ. 

Dvoupodlažní bazilika Zvěstování
s velkou kopulí ve tvaru komolého ku-
žele je moderní architektonický výtvor

od Giovanni Muzia z roku 1969. Byla
postavena jako kombinace masivní
konstrukce s jemnými architekto-
nickými prvky. Obojí je realizováno
z povrchově neupraveného šedého
betonu. Do kostela jsou začleněny
zbytky původních kostelů – byzant-
ského a křižáckého – a jeskyně, kde
se podle tradice zjevil archanděl Ga-
briel. Okolní zahrada i stěny baziliky
jsou vyplněny mozaikami, jež znázor-
ňují, jak si jednotlivé národy předsta-
vují zvěstování. Našli jsme zde i čes-
kou mozaiku od Antonína Kloudy.

Nedaleko baziliky je kostel sv. Jo-
sefa, který připomíná původní bydliště

sv. Josefa, kam se vrátil po návratu
s rodinou z Egypta.

Pak jsme přejeli do Káně Galilej-
ské, kde tři manželské páry obnovily
své manželské sliby. 

Mešita na náměstí Jesliček v Betlémě.

Obnova manželských slibů v Káně.

Interiér baziliky Zvěstování v Nazaretě.
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7. den: Znovu v Jeruzalémě a –
domů
Náš sedmý den začal návštěvou Oli-
vové hory. Na ní se nachází rozsáhlý
hřbitov, odkud podle židovské tradice
vstanou mrtví při posledním soudu jako
první. Tělo je v hrobech pohřbeno
polosedě. Kamenné hroby pokrývají
kameny připomínající putování židov-
ského národa po poušti. Na hrobech
nejsou žádné květiny. 

Na hoře je i kostel Dominus flevit
(Kristus zaplakal nad Jeruzalémem).
Ve spodní části kopce je pravoslavný
klášter s chrámem sv. Maří Magdale-
ny, vybudovaný carem Alexandrem III.
Kostel je krytý zlacenou střechou
s klasickými ruskými cibulkami.

Další chrám se nachází v blízké
Getsemanské zahradě. Slovo Getse-
many znamená lis na olivy, v blízkosti
kostela se opravdu nacházejí dlouho-
věké olivy. Zahrada asi svého času
patřila apoštolu Janovi nebo jeho
rodičům a Ježíš zde často pobýval.
Chrám nese název Bazilika národů. Je
postavena na základech byzantské
baziliky a projektoval ho opět Antonio
Barluzzi. Má zajímavou iluminaci:
fialové vitráže navozují pocit smutku. 

V údolí potoka Cedron se nachází
i hrob Panny Marie, který je dnes pra-
voslavným kostelem. Z kostelů posta-
vených křižáky je nejzachovalejší.
Vchází se do něj potemnělým scho-
dištěm se 47 schody.

Známou cestou Via dolorosa jsme
prošli přes rentgenovou kontrolu ke Zdi
nářků. Tato stěna z kamenných kvádrů
je původně ochrannou zdí a jedinou
dochovanou částí jeruzalémského

chrámu. Židé se zde modlí za příchod
Mesiáše a za návrat ztraceného Bo-
žího království. Ze
 nářků židé získali
až v roce 1967. Muži a ženy se modlí
odděleně. Kývavý pohyb modlících na-
značuje, že vše je podřízeno modlitbě,
i tělo. Pozorovali jsme zde i slavnostní
shromáždění k prohlášení náboženské
odpovědnosti chlapce. Proti zdi je zná-
mé Muzeum holocaustu. 

Nad Zdí nářků se nacházejí dvě
mešity – Skalní chrám se zlacenou ko-
pulí a mešita al Aksa. Skalní chrám je
z konce 7. století. Muslimové věří, že
Mohamed se odtud vznesl na nebesa.
Prostor mezi vnitřní a vnější arkádou
vytváří ambit obíhající skálu. Al Aksa
získala svou podobu v 11. století.
Omezený přístup do nádvoří mešit je
z prostoru od Zdi nářků po provizorní
šikmé plošině. Některým účastníkům
naší poutě se ve volné chvíli podařilo
do prostoru mešit dostat.

Po obědě následovala prohlídka
židovské části Jeruzaléma, kde jsou
zachovány zbytky původních hradeb
(tzv. Široká ze
) a pozůstatky doby
poté, kdy byl Jeruzalém přestavěn
Římany. Sem patří i Cardo, zčásti
rekonstruovaný úsek hlavní třídy by-
zantského Jeruzaléma.

Před odletem jsme ještě zhlédli
předměstí Jeruzaléma En Kerem. Toto
místo je známé dvěma událostmi – ná-
vštěvou Panny Marie u Alžběty a naro-
zením Jana Křtitele, což připomínají
tomu zasvěcené kostely. Kostel sv. Ja-
na Křtitele (St. John ba harim church) je
součástí františkánského kláštera, stě-
ny kostela jsou neobvykle „vykachlíčko-
vané“. Kostel Navštívení Panny Marie

z r. 1955 je „pro změnu“ od Antonia Bar-
luzziho. Jeho součástí je přírodní jes-
kyně, kde se údajně Alžběta s Janem
ukryla před vražděním Neviňátek. 

Závěr
Už jsme probrali co, kdy, kde a jak.
Zbývá jen proč – co cesta přinesla
jednotlivým účastníkům. To bylo na-
prosto individuální, jak jste poznali
při čtení tohoto příspěvku. Tady vám
chybí tohle a onde zas něco jiného.
Takže cesta umožnila např.:
� zažít něco poprvé (cestu letadlem,

návštěvu Svaté země);
� oproti médiím paradoxně získat

vjem pokojné atmosféry v Izraeli;
� možnost vidět na vlastní oči místa,

o nichž se mluví v Písmu;
� posílit vztahy mezi lidmi, kteří chodí

na Lhotce do kostela;
� navázat nová přátelství;
� nakoupit dárky pro své blízké...

Je potřeba ocenit zvláště naše sta-
řenky, které i přes svůj věk dokázaly
v pohodě absolvovat několikahodi-
nové prohlídky. 

Za profesionální práci bych rád
poděkoval cestovní kanceláři a těm
cestovatelům, kteří pomáhali ostat-
ním s anglickým tlumočením na hra-
ničních přechodech. A poděkování
patří i těm, kdo zůstali doma a starali
se o řádný chod našich domácností.

EVŽEN ŠÁRKA

Snímky Evžen Šárka a Vladimír Turek
(kresba mozaiky převzata

z propagačního prospektu)

Jeruzalémská Ze� nářků. 

Již tradičně se naše farnost na začátku
příštího roku zapojí do celorepublikového
tříkrálového koledování. Také již tradičně
s tím vyvstávají starosti: kdo nám letos
přijde pomoci?

Zhostit se koledování je sice úkol ná-
ročný, ale ne nemožný. Navíc bývá odmě-
něn dobrým pocitem a radostí, nejvíce tou
dětskou. Již několikrát se koledování set-
kalo s velkým ohlasem. Zejména děti si
sbírku náramně užívají, obzvláš	 když jim

rodiče vytvoří nějaký ten slušivý kostý-
mek. Tříkrálová sbírka navíc není pouhé
vybírání finančních prostředků na dobro-
činné projekty, ale především radostné
hlásání příchodu Pána Ježíše.

Chcete-li se o Tříkrálové sbírce dově-
dět více, nebo chcete-li pomoci, ozvěte se
na elektronickou adresu gobbet@cent-
rum.cz nebo na telefonní číslo (+420) 777
050 953. Farním koordinátorem pro lho-
teckou farnost je Tomáš Hrouda.

Nakonec bychom ještě rádi zveřejnili
pozvánku Pražského arcibiskupství pro
všechny, kdo se sbírky zúčastní:

„Všechny, kteří se Tříkrálové sbírky
zúčastní, včetně rodičů dětí, které budou
koledovat, zveme na slavnostní mši sv. slou-
ženou otcem kardinálem Miloslavem Vlkem
v úterý 2. ledna 2007 v 16.00 hodin na Praž-
ském arcibiskupství (sál kardinála Berana).
Po mši svaté bude malé občerstvení.“

(th)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 – CHCETE SE PŘIPOJIT?
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Už řadu roků využívám k uspokojo-
vání svých cestovatelských tužeb
služeb cestovní kanceláře Palomino.
A tak jsem ani chvilku nezaváhala,
když se objevila možnost připojit se
k leteckému zájezdu do Izraele, který
pro naše farníky uspořádala v polo-
vině listopadu 2006. 

Byla to moje už třetí cesta do země,
jež je kolébkou křes�anství. Tu druhou
jsem absolvovala teprve na jaře minu-
lého roku, ale cítila jsem se tam po-
každé jako doma, a proto jsem se roz-
hodla si ty krásné dojmy a vzpomínky
na putování po památných místech
spjatých s pozemským životem Pána
Ježíše oživit. Přátelé mě sice od ces-
ty s ohledem na stále neklidné po-
měry v této oblasti odrazovali, jedna
z přítelkyň dokonce účast odřekla, ale
podle mé dřívější zkušenosti jsem
věřila, že cesta bude bezpečná a že
o turisty bude i nyní dobře postaráno.
Navíc jsem měla k této pouti ještě
jeden vážný důvod – poděkování za
záchranu života při mé nedávné ces-
tě po poutních místech Španělska
a Portugalska, kdy mě obrovská vlna
nečekaně smetla z pláže do moře. 

Je pravda, že začátek cesty na
pražském letišti nebyl moc příjemný.
Mimořádná bezpečnostní opatření
vyžadovala být tam již tři hodiny před
odletem. Všechna zavazadla byla
ještě před odbavením pečlivě pro-
hlédnuta bezpečnostními pracovníky,
kteří nás všechny také někdy delší,
někdy kratší dobu „zpovídali“. Ale na-
konec jsme odletěli i přiletěli podle
programu, i když vždy to bylo upro-
střed noci. 

Po přistání na letišti v Tel Avivu
v šest hodin ráno se nás ujali maji-
telka cestovní kanceláře Palomino
paní Irena Hendrychová a otec Viliam
Paulíček, slovenský kněz, který znač-
nou část roku tráví v Izraeli jako
odborný průvodce českých a sloven-
ských poutníků. Zavezli nás do Jeru-
zaléma na první část prohlídky tohoto
památného města, jejímž cílem byla
procházka po Via dolorosa – Křížové
cestě a návštěva chrámu Božího hrobu.

BYDLELI JSME V BETLÉMĚ
Po nočním letu trvajícím tři a půl ho-
diny jsme byli dost unaveni, a tak nás
už odpoledne ve tři hodiny autobus
převezl do hotelu Paradise v Betlémě,
odkud jsme pak denně vyjížděli do
dalších památných měst a míst, např.
ke Galilejskému jezeru s podvečerní
plavbou po něm, do Jardenitu, Tabghy,
Nazaretu, Massady, Qumranu, do nej-
staršího města světa Jericha, k Mrtvé-

mu a Rudému moři, v nichž jsme se
vykoupali, na horu Tábor, do Káně
Galilejské a jinam.

VÝLET NA SINAJ
O všem se nemohu podrobně rozepi-
sovat, ale zmíním se alespoň o dvou
místech, která na mne obzvláště za-
působila zejména svou přírodní krá-
sou a starobylostí. Uprostřed týdne
jsme podnikli dvoudenní výlet za hra-
nice Izraele, a sice do Egypta k hoře
Sinaj, u níž stojí nejstarší nepřetržitě
činný křes�anský klášter sv. Kateřiny,
založený v 5. století. Pro poutníky
vystupující na Sinaj má vzornou uby-
tovnu. I nám se tam dostalo vlídného
přijetí, ač jsme tam kvůli poruše auto-
busu dojeli až o půlnoci. 

Asi polovina našich farníků-pout-
níků se po krátkém odpočinku vydala
s místním průvodcem na tříhodinový
výstup na Sinaj. Někteří pěšky, někte-
ří na dvouhrbých velbloudech, ale i ti
museli nakonec posledních 700 scho-
dů na vrchol zdolat po svých. Tam si
počkali na východ slunce. Pak se vrá-
tili ke společné snídani a prohlídce
chrámu, v němž je hrob sv. Kateřiny
a nespočet starobylých památkových
předmětů a překrásných ikon. Při
prohlídce kláštera jsme měli možnost
dotknout se větví stále se obnovují-
cího keře, ze kterého se ozýval hlas
Pána Boha, když promlouval k Mojží-
šovi a předával mu Desatero.

SMLOUVAT SE MUSÍ
My dříve narození, kteří jsme si nebyli
jisti, že bychom výstup na horu zvlá-
dli, jsme dali přednost spánku a po
rozednění jsme se procházeli v okolí
kláštera obklopeného horami. Obdi-
vovali jsme jejich krásná seskupení
a různobarevnost a neodolali jsme ani
skupinám arabských chlapců, kteří
nám horlivě nabízeli různobarevné
suvenýry z onyxu vybroušené do
tvaru vajíček. Muselo se samozřejmě
smlouvat. Nejdřív byla vajíčka po dvou
dolarech, ale později se jich dalo
koupit šest za pět dolarů. Udělali jsme
dobře, že jsme je koupili tam; v měst-
ských obchodech se suvenýry se pro-
dávala kus až za 12 dolarů.

Po vydatné snídani a prohlídce
kláštera i kostela jsme se vydali
na zpáteční cestu, při níž jsme s chu-
tí snědli balíček s obědem, který
nám dali náhradou za zmeškanou
večeři. Cesta 200 km autobusem
k egyptsko-izraelské hranici vedla
většinou kamenitou pouští lemova-
nou kopci a horami, občas s řídkým
porostem suchomilných trav, které

s chutí spásaly kozy a ovce pouštních
nomádů.

HISTORIE STARÁ 8000 LET
Velmi mě také zaujala návštěva En
Kerem, města, kde se sv. Anně a Za-
chariášovi narodil Jan Křtitel. Z Jeru-
zaléma to tam není daleko, je vlastně
jeho předměstím. Okolní krajina je
velmi pitoreskní, kopcovitá a plná
zeleně. Pospolu v něm žijí křes�ané –
katolíci i příslušníci řecké pravoslavné
církve, která spravuje klášter sv. Kate-
řiny u hory Sinaj –, židé i muslimové.
Je to velmi starobylé sídlo. Jeho his-
torie je prý stará 8000 let. V okolí se
pěstuje víno. Poblíž jednoho z katolic-
kých kostelů je Studna Panny Marie,
která sem z Nazareta přišla navštívit
svou tetu Annu v době, kdy už sv. Anna
v poměrně vysokém věku očekávala
narození svého prvního dítěte. Mší
svatou, kterou otec Bedřich Vymětalík
s otcem Viliamem Paulíčkem sloužili
v mariánském kostele na jednom z kop-
ců, odkud byl překrásný výhled do
kraje, jsme vlastně naše putování
po Svaté zemi zakončili.

CO SE KAŽDÉMU NEPODAŘILO
Před En Keremem jsme ještě jednou
navštívili Jeruzalém. Tam mě velice
zklamalo sdělení průvodce, že asi
nebude možné navštívit Chrámové ná-
městí, protože přístup k němu bývá
většinou uzavřený; při návštěvě sku-
piny před týdnem prý byl otevřený jen
na deset minut. Když jsme však po
krátké modlitbě a posezení u Zdi nář-
ků toto místo s přítelkyní opouštěly,
všimla jsem si, že se u vchodu do jaké-
hosi nadzemního tunelu vedoucího
k Chrámové hoře s mešitou El Aksa
a s Omarovou mešitou začíná tvořit
fronta, a ta se neustále prodlužovala.
Uvedené svatyně jsem při své před-
cházející návštěvě Jeruzaléma mohla
pozorovat jen z dálky. Díky rutině, po-
dobně jako při mnohých jiných příleži-
tostech v Izraeli, jsme se od organizá-
torky fronty dověděly, že za několik
minut má být přístup na Chrámovou
horu otevřen. Ve frontě za námi stálo
ještě několik dalších lidí z našeho
zájezdu. Těšily jsme se, že si s nimi
budeme moci vyměnit dojmy z této mi-
mořádné příležitosti. Do mešit se nám
však dostat nepodařilo, tam mohli jen
vyznavači islámu. Na svatyních však
bylo co obdivovat. Na oktagonální
Omarově mešitě nás zaujala zejména
nádherná výzdoba vnějších stěn, oblo-
žených barevným mramorem a azu-
rově modrými barevnými kachlíčky.   

VĚRA FEXOVÁ

VE SVATÉ ZEMI SE CÍTÍM JAKO DOMA
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V ZÁŘÍ BYLO V NAŠEM KOSTELE hned několik svateb. Dne 16. 9. si tam udělili svátost manželství Eva
Kletečková a Stanislav Salajka. Novomanželům požehnali a mši svatou sloužili P. Bedřich Vymětalík a P. Stani-
slav Přibyl. (Otec Kamil Vrzal se obřadu nemohl zúčastnit, protože doprovázel farníky na poutním zájezdu do
Tetína). Před kostelem nevěsta všechny přítomné přesvědčila, že se o svého novomanžela dokáže postarat,
když v zářivě bílých svatebních šatech se slušivou zástěrkou bravurně zvládla přípravu kotlíku polévky z pytlíku,
a ženich zase ukázal, že své milé umí pořádně zatopit; v okamžiku totiž nasekal dříví na krutou zimu skoro bez
sekerky a s efektní karatistickou tečkou (vyjádření ošetřujícího lékaře neznáme). Novomanželům všichni přejeme
hodně štěstí a Božího požehnání.                                                                                                             (Iiiks)

Snímky Jan Kadlec

PADESÁT LET CYRILA SVOBODY
Dne 24. listopadu 2006 se dožil
padesáti let JUDr. Cyril Svoboda.

Svoboda pochází z břevnovské
katolické rodiny. Po absolvování
gymnázia v Praze-Libni a Právnické
fakulty Univerzity Karlovy pracoval
nejprve jako podnikový právník spo-
lečnosti Transgaz a pak jako notář
v Praze 10.

Svou politickou dráhu zahájil
v roce 1990 jako poradce místopřed-
sedy vlády pro lidská práva, restituce
a vztahy mezi státem a církvemi. 

Vzdělání si na počátku devade-
sátých let rozšířil na Panamerickém
ústavu pro mezinárodní studia při
největší katolické univerzitě USA
Notre Dame.

V letech 1992–1996 byl prvním
náměstkem ministra spravedlnosti.
Pak působil jako náměstek ministra
zahraničních věcí pro otázky spoje-
né se vstupem naší republiky do
Evropské unie. V roce 1997 dočasně
řídil Legislativní radu vlády, jejímž
byl již dříve sekretářem a pak místo-
předsedou.

V Tošovského vládě zastával
funkci ministra vnitra a současně stál
v čele delegace vyjednávající pod-
mínky přijetí ČR do Evropské unie.

V roce 1998 byl zvolen do Posla-
necké sněmovny parlamentu ČR.
Po onemocnění Josefa Luxe a jeho
odchodu z vedení KDU-ČSL se stal

prvním místopředsedou lidové stra-
ny, do níž vstoupil v roce 1995.

Od ledna 2001 byl předsedou
Výboru pro jednací řád a imunity
Parlamentního shromáždění Rady
Evropy. V témže roce byl zvolen
lídrem Čtyřkoalice, kterou tehdy
utvořily KDU-ČSL, Unie svobody,
Demokratická unie a Občanská
demokratická aliance, ale pro roz-
pory v ní z této funkce i z funkce
prvního místopředsedy lidové stra-
ny odstoupil. Záhy však byl zvolen
předsedou KDU-ČSL.

Ve Špidlově vládě zastával od
roku 2002 funkci jejího místopřed-
sedy a ministra zahraničních věcí.
Jako předsedu KDU-ČSL C. Svo-
bodu o rok později vystřídal Miro-
slav Kalousek. Další rok při autone-
hodě, kterou zavinil jeho služební
řidič, Svoboda utrpěl vážná zranění
páteře, ale rychle se uzdravil. Minis-
trem zahraničí byl i v Grossově
a pak také v Paroubkově vládě.

Přestože před pěti lety na voleb-
ním sjezdu své strany hájil politiku
větší vstřícnosti vůči sociální de-
mokracii, letos v srpnu na funkci
místopředsedy KDU-ČSL v souvis-
losti s prohlášením M. Kalouska
o možnosti vzniku vlády KDU-ČSL
a sociální demokracie, kterou by
tolerovala komunistická strana,
rezignoval.

Manželka C. Svobody Věncesla-
va, která je členkou pastorační rady
naší farnosti, pracuje jako lékařka
na neurochirurgii Thomayerovy ne-
mocnice v Praze 4. S manželem má
čtyři syny: Václava, Norberta a dvoj-
čata Radima a Vojtěcha.

Cyril má bratra Josefa, ředitele
odboru na Ministerstvu financí, kte-
rý je mu k nerozeznání podobný,
nebo	 jsou jednovaječná dvojčata.

(red – zpracováno s použitím 
informací z internetu)
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
Pastorační rada farnosti (PRF) se po
prázdninách sešla čtyřikrát.

Dne 18. září ji Karel Štamberg infor-
moval o přípravě podzimního cyklu Farní
akademie s říjnovou přednáškou Petry
Procházkové na téma Čečensko – lho-
stejnost světa a svědomí Evropy, listopa-
dovou ak. sochaře Jana Bradny Historie
Mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí II a prosincovou P. JUDr. Stani-
slava Přibyla Ph.D, JC.D Kauzy zneplat-
nění manželství u církevního soudu.
V I. pololetí 2007 by mohla přednášet
PhDr. Jiřina Šiklová o tom, je-li možné
u ženy spojit mateřství a zaměstnání. 

Kralovická farnost byla opět pozvá-
na na listopadovou slavnost posvěcení
kostela. O zabezpečení programu této
návštěvy pak pastorační rada jednala
i na svých dvou dalších zasedáních.

Dále se PRF opět zabývala úvaha-
mi o rekonstrukci farní budovy jako
podmínky pro rozšíření a intenzifikaci
pastorační činnosti a přípravou setkání
s farníky na toto téma.

Konstatovala, že projekt Každý máme
svého chudého funguje zatím jen ve
vztahu ke čtyřem klientům sociálního
zařízení v Zárubově ulici. Dalším zámě-
rem by mělo být rozšířit jej na Domov
důchodců v Sulické ul.

Výuka náboženství byla připravena
nejméně ve stejném rozsahu jako v před-
cházejícím období a Marie Šárková vy-
jádřila připravenost učit nejen ve středu,
ale opět i ve čtvrtek.

Dne 16. října se pastorační rada zabý-
vala m. j. rekonstrukcí vitráží. Konstato-
vala, že finanční zabezpečení rekonstruk-
ce na kůru a 12 bočních oken v lodi
kostela se zřejmě podaří zvládnout tak,
aby akce mohla proběhnout ještě letos.
Dále že výměna rámů a nové venkovní
předsklení 12 bočních oken proběhne
postupně během asi tří týdnů na přelomu
listopadu a prosince 2006. Zpětná insta-
lace rekonstruovaných vitráží potrvá
patrně až do ledna 2007, ale to by už ne-
měla být „špinavá“ práce, která by příliš
rušila provoz v kostele. Na rok 2007 far-
nost požádá Úřad Městské části (ÚMČ)
Praha 4 o příspěvek na rekonstrukci zbý-
vajících šesti vitráží v presbytáři.

Potom PRF projednala závěry setká-
ní s farníky k rekonstrukci farní budovy,
které se konalo 24. září za účasti asi
50 osob včetně členů pastorační rady.
Přítomní většinou podpořili snahu o ře-
šení bydlení faráře z důvodů, o nichž
psal Věstník v čísle 4/2006. Nově zazněl
návrh požádat po volbách ÚMČ Praha 4
nebo pražský magistrát o přidělení bytu
pro potřebu farnosti (bydlení faráře). 

Pokud jde o další postup, bylo na-

vrženo do příštích velikonočních svátků
zpracovat studii rekonstrukce farní
budovy a po Velikonocích s ní znovu
oslovit farnost. 

Setkání s farníky také ukázalo, že
akutním problémem, který je nutné
řešit, je větrání kostela. J. Hradec infor-
moval, že na návrhu řešení pracuje
Ing. Arch. F. Fousek. 

Setkání také potvrdilo nutnost prů-
běžně poskytovat farníkům informace
o hospodaření farnosti. Pastorační rada
požádala Ekonomickou radu farnosti,
aby kromě ročního komplexního přehle-
du zabezpečila i jednoduché průběžné
měsíční informování o hlavních výda-
jích a příjmech. 

K dalším návrhům ze setkání s far-
níky bylo m. j. doporučeno dát na stojan
s novinami a časopisy předtištěné
složenky s bankovním spojením far-
nosti. Ve Věstníku vyzvat dobrovolníky,
aby se písemně zavázali pravidelně
hradit určitou částku farnosti a tím za-
bezpečit jistější zdroj pravidelných příj-
mů a případně i lepší vyjednávací pozici
s bankou při případné žádosti o úvěr.
Do stojánku s tiskem připravit též pí-
semné informace o možnostech daro-
vání určitých částek farnosti. Hlasování
o důležitých otázkách řešit prostřednic-
tvím hlasovacích lístků formou jedno-
duchých otázek, na které by se odpo-
vídalo jen „ano“ nebo „ne“, vždy však
s uvedením věku odpovídajícího.

Na svém 77. zasedání 6. listopadu
PRF konstatovala, že finanční zabez-

pečení rekonstrukce vitráže na kůru
a 12 bočních oken bylo zvládnuto. Kos-
tel měl být na stavbu lešení a na další
práce připraven v neděli 12. listopadu
večer, výměna rámů a nové venkovní
předsklení bočních oken byly prove-
deny na přelomu listopadu a prosince
a úklid byl naplánován na sobotu 9. 12. 

P. B. Vymětalík potvrdil záměry rekon-
strukce farní budovy z minulého zase-
dání pastorační rady, na kterém nebyl
přítomen. Arch. Libor Martinek je připra-
ven ujmout se zpracování projektu. V sou-
vislosti se záměrem na rekonstrukci
farní budovy byla schválena poradní sku-
pina ve složení: Petr Křížek, Jiří Šárka,
Jakub Hradec, P. Bedřich Vymětalík.

Výuky náboženství nejmenších dětí
se za zesnulou Markétu Purkrábkovou
ujímá Zuzana Podruhová. Školám a škol-
kám v okolí farnost nabídne exkurzi do
kostela na téma Jak a proč slaví křes-
	ané Vánoce. Projekt by se měl vyzkou-
šet zatím jenom v menším rozsahu. 

Na 4. prosince bylo naplánováno
zasedání pastorační rady, na 6. 12. „ná-
vštěva“ sv. Mikuláše a na 17. prosi-
nec odpoledne koncert na poděkování
dobrovolníkům podílejícím se na práci
farnosti.

Prosincové zasedání PRF se konalo
4. 12. už po redakční uzávěrce tohoto
čísla Věstníku. O jeho jednání tedy
budeme referovat příště. Zasedání PRF
na první měsíce roku 2007 byla stano-
vena na 15. leden a 19. únor.

(red)

� V DOMOVĚ DÚCHODCŮ v Sulické

ulici byly na podzim po skončení staveb-

ních prací obnoveny pravidelné čtrnácti-

denní čtvrteční mše svaté v 15 hodin.

� PRODEJ KNIH, kalendářů a vánoč-

ních pohlednic byl letos v kapli Božské-

ho Srdce Páně zahájen o týden dříve

než obvykle. „Zavinil“ to kalendář, který

stanovil, že 4. neděle adventní bude až

24. prosínce, kdy se už v podvečer slaví

vigilie Narození Páně. Takže o 4. neděli

adventní se již knihy, kalendáře ani

pohlednice prodávat nebudou.

� VYRÁBĚNÍ adventních věnců si letos

Církevní mateřská škola naplánovala

na odpoledne první adventní neděle.

� NA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v kostele navázal ve středu 6. prosince

v podvečer lampionový průvod dětí

do Církevní mateřské školy Studánka. 

� PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ začne po

Novém roce a bude se konat jednou za 14

dní v úterý večer. Přihlásit se lze v sakristii.

� PRVNÍ MŠE upravená pro děti bude

v roce 2007 sloužena v neděli 7. ledna

v 10 hodin.

� FARNÍ AKADEMIE začne v novém

roce v neděli 7. ledna v 16.30 hod. před-

náškou PhDr. Jiřiny Šiklové Je možné

spojit mateřství a zaměstnání? Na 4. únor

se plánuje přednáška ing. Petra Běhoun-

ka o misii českých františkánek v Eston-

sku a o této zemi vůbec.

� REDAKTOR VĚSTNÍKU má změně-

nou e-mailovou adresu: suva.jiri(zavi-

náč)seznam.cz. Místo slova zavináč se

samozřejmě píše  obvyklá značka. Výše

uvedenou slovní variantu uvádíme kvůli

omezení možnosti zneužití adresy růz-

nými hlavně zahraničními rozesilateli

spamů, hlavně nevyžádaných reklam-

ních oznámení, kteří adresy získávají

postupným automatickým načítáním

různých webových stránek. A náš Věst-

ník je, jak známo, v elektronické podobě

pravidelně umís	ován na webových

stránkách farnosti.

(red)

K R Á T C E
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LIDÉ Z NAŠEHO KOSTELA

PETR FANTA
Lhotecký varhaník Petr Fanta se na-
rodil v roce 1948 v Praze jako jedno
z dvojčat manželů úřednice Marie
a sazeče Václava Fantových. Vyrůstal
v Michli a tam také chodil do základní
školy. Střední ekonomickou školu
vystudoval v Praze na Vinohradech.
Nyní je jedním ze dvou majitelů firmy
Promise, jež působí v oboru ekono-
mických, účetních a daňových služeb
a stavebních prací. 

S manželkou Janou, která pracuje
v administrativě soudu pro Prahu 4,
má šestadvacetiletého syna Jana,
obchodního zástupce. Fantovi bydlí
na modřanském sídlišti poblíž Lhotky.

Od kdy hrajete na varhany?
Tatínek byl varhaník, takže jsem

vyrůstal na kostelních kůrech. Na
varhany hraji od svých asi deseti let.
Hrát jsem začínal v Kunraticích, kde
tehdy otec, než se jako varhaník vrátil
do Michle, působil. Při bohoslužbách
hraji pravidelně od roku 1960. 

Jak jste se učil hrát?
Nejprve jsem začal chodit k tatínko-

vu kamarádovi učiteli Josefu Sedláč-
kovi na klavír. Jako varhaník jsem pak
byl žákem svatovítského dómského
regenschoriho a varhaníka svatojakub-
ského sboru Otty Nováka. U sv. Jaku-
ba na Starém Městě pražském mě
hodně ovlivňoval také dirigent tamní-
ho sboru Josef Hercl, který byl diri-
gentem rovněž Karlovarského symfo-
nického orchestru.

Od kdy hráváte na Lhotce?
Letos jsem tu hrál své už třicá-

té čtvrté posvícení. Při doprovázení
sboru jsem tu u varhan vystřídal pana
Sedláčka, který týden po slavnosti po-
svěcení kostela v roce 1973 zemřel. 

Když jste u Panny Marie Královny
míru začínal, měli jsme tu i scholu…

V neděli, kdy se v r. 1973 slavilo
posvícení, jsme se s P. Vladimírem
Rudolfem dohodli, že založíme scholu.
Jejími prvními členy byli lhotečtí far-
níci ing. Bedřich Novák a ing. Vladimír

Turek. Posléze přibyl Jan Král, který
nám přinesl přepis nedělních chorál-
ních zpěvů od Dr. Šebora, někdejšího
faráře u sv. Víta a rektora kostela Pan-
ny Marie Andělské v Loretě. V průběhu
roku 1974 přišel do scholy JUDr. Ing.
Jakub Hradec. Tatínek J. Hradce z Itá-
lie přivezl a kostelu daroval Gradual
romanum. Díky získání těchto mate-
riálů jsme mohli začít zkoušet a pro-
vozovat gregoriánský chorál. Neděl-
ních bohoslužeb jsme se ale jako
zpěváci nemohli zúčastňovat pravi-
delně, protože česká ordinaria a žalmy
se tehdy české církvi oficiálně nepo-
dařilo vydat tiskem. Schola na Lhotce
v letech 1974–1981 zkoušela pravidel-
ně dvě hodiny týdně. 

Co děláte, když je mše pro děti a vy
nehrajete?

Umožňuje mi to to, co jsem dělával
kdysi – navštěvovat i jiné pražské
kostely, Břevnov nebo Strahov, kde
při nedělních bohoslužbách vystupuje
i schola. V Břevnově mě zaujala
dětská schola vedená varhaníkem
Markem Čihařem a jeho ženou. Mno-
hem víc však tíhnu ke Strahovu, kde
slavení liturgie odpovídá premonstrát-
ské spiritualitě. 

V Břevnově mi také napadlo, že
schola jako služba liturgii by se měla
obnovit i u nás na Lhotce. Kdyby se
mi přihlásili zájemci, chlapci a muži
od 16 let, rád bych se o to pokusil.
Mohou mi zavolat na můj telefon
241 764 364.

I když jste přímo na Lhotce nevy-
růstal, jste vlastně lhoteckým pa-
mětníkem. 

Lhotka je můj osud. Maminka tu
vyrůstala a na kůru se tu seznámila
s tatínkem. Tatínek začal na Lhotce
hrát někdy v roce 1939 nebo 1940. Po
dobu druhé světové války tu do roku
1945 vedl chrámový sbor pan učitel
Josef Sedláček, který je už 33 let na
pravdě Boží. Na varhany sbor dopro-
vázel můj otec. 

Díky rodičům jsem se seznámil
s lhoteckým prvofarářem salvatoriá-

nem P. Františkem Janků, s dalším
farářem piaristou Miroslavem Plotě-
ným a před 40 lety při výročí posvěce-
ní kostela sám už s P. Vladimírem
Rudolfem. 

Co víte o autorovi lhotecké písně
Královno míru Vojtěchu Říhovském?

Skladatel chrámové hudby Vojtěch
Říhovský byl sice dlouholetým ředi-
telem kůru u sv. Ludmily v Praze na
Vinohradech, ale tady někde ve lho-
tecké farnosti, nevím přesně kde,
bydlel. Možná by to mohl vědět ještě
některý z našich starších farníků. Na
sklonku života Říhovský hrál na var-
hany na Lhotce. V našem archívu je
i rukopis mše ke cti Královny míru,
kterou Říhovský složil za druhé svě-
tové války. Z kostela na Lhotce měl
Vojtěch Říhovský i pohřeb.

Máte kromě varhan ještě nějakého
jiného koníčka. 

V mládí jsem závodně běhal 800
metrů, 1500 m a později i 5 km. Te
 je
pro mne hraní na varhany protiváhou
toho, co dělám přes den. Ale varhany
za svého koníčka nepokládám. Hraní
v kostele je vlastně služba. Za svého
koníčka pokládám horskou turistiku.
Hory mám rád… 

Nějaké konkrétní hory?
Ne, kterékoliv hory. Tam se snažím

všechnu nashromážděnou celoroční
únavu při turistice vychodit. 

Co říká tomu, že když nejste v práci,
jste v kostele na kůru, manželka? 

Moje žena pochází z muzikant-
ské rodiny, je na to zvyklá. Její otec
zpíval tenor v Kunraticích. Já jsem
tam chodil s tatínkem a od čtyř let
jsem tam ministroval. V Kunraticích
dodnes, už skoro čtyřicet let, hraje na
varhany i manželčina sestra. 

Svou manželku znám pětapadesát
let, od jejího křtu. I ona byla dítě
vyrostlé na kůrech. Když jsme se před
třiceti lety – také v Kunraticích – brali,
věděla, že si za muže bere varhaníka. 

(jis)

MilostiplnÈ proûitÌ sv·tk˘ BoûÌho narozenÌ 
a poûehnan˝ rok 2007

celÈmu spoleËenstvÌ od Panny Marie Kr·lovny mÌru
i vöem v·noËnÌm n·vötÏvnÌk˘m kostela

p¯ejÌ
duchovnÌ, PastoraËnÌ rada farnosti a redakce VÏstnÌku
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OHLASY

ŽIVOT BEZ ZTRÁTY KYTIČKY

Redakcí našeho farního časopisu

jsem byl požádán o tuto vzpomínku

na zvěčnělého profesora Františka

Vencovského. Píši ji rád, ba považuji

si to za čest. Nemohu tvrdit, že jsme

byli přátelé. Seznámili jsme se až

„po sametu“. Byl mezi námi rozdíl

jedné generace. Něco nám však bylo

společné: léta odkladu akademické

profesní kariéry, v mém případě dvě

desetiletí, pro Františka Vencovské-

ho více než čtyři. Docentem a profe-

sorem byl jmenován v letech, kdy

jiní už míří do důchodu. A přesto

dokázal za těch patnáct let obdivu-

hodně mnoho. 

V letech „normalizace“ bylo jméno

Františka Vencovského známé spíše

jen zasvěceným. V tisku té doby se

sice tu a tam objevila noticka o po-

radci toho jména; jeho rady si vyža-

dovali i tehdejší mocní světa financí.

On sám však nebyl režimem roz-

hodně stavěn „na svícen“. Přizná-

vám, že jeho role mi byla tehdy

trochu záhadou. Sám jsem byl sice

v podobné situaci, ale jen na „podni-

kové úrovni“, nikoli v souvislostech

s měnovou politikou státu. 

Když jsme se pak někdy v roce

1992 potkali v Karolinu, byl mezi ná-

mi jakýsi vzájemný ostych, plachost.

Teprve časem se náš vztah měnil na

kolegiální vzájemné sympatie. Doví-

dal jsem se, že František Vencovský

byl jedním z posledních žáků legen-

dy českého národohospodářství,

profesora Karla Engliše, prvorepubli-

kového ministra financí a guvernéra

Národní banky, prvního rektora Ma-

sarykovy univerzity v Brně a posled-

ního rektora Univerzity Karlovy před

jejím ovládnutím komunisty. Právě

v roce našeho seznámení vydal

Vyšehrad útlou knížku Karla Engliše

Věčné ideály lidstva, napsanou

v padesátých letech minulého sto-

letí v úplné společenské izolaci. Tu

F. Vencovský připravil do tisku už

z pozůstalosti. Od té doby předepi-

suji tu knížku svým studentům. Nejen

jako ukázku síly ekonomického myš-

lení, ale i jako důkaz velké lidské

pokory a mravní síly Englišovy –

společenský pád z takové výše a ani

stín zahořklosti nad ubohostí a ma-

lostí doby. A také v této mravní síle

byl František Vencovský žákem

svého mistra. 

František Vencovský působil na

Vysoké škole ekonomické, ale vě-

decky spolupracoval s mými kolegy

na Fakultě sociálních věd, kteří se

věnují dějinám národního hospo-

dářství a dějinám ekonomických

teorií. On, kmet o generaci starší,

všechny zahanboval svou pílí a svě-

domitostí. Než se stačili pustit do

výzkumu, on už se vracel z vídeň-

ských archívů a univerzitních kniho-

ven a hlásil, že je se svým dílem

hotov. Dějiny českého ekonomic-

kého myšlení do roku 1948, Měno-

vá politika v české historii vyšly jen

pár let po sobě. Jeho role poradce

guvernéra České národní banky už

byla spojena s veřejně uznávanou

a projevovanou úctou.  

Pak jsme se (předloni) sešli na

semináři pořádaném hnutím Křes-

	an a práce na Velehradě. Jak došlo

k jeho hostování tam, přesně nevím,

ale mohu se dohadovat: farník

P. Bedřicha Vymětalíka byl doporu-

čen „tatovi“ JUDr. Bedřichu Vyměta-

líkovi, který byl hlavním organizáto-

rem velehradského setkání. I tam si

F. Vencovský získal všechny – svou

fundovaností i svou lidskostí. Na loň-

ském „Velehradu“ byl ještě veden

na programu, ale už nepřijel, zdraví

mu to nedovolovalo. Pamatuji, jak

jsme tam byli všichni zklamáni a jak

upřímně jsme mu přáli uzdravení.  

Naposled jsem se s profesorem

Vencovským viděl v České národní

bance, kde měl úvodní slovo k ote-

vření jubilejní výstavy 80 let od zalo-

žení Národní banky Českosloven-

ské. Uvědomil jsem si tam, že on

a naše banka jsou zhruba stejného

věku… Jeho projev byl působivý

jako vždy, dával do něj své poslední

síly. Už jsem věděl, že bydlíme kou-

sek od sebe, a tak jsem mu nabídl

doprovod domů. Viděl jsem, že je

unaven, a tak jsem navrhl, abychom

si vzali taxi. František nechtěl. Ne-

byl na to zvyklý, vyrostl ve skrom-

ných poměrech a skromný zůstal.

Jeli jsme tedy metrem a autobusem.

U Lhoteckého lesa jsem vystoupil

a zamával mu naposled.  

Při posledním rozloučení s Fran-

tiškem Vencovským v našem farním

kostele se mezi smutečními hosty

objevili četní V. I. P.: guvernér ČNB,

místopředseda vlády pro ekonomi-

ku, zástupce prezidentské kancelá-

ře, emeritní ministr financí, současný

Magnificence rektor a předchozí paní

rektorka VŠE a řada dalších. Otec

Bedřich sám hovořil o výjimečném

Ke zprávě o úmrtí profesora JUDr. F. Vencovského (Věstník 5/2006)

Význačný český národohospodář a měnový teoretik
prof. JUDr. František Vencovský.

(Dokončení na str. 15)
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farníkovi a na přání těch představitelů

naší státnosti i ekonomického škol-

ství jim všem uděloval slovo posled-

ního rozloučení. Nemohl jsem si ne-

všimnout, že řečníci i smuteční hosté

patřili k různým názorovým proudům,

školám a ideologiím. Spojovala je

úcta k F. Vencovskému. A někteří

z nich se teprve te
 dovídali, proč byl

František takový, jaký byl: protože byl

křes	an. Jako už v několika případech

zádušní mše za osoby duchovní

a mně blízké jsem najednou měl po-

cit spíše slavnosti než smutku…

A tak jako jakési poučení z života

profesora Vencovského mi dovolte

tuto doušku na závěr: Měna každé

země, tedy naše koruna, je jakýmsi

atributem státnosti, neodmyslitelným

prostředníkem směny, dnes a den-

ně, v časech dobrých i horších. Pro-

tože národ musí jíst, pít, oblékat se,

bydlet, kupovat a prodávat. Musí žít.

Měna je tedy součástí identity ná-

roda a jeho integrity. Všiml jsem si,

jak František Vencovský byl zdržen-

livý ve své kritice těch časů horších,

které nepřály příliš národu, ani jemu

osobně. Dokázal dokonce i na nich

najít něco dobrého. On svým živo-

tem z víry procházel těmi časy

pošmournými i slunnými jaksi zá-

zračně – aspoň se mi zdá – „bez

ztráty kytičky“. A díky té mravní síle

pak mohl být zdrženlivý v kritice.

František Vencovský je nám svým

životem – nebo skromněji – mohl by

být dobrým rádcem, jak se vypořá-

dávat s naší národní minulostí, aby-

chom přispěli ke společnému dobru

naší národní budoucnosti.  

S pozdravením pokoje a dobra  

LUBOMÍR MLČOCH

Prof. JUDr. FRANTIŠEK VENCOVSKÝ
se narodil 12. ledna 1923 v Úsobí
na Havlíčkobrodsku. Po absolvo-
vání Právnické fakulty Univerzity
Karlovy pracoval jako účetní ve
Státní traktorové stanici v Humpolci.
V roce 1953 se stal úvěrovým refe-
rentem humpolecké pobočky Státní
banky československé (SBČS),
v r. 1960 analytikem českobudě-
jovické krajské pobočky SBČS.
V letech 1969 –1981 pracoval
v ústředí banky nejprve jako vedou-
cí studijního oddělení a pak jako
poradce jejího předsedy. V letech
1981–1989 byl poradcem předsedy
Státní plánovací komise pro měno-

vé otázky, v letech 1990–1992
poradcem guvernéra Státní banky
československé. Od roku 1992
působil pedagogicky na katedře
měnové teorie Vysoké školy ekono-
mické (VŠE). V r. 1993 byl jmeno-
ván docentem a o čtyři roky později
profesorem pro obor financí.

F. Vencovský byl žákem a spolu-
pracovníkem významného česko-
slovenského ekonoma Karla Engliše.
V padesátých letech minulého století
ukrýval jeho rukopisy a od r. 1989
pečoval o vydávání jeho spisů.
Hlavním výzkumným zaměřením
pana profesora byly teorie a praxe
měnové politiky a ekonomická his-
torie. Z těchto oblastí publikoval
řadu studijních prací a knih. Byl čle-
nem vědecké rady Fakulty financí
a účetnictví VŠE. Jeho mimořádný
přínos pro politickou ekonomii byl
v roce 1999 oceněn Cenou Karla
Engliše. Prof. Dr. František Vencov-
ský, který žil na krčském sídlišti
a pravidelně chodil do lhoteckého
kostela, zemřel 5. července 2006. 

(S použitím životopisu uveřejně-
ného v časopise Ekonom 31/1999;
snímek Františka Vencovského od
Jiřího Cajsky je rovněž převzat
z uvedeného čísla tohoto ekonomic-
kého týdeníku)

ŽIVOT BEZ ZTRÁTY KYTIČKY
(Dokončení ze str. 14)

BYLA ČISTÁ JAKO TA STUDÁNKA
V pátek 13. října 2006 při autone-
hodě poblíž Nymburka ve věku
28 let zemřela ředitelka Církevní
mateřské školy Studánka Markéta
Purkrábková. Rozloučili jsme se s ní
o týden později ve strakonickém
chrámu Páně sv. Václava. Po smu-
tečním obřadu byla uložena do
rodinného hrobu ve Volenicích.
Do Věstníku se sešlo hned několik
vzpomínek na slečnu ředitelku.

S MARKÉTOU PURKRÁBKOVOU
jsme se poznaly před šesti roky, když
přišla do naší církevní mateřské školy
na pedagogickou praxi. Studovala ve
Sv. Janě pod Skalou a u nás si zkou-
šela, jak seznamovat děti s katechezí.
Rychle si ve školce zvykla a dospělí
i děti si ji oblíbili.

Po skončení studia měla zájem pra-
covat u nás a my jsme ji rády přijaly. Pro
svou milou a vstřícnou povahu se dobře
mezi nás zapojila. Po dvou letech práce
přijala místo ředitelky. Problémy a sta-
rosti dospělých i dětí kolem ní jí nikdy
nebyly lhostejné. I přes své časové vytí-
žení si vždy našla čas na individuální
popovídání si. Dokázala velmi dobře
naslouchat druhým a vcítit se do nich.

Dobrá kamarádka byla i mimo ško-
lu. Máme mnoho milých vzpomínek
na to, jak dokázala druhé potěšit. Její
srdce bylo velice laskavé a otevřené.

Často na tebe, Markétko, vzpomí-
náme. 

TONIČKA ROUSOVÁ

A LIDUŠKA JAROLÍMKOVÁ

�

DO STUDÁNKY CHODILI nebo cho-
dí všichni moji kluci, takže s Markétou
jsem se znala čtyři roky. Stavěla se ke
všemu čelem. Když se stalo něco ne-
příjemného, například si Stáník odřel
koleno, nebo se řízl do prstu, vždycky
mi to Markéta řekla. Když si všimla,
že Markovi bylo líto, že bráška chodí
domů dřív, probrala to se mnou. Zále-
želo jí na něm.

K. NOVÁKOVÁ

�

MARKÉTU PURKRÁBKOVOU jsem
poznala zejména jako učitelku naše-
ho synka v Církevní mateřské škole
Studánka, kterou zároveň řídila. Byla
tichá a mírná, snad proto ji měl náš
chlapec rád. Líbilo se mu i její vyprá-
vění na hodinách náboženství.

Uvědomovala jsem si, jak nesmírně
těžké břemeno bylo na tuto mladičkou
ženu naloženo v podobě vedení škol-
ky, jejíž existence byla od samých po-
čátků nejistá. Roli ředitelky Studánky
na sebe vzala v době, kdy ji nikdo ne-
chtěl vykonávat. Nelpěla však na ní. 

Markéta, jak jsem ji znala, byla
člověkem na svůj věk obdivuhodně

(Pokračování na str. 16)

Ředitelka CMŠ Studánka
Markéta Purkrábková
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svobodným. Z její strany šlo o skuteč-
nou obě	, nikoli o ambice nebo po-
třebu někoho řídit a něco si tím kom-
penzovat. Přijala to jako úkol od
Pána. Úkol, se kterým se vypořádala
nadmíru svědomitě a odpovědně.
Převedla Studánku přes její snad nej-
kritičtější období. Asi také  proto, že
spoléhala více na Boha než na své
schopnosti.

Jako každý měla i své slabé strán-
ky. Ne ve všem jsme si spolu rozu-
měly. Párkrát jsme se i nepohodly.
Ona ale dokázala říct: „Tohle jsem
neměla, to jsem nezvládla.“ To není
samozřejmost, k tomu je zapotřebí
kromě pokory i trochu odvahy. Toho
jsem si na ní cenila nejvíce. Byla seri-
ózní a pravdivá, nikomu by vědomě
neublížila. Markéta byla osobností,
kterou nebylo těžké mít rád. 

Nelíbí se mi, když někdo řekne:
„Každý je nahraditelný.“ Kdyby tomu
tak bylo, měl by vůbec lidský život
smysl? Nějaká ředitelka CMŠ Studán-
ka se snad najde, ale konkrétní Mar-
kéta Purkrábková tady bude chybět.
Mně určitě.                                        

JITKA BARTOŠOVÁ

�

MARKÉTA BYLA DUŠE velmi pokor-
ná, vstřícná, tolerantní, přijímající,
která jako magnet přitahovala jiné
duše jinde nepřijaté, nepochopené.
Pro každého si udělala čas, věnovala
každému pochopení a lásku.

I já jsem se směla ohřát u jejího
ohníčku. Byla mojí kmotrou, kamarád-
kou a velkým vzorem při práci s dětmi.
Často si vybavuji Markétu při kate-
chezi: maličké s pokorou shromáž-
děné kolem sebe v kruhu nechávala
poznat Boží lásku. Nebyla v tu chvíli
učitelem, ale vytvářela s nimi spole-
čenství, pozvala do jejich středu Pána,
v soustředěném tichu nechávala děti
zakoušet pocit klidu, důvěry, lásky,
bezpečí. Za ty chvíle, kdy jsem mohla
být s ní, nepřestávám děkovat.

ELIŠKA LÉBLOVÁ

�

MÁM ČTYŘLETOU HOLČIČKU
MADLENKU. Doma se zlobíme, že jí
vše trvá moc dlouho. Na všechno má
dost času a nic ji nedonutí si pospíšit.

Jednou jsem přišla do školky a na-
šla tam Majdalenku, ostatně jako
vždy, u stolečku poslední. Stále ještě
obědvala. Zeptala jsem se Markéty,
zda je ve všem tak pomalá. Markéta
s milým úsměvem na tváři mi řekla,
že ne, jen že je velmi pečlivá a každá
činnost jí zabere hodně času. Takže
jinými slovy mi vlastně řekla, že je
vždy poslední.

Děkuji Markétě za plnou náruč lásky,
kterou nám všem a hlavně našim ma-
ličkým rozdávala.

ROMANA MEDKOVÁ

�

JEDNOU JSEM SE se svou pětiletou
dcerkou vypravila na Charizmatickou
konferenci v Českých Budějovicích.
Ještě s jednou školkovou maminkou
a dětmi jsme jely vlakem. Cesta nám
krásně ubíhala, těšily jsme se na zá-
žitky, které si odtamtud odvezeme. 

Jelikož tato konference trvává vždy
několik dnů, bylo zapotřebí zajistit si
ubytování nabízené organizátory.

Jak bývá zvykem, nabízela se
možnost komfortnějšího ubytování,
při kterém člověk trochu počítá korun-
ky, a standardního, jehož cena je sice
dostupná, ale znamená jisté oběti –
ustlat si na tvrdou zem, ulehnout do
spacáku a ráno se probudit celý roz-
lámaný. 

Ani jedna z nabízených možností
nám s dcerou moc nevyhovovala.
A tak jsme využily nabídky maminky,
se kterou jsme cestovaly, která měla
možnost vyspat se u jedné budějo-
vické rodiny; prý tam bude místo i pro
nás dvě.

Š�astně jsme dojely. V Budějo-
vicích nás již očekávala Markétka.
Chtěla nám usnadnit orientaci
a doprovodit nás tam, kde se kon-
ference konala. Cestou jsme ho-
vořily i o možnostech ubytování.
Markéta se vyptávala, jestli máme
zajištěný nocleh. Ona s její kama-
rádkou bydlela ještě asi s dalšími
dvaceti účastníky konference v tě-
locvičně, kde bylo ještě nějaké
to volné místo. S úsměvem jsem ji
pohladila po rameni a řekla: „Víš,
Markétko, my jdeme na lepší.“

Po krásném prožití prvního dne
na konferenci jsme se s kamarádkou,
se kterou jsem do Budějovic přijela,
a s dětmi vydaly „bydlet“. Netušila
jsem, jaké překvapení na mne čeká.
Rodina, kde jsme měly přenocovat,
počítala s ubytováním pouze té kama-
rádky. Měla jsem pocit nezvaného
hosta, bylo mi fakt trapně. Nejraději
bych tenkrát ihned odešla, ale už byl
večer a nebylo kam.

Ta noc byla jednou z mých nejdel-
ších. Druhý den jsem se rodině, kterou
jsme naší návštěvou „přepadly“, omlu-
vila a rozloučila se v naději, že nějaké
ubytování najdeme.

Pak jsem o tom, co se nám stalo,
vyprávěla Markétě. Jenomže te	 už
byla obsazená i tělocvična, kde
spala ona. Přesto řekla: „Můžete se
tam ubytovat také. Nějak se vejde-
me, na zemi je místa dost.“ Ne-
umíte si představit, jak jsem byla
š�astná – ulehnout na tvrdou zem,

kde nejste nikomu na obtíž. Navíc
dcerka dostala od Markéty, aby se
jí lépe usínalo, medvídka.

Te	 s odstupem času na tento
zážitek vzpomínám s humorem.
Díky tomuto prožitku jsem pře-
stala být vybíravá. Poznala jsem,
že mnohdy zdánlivě „lepší“ bývá
„horší“.

Od smutné události, kdy nám
Markétka odešla k Pánu Bohu, pro-
žívám každý den se vzpomínkou
na ni, vždy si ji přivolám. Modlím se
za ni, aby se měla v nebi krásně.

Za Studánkové děti a rodiče
říkám: „Markétko, za všechno, co
jsi pro nás všechny a školku udě-
lala, ti patří VELKÝ DÍK. Byla jsi
naším usměvavým sluníčkem.
A skutečně čistá jako ta studánka.
Měj se tam v nebi u našeho Otce
krásně. A pokud to bude jen trochu
možné, ochraňuj naši Studánku.“

MARTINA VAVROUSOVÁ

�

S MARKÉTOU PURKRÁBKOVOU
jsme se setkaly někdy kolem roku
2002 ve školce Studánka. Pracovala
jsem tam jako asistentka v programu
Začít spolu a Markéta byla učitelkou. 

Díky ní jsem se seznámila s tehdy
pro mě úplně novou a pro mne objev-
nou katechezí pomocí šátků. Díky ní
jsem navštívila semináře ve Vyšší
škole ve Sv. Janu. Pomalu jsme tuhle
symbolickou metodu prosazovali při
výuce náboženství v našem kostele.

Hodně jsme si spolu také povídaly,
když jsem dělala řidiče a vozila děti
ze školky na plavání. Připadalo mi, že
je Markéta hodně nadšená a idealis-
tická, zatímco mě už ideály pomalu
opouštěly. Říkala jsem si, že až bude
starší, tak jí třeba to idealistické vidě-
ní světa a lidí taky trochu opustí.
Dnes už vím, že byla bytostně pře-
svědčená o Boží dobrotě, že všech-
no to, co dětem i nám ostatním, kdo
jsme ji znali, předávala, byla její
autentická žitá víra. 

Napadají mi slova C. S. Lewise
z Letopisů Narnie: „Dejme  tomu, že
jsme si opravdu jen vysnili to všech-
no: stromy a trávu, slunce, měsíc
a hvězdy, i samotného Aslana. Dejme
tomu, že ano. Pak můžu říct jen to, že
se mi ty vymyšlené věci zdají daleko
důležitější než skutečné. Stojím na
Aslanově straně i v případě, že není
žádný Aslan. Budu se snažit žít jako
poctivý Narnian, i když žádná Narnie
není… Vydáváme se do tmy hledat
Hoření svět, dokud budeme žít…“

Díky, Markéto, za tvou opravdovou
a žitou víru, za tvůj úsměv, za tvou
radost a idealistické vidění. Těším se,
až se spolu zase uvidíme.

EVA REMEŠOVÁ

BYLA ČISTÁ JAKO TA STUDÁNKA
(Dokončení ze str. 15)
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Rok, kdy se po uvedení filmu Šifra mistra Leonarda rozvinula diskuse nejen o něm, ale i o knize Dana
Browna, podle níž byl natočen, pomalu končí. Po knize i filmu vlastně už, jak se říká, skoro ani pes ne-
štěkne. Protože však v tomto vánočním čísle našeho lhoteckého Věstníku zbyla volná stránka, rádi bychom
se vrátili k zajímavému zamyšlení Dana Drápala „Boží mlýny semelou Browna. I nás,“ které vyšlo 18. květ-
na v MF Dnes. A snad jen pro přesnost: Redakce deníku Drápala označila za publicistu, ale autor byl už za
totality pastorem jednoho z velice živých i životných nekatolických společenství. A duchovním je, pokud
je nám známo, stále. Ve zmíněném článku k uvedení filmu Šifra mistra Leonarda mj. napsal:

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

JSOU URÁŽKY BOHA BEZ NÁSLEDKŮ?

Šifra mistra Leonarda není první

a patrně ani poslední film, který

nějakým způsobem zesměšňuje či

jinak znemožňuje to, čemu křes	a-

né věří…

Jako křes	anovi je mi samo-

zřejmě smutno. Ne že bych se nějak

cítil zasažen samým Danem Brow-

nem. Bylo předem jasné, že v knize

i ve filmu půjde o pravdu až na

posledním místě. Je mi však líto

západní civilizace, která pod sebou

tak důkladně podřezává všechny

větve. 

V některých komentářích se

objevovala srovnání s reakcí mus-

limů na karikatury proroka Moha-

meda. Co se týče hlasitého vyjád-

ření nesouhlasu, byli muslimové jiní

pašáci než nějací katolíci či pro-

testanti.

Po pravdě řečeno mě ale nejvíc

zajímá, co na to Bůh. Jde přece

koneckonců o něj. Je to jeho Syn,

Ježíš Kristus, kdo je pomlouván

a zesměšňován. Kdyby muslimové

nebojovali za svého boha sami,

zřejmě by se nic nestalo. Stane se

něco, když budou lidé zesměšňovat

Hospodina? Nebo mají křes	ané

nějak zasáhnout sami?

Ježíš Kristus řekl, že ho Otec

neposlal svět soudit, ale svět spasit.

Kdyby chtěl Bůh rouhače potrestat,

neměl by žádný velký problém. Bo-

žím problémem nebylo, jak rouhače

potrestat, ale jak hříšníky zachránit.

A právě proto zemřel Ježíš Kristus.

Ježíš křes	anům řekl: „Jako Otec

poslal mě, tak já posílám vás.“ Tedy

ani my nejsme posláni, abychom

soudili rouhače. 

Znamená to, že je dovoleno se

rouhat? Že lidem, jako je Dan

Brown, může být jedno, zda svým

počínáním urážejí něčí náboženské

cítění?

Evidentně je možné se rouhat.

Rouhač se nepropadne na místě do

země. Naopak, ještě se stane slav-

nějším a hodně vydělá.

Je rouhání bez následků? Jsou

urážky Boha bez následků?

Někde nedaleko středu Bible je

malá knížka nazvaná Pláč Jeremiá-

šův. Prorok Jeremiáš ji sepsal, když

plakal nad zničeným Jeruzalémem.

A Jeruzalém byl zničen, protože

v něm po několik generací byli uctí-

váni falešní bohové.

V oné kratičké knížce, skoro v je-

jím středu, jsou tato slova: „Ponech

jim zavilé srdce, to bude tvá kletba

na ně.“

C. S. Lewis kdysi napsal: Na po-

sledním soudu budou lidé rozděleni

do dvou kategorií. Jednu budou

tvořit ti, kteří řekli Bohu „Bu
 vůle

tvá,“ druhou ti, kterým řekne Bůh:

„Bu
 vůle tvá.“

C. S. Lewis rovněž napsal, že

Kristus musel zázraky hodně zmen-

šit, aby si jich lidé všimli. Na svatbě

v Káni Galilejské proměnil vodu ve

víno, a udělal tak v malém a rychleji

to, co dělá Bůh ve velkém na všech

vinicích světa dnes a denně. Když

nasytil zástupy, v krátkém okamžiku

rozmnožil chléb, a tak zopakoval

zázrak, který se ve velkém děje kaž-

doročně na polích. Bůh se zpravidla

musí zmenšit, aby nám začal připa-

dat zajímavý.

S Božími soudy je to podobně…

Vy jste si nevšimli, že Boží soudy

už dávno probíhají? Nevšimli jste

si, že od té doby, co lidé začali uží-

vat falešnou modlu sexu, ztrácejí

plodnost? Jeden filozof v minulém

století prohlásil: „Po smrti Boha na

sebe smrt člověka nenechá dlouho

čekat.“ Nietzschke prohlásil Boha

za mrtvého. Dnes je mrtev Nie-

tzschke, zatímco křes	anství se šíří

jako lavina Jižní a Střední Ameri-

kou, Čínou, Indií či velkou částí

Afriky. Tam to nevypadá, že by Bůh

byl mrtev.

Evropu však tato lavina míjí.

A evropské národy vymírají. Dva

nejateističtější národy na světě,

Estonci a Češi, patří k národům

s nejnižší porodností… Výše uve-

dený citát můžeme trochu obměnit:

„Jakmile zemře v národě víra, ne-

nechá na sebe vymírání daného

národa dlouho čekat.“

Jak říkají cimrmanologové: Mů-

žete se přít, můžete s tím nesouhla-

sit, ale to je asi tak vše, co proti

tomu můžete udělat…

Dobře, odmítli jste pravého Boha.

Zesměšňovali jste ty, kteří v něj

věří. Budete tedy ctít Boha faleš-

ného. Francie se stane muslimskou

zemí do roku 2050. Rouhání usta-

ne. Bude však méně veselo, než

bylo za křes	anů.

Rád bych byl falešným proro-

kem, ale obávám se, že nejsem.

Božím trestem je, že nám ponechá

zavilé srdce. Milujeme lež (ještě

za ni Danu Brownovi zaplatíme),

a volíme smrt.

(red)

DEJ, AŤ SE ZLO ZMENŠÍ,
a dobro je tím intenzívnější.

Smutky a� zmizí 
a všeho se zmocní radost.

A� přestanou nedorozumění
a zoufalí nabudou odvahy.
Nemocní a� najdou útěchu

a umírající tvé slitování.
Dej, a� mezi lidmi vládne pokoj

v srdcích i po celé zemi.
(Z knížky Alfonse Pereiry

Myšlenky a modlitby)
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Jsme my to ale svíce ulítané, málem
bych Vám zapomněl napsat, co se
zrovna právě te
 děje na nebi a co se
tam hlavně chystá. To víte, v advent-
ním čase a o Vánocích si my vánoční
svíce musíme obzvláš	 vypucovat
kabátek a naleštit šatičky. Vždy	 sví-
tíme, když k Vám přijde svatý Mikuláš.
Svítíme také na každém adventním
věnci a hlavně budeme svítit v chrá-

mech u jeslí a hlídat to malé a chudé Dítě, které se právě narodilo. No
a kvůli tomu Dě	átku je te
 v nebi poprask. 

Andílci pečou vánoční rohlíčky a chystají úplně nové koledy. Budou se
oslavovat narozeniny malého Ježíška, který se narodil v Betlémě a přinesl
pro všechny děti světa velké překvapení. Přišel jim říct, že i když je někdy
něco trápí, i když někdy něco trápí jejich maminky, tatínky, babičky a dě-
doušky, on, malý Ježíšek má všechny ty lidi moc rád a chce, aby se o Vá-
nocích, na jeho narozeniny, také všichni radovali a nezapomínali na sebe. 

Tak už to, děti, víte, proč jsem tak ulítaný a uběhaný? No přeci, abych si
taky hezky vyzdobil svou komůrku, abych pozval všechny své kamarády-
svíce z ostatních chrámů. Budeme si dávat dárky, pořádně nahlas zpívat
vánoční písně a i na zlatou rolničku si zazvoníme. A jako hlavní dárek si
všichni vzájemně řekneme, že si odpouštíme všechny lumpárny a roš	árny,
které si často provádíme.

A, děti, co byste říkaly tomu také to tak zkusit? Až budete pěkně sedět
u vánočního stromečku, chy	te se s maminkou a tatínkem za ruku a poproste
je za odpuštění a řekněte jim, že je máte moc rádi a že se budete snažit být
hodní. Věřte mi, že jim v té chvíli dáte ten nejkrásnější vánoční dárek. 

Úplně nejkrásnější Vánoce na světě Vám všem přeje Váš 
KRISTIÁN

A abyste se brzo dočkali toho stromečku, posílám Vám malou vánoční
pohádku.

Nacvičit vánoční koledy tak, aby zněly
obzvláš	 slavnostně, není žádná legra-
ce. Proto tuto velice důležitou funkci
zastává v nebi od nepaměti svatá
Cecilka. Ona je to sice dáma už trochu
starší, ale uši jí ještě slouží, na varhany
taky hraje docela slušně a hlavně má
celou zásobu starých i nových koled,
tak si každý už tak nějak zvykl, že jak-
mile se přiblíží vánoční čas, svatá Ce-
cilka vypisuje na všechny nebeské rohy
velké tabule a připomíná všem andělíč-
kům, aby propánakrále nezapomínali

chodit na zkoušky nebeského sboru,
nebo jinak že ona chudák stará neví, jak
to letos dopadne a kdo bude zpívat
Narodil se Kristus Pán, když ti andílci,
co to zpívali vloni, se zase zdrželi na ne-
beském kluzišti a te
 chraptí a dokonce
to vypadá na angínu. No, co vám budu
povídat, svatá Cecilka před Vánoci vždy
vypadá na infarkt, ale pak to dobře
dopadne a všichni zpívají, no – úplně
jako v nebi.

Ale letos to mělo malý háček. Žádné
plakáty se dlouho neobjevovaly, nikde

nebylo tu svatou osobu Cecilku vidět, až
se o to začal zajímat i hlavní zpěvák,
anděl Cherubín, který má přezdívku
Serafín. Něco se s tou Cecilií muselo
stát, brumlal si pro sebe a už se pomalu
díval klíčovou dírkou do varhanní a hu-
dební místnosti. To vám bylo ale zvlášt-
ní. Všude ticho, nic se nedělo, jenom
v koutku se něco naříkavě ozývalo. Co
to může být, říkal si Cherubín a otevřel
dvéře, aby přišel té záhadě na kloub. No
propáníčka, vždy	 to je svatá Cecilka,
ale slzy jí už úplně rozmáčejí noty, co jí
leží na klíně. „Cecilko, ty vánoční hu-
debnice, co tu děláš, jak to, že nepro-
háníš ty andělské lumpíky a necvičíte
koledy?,“ divil se Serafín nahlas.

„Serafínku, já stará zapomnětlivka,
jsem tu v létě trochu uklízela, a ta nej-
krásnější vánoční koleda se mi někam
ztratila. A já nevím, kde ji hledat.“

„No tak, Cecilko, poj
 sem, utři si slzy,
ochutnej vánoční rohlíček z nebeské
kuchyně, a pomalu si vzpomeň, kam
dáváš noty a hlavně vánoční koledy?“

Cecilka se trochu uklidnila, otřela
slzy a začala znovu přemýšlet, kam tu
koledu mohla dát. 

Serafínek jí pomáhal. Už vyjmenoval
všechny kouty a najednou kouknul na
varhany; z jedné varhanní píš	aly kou-
kal nějaký kousek papíru. 

„Cecilko,“ ptá se ten nebeský anděl,
„prosím tě, co to kouká z té píš	aly?“

Cecilka se podívala a už se 	ukla do
čela. „Vždy	 to je ta koleda. Já jsem ne-
chtěla, aby mi v létě do varhan létaly
mouchy, tak jsem si píš	aly ucpávala
notami.“

Anděl si oddechl, ale ne na dlouho,
protože te
 teprve začala ta pravá
vánoční hudební příprava. Co zameš-
kali, museli všichni dohnat, ale nebojte
se, já věřím, že to dopadne dobře, a až
budete letos poslouchat v kostele
vánoční koledy, podívejte se pozorně,
jestli tam náhodou za varhanami ne-
sedí svatá Cecilka, hudebnice na slovo
vzatá, ale malinko, úplně malinko za-
pomnětlivá.

Rubriku pro děti připravila 
Hana Stehlíková 

JAK SVATÁ CECILKA
ZTRATILA VÁNOČNÍ KOLEDU
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VÍC TAKOVÝCH SUPER VÝLETŮ

V sobotu 14. října se konal výlet dětí
z naší lhotecké farnosti do Svatého
Jana pod Skalou. 

Sešli jsme se v osm hodin před
kostelem a odtud jsme jeli na Smí-
chovské nádraží, kde jsme zažili
hned první dobrodružství. Otec Ka-
mil si šel koupit bagetu a nás poslal
na třetí nástupiště, kde jsme měli če-
kat na vlak v 9.02 hod. My jsme však
na nástupišti uviděli připravený mo-
torový vlak s odjezdem 9.03. Řekli
jsme si, že to bude určitě on. Bu
 se
Kamil spletl, uvažovali jsme, nebo
jsme v hluku nádražní haly špatně
slyšeli. A tak jsme všichni následo-
vali prvního, kdo se rozběhl a cpal se
do vagónu, kde i tak už bylo dost li-
dí. Za chvíli se Kamil ukázal a hledal
nás na perónu. Po chvíli nás objevil
a smál se nám, že tímto vlakem do-
jedeme tak akorát do Prčic. Vystou-
pili jsme, a než stačil přijet opravdu
náš vlak, znali jsme díky seznamo-
vací hře jméno každého z nás. Bylo
nás dohromady 28.

Úžasnou drncající a skákající
vlakovou soupravou, které se říká
pantograf, jsme dojeli do Srbska,
kde jsme se rozdělili do tří soutěž-
ních skupin. 

Při hře, která trvala až do Sv. Jana,
rozhazovali cestou naši vedoucí
P. Bedřich, P. Kamil, Eva a Verča
papírky s otázkami a úkoly, které
jsme měli plnit, abychom dostali
body. Cestou jsme objevili plácek
obklopený skalami, kde jsme si
chvíli odpočinuli a kde jsme také
hráli hru O Bedřicha. V ní jsme pro
získání P. Bedřicha museli nasbírat
rozházené papírky s co největšími
čísly. Hra se místy měnila v urputný
boj, nebo	 získat Bedřicha zname-
nalo půlku vítězství.

Když jsme se vyčerpali, pokračo-
vali jsme směrem do Sv. Jana pod
Skalou. Kdo z vás zná cestu, ví, že
se jde stále do kopce. Ještě, že nás
motivovalo hledání papírků s úkoly,
které se proměnilo v sledování kaž-
dého pohybu vedoucích. A protože

scházely už pouze dva papírky
a všichni včetně P. Bedřicha tvrdili,
že už žádný nemají, došlo i k pro-
šacování. Kamilovi jsme pro jistotu
sundali obě boty. 

Únava a hlad se zvětšovaly a stá-
le jsme nebyli na místě. Poslední
zbytky sil jsme dali do soutěže, při
které cenné body získávala skupina,
která jako první objevila turistickou
značku. Tímto způsobem jsme po-
měrně rychle dorazili k Sv. Janu,
i když ještě ne do Sv. Jana. Protože
už byl dávno čas oběda, dali jsme
své balíčky s jídlem na společnou
hromadu a celí užaslí, co všechno
máme, jsme se pomodlili a vrhli se
každý po všem, co se dalo sníst.

Po obědě jsme nedaleko objevili
Solvayův lom. Kluky samozřejmě
upoutala výhybka úzkokolejné dráhy,
a přestože byla zamčená, nedalo
jim mnoho práce ji přehodit. Mladík,
který tam pracoval, a jel na vozíku

rádi bychom Vás pozvali na letošní
zimní chaloupku, která se tradičně
bude konat v týdnu jarních prázd-
nin (11.–17. února 2007).

Na faře v Rokytnici nad Jizerou
nás čeká týden plný lyžování, sně-
hu a nejrůznějších her. Kromě toho
nás celým týdnem bude provázet
celochaloupková hra, při které
zažijete spoustu dobrodružství se
svými kamarády.

Těší se na Vás
KAMIL, DOMINIK, ZUZKA,

TEREZA, MAGDALENA,
JANA a JARDA

P. S. Pokud si nechcete rozstříhat
tento výtisk Věstníku, přihlášku si
oxeroxujte nebo opište. 

MILÉ DĚTI,
PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ CHALOUPKU 2007
(Pořádá Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru Praha 4-Lhotka)

Jméno a příjmení: .......................................................................................................

Datum narození: ...................................... Rodné číslo: ...…......................................

Adresa bydliště: ……...................................................................................................

Telefon: ..................................................  E-mail: …...................................................

Dítě (nehodící se škrtněte):
umí lyžovat          učí se lyžovat neumí lyžovat 

------------------------------------
Podpis rodičů

Přihlášku je třeba odevzdat v kostele v sakristii do 7. ledna 2007.
Více informací poskytne P. Kamil Vrzal – mobil 728 775 536, e-mail: doncamillo@centrum.cz

Před startem hry O Bedřicha.

Zde odstřihněte

(Dokončení na poslední straně)
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KRÁLOVNY MÍRU
ADRESA
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru
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(Česká spořitelna); ve zprávě pro příjemce prosíme vždy

uvádět účel daru, např. provozní potřeby nebo rekonstrukce

oken apod., jako příjemce stačí uvést Královna míru

DUCHOVNÍ
Farář P. Bedřich Vymětalík, farní vikář P. Kamil Vrzal.

Jáhen František Martinek

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 8.00 10.00 18.30

Pondělí 8.00

Úterý 18.30

Středa 8.00

Čtvrtek 8.00

Pátek 15.00 18.30

Sobota 16.00

Mše upravená pro děti každou první neděli v měsíci v 10 hod.

Beatová mše svatá poslední neděli v měsíci v 18.30 hod.

Změny časů bohoslužeb podle ohlášení, zejména v květnu

(májové pobožnosti) a v období hlavních církevních svátků.

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
Každé úterý od 17.00 do 17.30 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 (zpově
) 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

a Sociálně ošetřovatelském centru v Zárubově ulici.

Svátost manželství je třeba domluvit tři měsíce předem.

DALŠÍ AKTIVITY V KOSTELE
Následující akce se konají, pokud není uvedeno jinak, od září
do června.
Vyučování náboženství od října do května ve středu od 15.30

do 17.15 hod., ve čtvrtek od 15.15 do 17 hod. ve skupinách

podle věku dětí.

Setkání -náctiletých v pátek v 19.15 hod.

„Spolčo“ pro mladé v neděli v 19.15 hod.

Setkání maminek s dětmi v úterý v 9 hod. jednou za dva týdny.

Čaj pro seniory a všechny, kdo nechtějí být sami, každé

druhé úterý v měsíci od 15 hod. v sále sv. Václava.

Možnost setkání se skupinou pro pomoc potřebným
vždy první pátek v měsíci v 15.45 hod. v sále sv. Václava.

Telefon: 241 494 435.

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.

SOCIÁLNĚ OŠETŘOVATELSKÉ
CENTRUM V ZÁRUBOVĚ UL.
Mše svatá první pondělí v měsíci v 9.30 hod. 

Aktualizované údaje ve Farním příručníku nebo na internetu.

Dívčí družstvo Planetky drželo už od začátku pohromadě.

s nářadím, vykolejil. Samo-
zřejmě jsme dostali vyna-
dáno. 

Na kopečku nad dráhou se
tyčila šibenice, na které se ně-
kteří jedinci z naší výpravy
snažili oběsit. Kamil jim to „bo-
hužel“ zatrhl. Byla tam, také
velká židle z trámů, na kterou,
než nám to vykolejený mladík
stačil zakázat, jsme všechny
děti vylezly. 

Potom jsme navštívili skan-
zen. Projeli jsme se důlním
vláčkem a trnuli, jestli tentokrát
na výhybce nevykolejíme my.
Průvodce nás zavedl do po-
vrchové šachty, kde byla po-
řádná zima, a proto jsme si tam
pro zahřátí koupili příjemně
studené limonády všech mož-
ných barev. Z průvodcova vý-
kladu o historii šachty nás nej-
více zaujalo, že nám až běhal
mráz po zádech, vyprávění
o německém vojákovi Hage-
novi, kterého zavalilo kamení,
a protože ho nikdo nemohl
zachránit, tak se posledním
nábojem zastřelil. 

Na stěně skály je upevněný
gong. Kdokoli na něj uhodí
a třikrát zavolá Hagenovo
jméno, tomu se prý do roka
voják ukáže a vezme ho s se-
bou do podzemí. 

Venku jsme pak hráli hru
na rybáře a rybičky, akorát
místo rybáře byl Hagen. Když
jsme honili Janu, nevybrala
zatáčku, zavinila bouračku,

roztrhla si kla… Ale přestože
vypadala dosti děsivě, vůbec
nebrečela.

Vyvrcholení naší cesty bylo
blízko. K místu působení pou-
stevníka Ivana nás dovedla
hra na fáborky. U každého
fáborku jsme hledali ztracená
slova, která jsme pak doplnili
do legendy. Objevili jsme je-
skyni, kde poustevník Ivan
podle legendy spával a sezná-
mili se s jeho životem. 

U kaple sv. Jana Křtitele
bylo vyhodnocení celého dne,
především našeho soutěžení.
Zvítězila skupina kluků neboli
Smajlíků, druhé jsme byly my
Planetky (jak nás mylně na-
zvali) a třetí byli Soustruzi.
Každý byl po zásluze sladce
odměněn. 

Naše putování jsme zakon-
čili modlitbou k svatému pou-
stevníku Ivanovi s prosbou
o ochranu.

Po posílení těla i duše na-
stal rychlý přesun na vlak do
Vráže. Na nádraží byl vidět
krásný západ slunce. Ve vlaku
jsme se náramně bavili (ne-
bylo slyšet pořádně slova). 

Na Lhotce u kostela už na
nás čekali rodiče, aby si nás
odvezli unavené, vyhladovělé,
vykřičené, ale š	astné domů.

Výlet se velice vydařil.
Takových super výletů by
mělo být více.

VERONIKA BARTOŠOVÁ
a MIRIAM ŠÁRKOVÁ

Snímky Kamil Vrzal

(Dokončení z předposlední strany)


