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SVAT› V¡CLAV

„V dějinách spásy se
mnohokrát ukázalo, že
právě vnější a spole-
čenské problémy často
způsobené odklonem
od Boha, které tlačily
lid, byly impulsem k no-
vému obrácení, věrněj-
šímu přilnutí k Bohu
a k modlitbám plným dů-
věry, které Bůh vysly-

šel,“ napsal ve své vý-
zvě. „Bůh je připraven
i dnes nás vyslyšet.
Všem, kteří přijmou
tuto výzvu, upřímně
děkuji a každému ze
srdce žehnám.“

Blížící se svátek sv. Vá-
clava je příležitostí,

(Dokončení na straně 2)

Svatý Václav je určitě jedna z nej-
významnějších postav celých čes-
kých dějin. Byl velkou osobností
a není divu, že se nemůže vejít do
myšlení lidí malicherných a krátko-
zrakých. My nevíme, zda byl ženatý
či nikoli, jestli měl potomka, jak je
uvedeno v jedné legendě o něm,
nebo neměl, zda ovládal skutečně
tolik cizích řečí, jak se píše, vždyŅ
tehdejší panovníci byli většinou
negramotní. Ale s jistotou můžeme
říci, že tento mladý kníže předstihl
mnohé panovníky své doby, pro-
tože nezůstal jenom u povrchního
přijetí křtu jako oni, ale snažil se žít
podle evangelia. Snažil se svým
životem ukazovat, jak má vypadat
křesŅanství. A to patřil teprve k třetí

BŸH JE PÿIPRAVEN
V¡S VYSLYäET

K LETOŠNÍMU 1. ČERVENCI byl za pastoračního asistenta u Královny míru v Praze na Lhotce ustanoven kandidát
jáhenské služby Radim Cigánek. Na snímku R. Cigánek loni v září ve Staré Boleslavi při setkání s papežem Benedik-
tem XVI. (k rozhovoru na straně 5–6).                                                                           Snímek z archívu R. Cigánka

Modleme se za n·rod a jeho p¯edstavitele
Předseda České biskupské konference (ČBK),
olomoucký arcibiskup Jan Graubner na jaře
vyzval věřící k modlitbě za národ a jeho před-
stavitele.
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Fenomén povodní je skutečnost, se
kterou má osobní zkušenost a ná-
sledně obavy z opakování stále více
obyvatel. Skoro se zdá, že kromě hor
není žádná oblast bezpečna před
touto pohromou. V sobotu 7. srpna
zakusilo ničivou sílu vodního živlu
i podhůří Jizerských hor ve Frýdlant-
ském výběžku. Mnohé vesnice lemu-
jící říčku Smědou a její přítoky byly
během několika hodin z velké části
zpustošeny a tragédie si vyžádala
i lidské životy. Jednou z nejvíce po-
stižených obci se stala Raspenava,
kde během několika hodin byly za-
saženy ničivým živlem více než dvě
třetiny ze 740 domů.

Říká se: „Kdo nezažije, neuvěří.“
Po své osobní zkušenosti s povodní,
musím dát úsloví zapravdu. Přestože
jsem ve zpravodajství sledoval zá-
běry z povodní, osobní zkušenost by-
la zdrcující. Jako obyvatel raspenav-
ské fary jsem v den tragédie ještě
před devátou hodinou večer spoko-
jeně odpočíval s knížkou v křesle,
občas hledě oknem na déšŅ, který
mě nijak neznepokojoval. Avšak již
za půl hodiny bylo vše jinak. Po tele-
fonickém upozornění, že v nedaleké
vesnici voda zaplavila vozovku, jsem
šel sledovat stav vody na říčce Smě-
dé, která teče v blízkosti fary. Děsivě
zvednutá hladina mě přiměla hledat
čerpadlo. Za další půl hodiny jsem již
nestíhal ve sklepě čerpat a zároveň
v kotelně vylévat kýblem vodu, která
se valila z odpadu umyvadla. Když
se voda začala do domu valit i sklep-
ními okénky, bylo mi jasné, že boj
o sklep jsem prohrál a chystal se eva-
kuovat přízemí. Mezi záchrannými
pracemi jsem ještě mohl sledovat,
jak se dvůr zaplňuje vodou a zapar-
kovaná auta mizí v živlu. Další den
kolem poledne povodeň kulminovala,
hospodářské budovy byly metr pod
vodou, z aut vykukovaly pouze stře-
chy a ze sklepa stoupala voda již do
přízemí. Pohled žalostný. Určitou útě-
chu přinášelo zjištění, že stav se sta-
bilizuje. Kolem třetí hodiny odpoledne
voda již znatelně klesala a kolem
osmé večer byl již dvůr bez vody.

Tak by se dala ve zkratce shrnout
moje osobní zkušenost s povodní.
Dopady v obci byly však tragičtější.

Vzhledem k poškození a zatopení
pozemních komunikací byla odříz-
nuta od světa, bez energií, vody, tele-
fonu, došlo i k dočasnému přerušení
mobilní sítě. Pouze posádky heliko-
ptér sledovaly situaci a zachraňo-
valy obyvatele uvězněné na stře-
še zcela zatopených domů. Rodiny
a známí, kteří bydleli na opačném
břehu řeky, se jen s obtížemi zbavo-
vali starostí o své blízké, protože
devět z deseti železných lávek pro
pěší bylo strženo.

Opadnutím vod však neštěstí ne-
skončilo. Pouze se změnilo ve vyčer-
pávající práce při odstraňování škod
v hygienicky náročném prostředí. Vo-
zovku lemovaly hromady suti, bahna
a zničeného vybavení domů.

Pohroma však měla také jinou,
příznivější, tvář. Projevila se záhy po
zpřístupnění obce velkým množstvím
dobrovolných a obětavých pomoc-
níků ze všech koutů republiky. „Sami
jsme poznali, co je povodeň, a proto
jsme přijeli,“ bylo často slýchat. A my,
čerstvě postižení, jsme museli dát za
pravdu, že sebedramatičtější repor-
táž nezachytí pohromu v celé její šíři
a dopadu. Zvláštní pocit sounáleži-
tosti, ochota pomoci a obětavost byly
výrazným rysem prvních dvou týdnů
po tragédii. Postižení si pomáhali na-
vzájem, urychlené vyčištění spole-
čenského sálu v areálu raspenavské
fary umožnilo vytvořit charitní sklad
šatstva, nábytku a kuchyňského
zařízení. Významná byla i finanční
a materiální pomoc ze všech koutů
republiky. Za to patří všem upřímné
poděkování. A bylo a je komu pomá-
hat. Velká část postižených nebyla
pojištěna, mnozí přišli o vše. Výše
škod není ještě vyčíslena, jen u komu-
nikací se hovoří o stovkách miliónů.
Deset domů je určeno k demolici
a teprve zima ukáže, kolik dalších
promáčených obydlí neobstojí ve
zkoušce mrazem.

Po týdnech hektické činnosti bri-
gádníci, vojsko a záchranné sbory
odcházejí, život ve vesnici se, přes
viditelné jizvy, pozvolna vrací k nor-
málu. Přesto je pod zdánlivým uklid-
něním skryto ještě mnoho osobních
tragédií, těžkostí a práce.

PETR TARABA

LHOTKA OBÃTEM POVODNÕ

abychom na modlitbu, kterou
předseda ČBK k výzvě připojil,
i v našem Věstníku upozornili:

„Všemohoucí věčný Bože, na pří-
mluvu svatého Václava, dědice české
země, přijmi naše prosby za ty, kteří
nám vládnou: dej jim ducha moud-
rosti a prozíravosti; aŅ respektují tvůj
spravedlivý řád, hájí lidskou důstoj-
nost a život každého člověka od po-
četí až do přirozené smrti; aŅ pod-
porují zdravou rodinu založenou na
celoživotním věrném svazku muže
a ženy; aŅ poctivě spravují svěřený
majetek a svým jednáním dávají do-
brý příklad celé společnosti; aŅ jsou
zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech a jejich
dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem
a veï ke svědomitosti, abychom svým
životem přispívali ke šŅastné budouc-
nosti národa a zodpovědně rozho-
dovali.

O to prosíme skrze Krista, našeho
Pána. Amen.“                          (čbk)

(Dokončení ze strany 1)

B˘h je p¯ipraven v·s vyslyöet

generaci křesŅanů u nás. Chápal svůj
život a především svou vládu jako
službu Bohu a lidem.

Viděl, jak v naší zemi stále ně-
kdo s někým bojuje a válčí, což pak
dávalo německému králi záminku,
aby mohl vojensky zasáhnout. A vě-
děl, že jedině když lidé budou žít
jako křesŅané a přijmou Boha do
svého života, tak se domluví, sjed-
notí a budou žít v míru. Tomu je chtěl
učit a k tomu je chtěl vést slovem
a příkladem. A taky se rozhodl, že
začne stavět velký chrám, aby mohl
být biskupskou katedrálou.

Na něčem se však nemohl shod-
nout se svým bratrem Boleslavem.
Na vztahu k německému císaři nebo
na mírnosti k provinilcům. Boleslav
by rád vzal vládu do svých rukou.
Netroufal si však dobýt pražský hrad
útokem. Proto vylákal Václava k so-
bě do Staré Boleslavi. Pozval ho na
posvícení, které připadalo na svátek
sv. Kosmy a Damiána, jimž byl kos-
tel ve Staré Boleslavi zasvěcen.
A tak přemluven svými rádci při-
chystal Václavovi smrt.

Václav umírá jako Kristus, od-
pouští vrahům. Padl pro víru, ale
nebyl poražen. Jako Kristus i Vác-
lav se opravdově ujímá své vlády
až po smrti. Hned po smrti byl uctí-
ván od svého národa a ta úcta k ně-
mu je stále živá a vine se našimi
dějinami až do dnešní doby.

P. BEDŘICH VYMĚTALÍK

Po dva srpnové víkendy, o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a na
21. neděli v mezidobí, jsme na Lhotce vybírali na oběti povodně v Raspe-
navě a okolí. Výnos sbírky 72 000 Kč P. Bedřich Vymětalík vzápětí předal
hejnickému faráři P. Miloši Rabanovi, do jehož působnosti spadá rovněž
Raspenava. Na raspenavské faře žije pastorační asistent z Prahy. Požá-
dali jsme ho, aby nám do Věstníku napsal, jak povodeň prožíval.
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„Při přátelském rozhovoru měl
pražský arcibikup příležitost ještě více
poznat svět českého sportu, který pro
naší společnost není bez významu,“
napsali na webu Danuta Beranová
a Aleš Pištora. „Pražský arcibiskup,
který je velmi otevřený všemu, co se
děje i mimo katolickou církev a sle-
duje rovněž výkony českých spor-
tovců, chtěl Lenku Maruškovou osob-
ně poznat a poblahopřát ji.

Na soukromou audienci bez pří-
tomnosti novinářů mu na Arcibiskup-
ství pražské přivezla ukázat svou
střeleckou výbavu i dvě čerstvé me-
daile z mistrovství světa za třetí místo
v individuálním výkonu ve sportovní
pistoli a stejné umístění českého žen-
ského družstva. Jako výraz své hlu-
boké úcty ke všemu, co otec arcibis-
kup činí ve prospěch věřících i pro
společnost, mu L. Marušková věno-
vala jednu z perníkových medailí,
které si vedle dvou bronzových při-
vezla z Mnichova. Mladá střelkyně,
která již jako devatenáctiletá získala
stříbrnou medaili na Letních olympij-
ských hrách v Aténách v roce 2004,
vybojovala na srpnovém mistrovství
pro českou republiku olympijskou
kvalifikaci také do Londýna na LOH
v roce 2012, a to jak ve vzduchové,
tak sportovní pistoli.“

O MNICHOVSKÉM MISTROVSTVÍ
paní Lenka na svých webových
stránkách napsala: „Na MS v Mni-
chově se mi opravdu dařilo.

Dne 8. 8. jsem měla závod ze
vzduchové pistole. Tato disciplína
probíhá v hale na vzdálenost 10 me-
trů a střílí se ze 40 závodních ran
v limitu 75 minut. S položkami 95, 95,
98 a 95 bodů jsem trefila 383 bodů,
se kterými jsem měla možnost se
s dalšími třemi soupeřkami rozstřelit
o finálový závod, kam postupuje osm
nejlepších závodnic. Tento rozstřel
jsem vyhrála a mohla jsem se při-
pravovat na finále, které mne čekalo
za necelou hodinu. Do finále jsem
tedy postupovala z osmé pozice
a s vynikajícím nástřelem jsem se
posunula na 4. pozici těsně za stupně
vítězů. Ovšem byl to úspěch. Prvních

šest závodnic získalo kvalifikační
místo na OH 2012 a tímto jsem si
zajistila účast.

Další den 9. 8. mne čekal závod
ze sportovní pistole, z disciplíny na-
zývané SP 30+30. Pevný terč mne
čekal v 8 hodin ráno. Vstávala jsem
tedy v pět. S pevným terčem 98, 97
a 96 = 291 bodů a otočným terčem
97, 99 a 97 = 293 bodů jsem získala
584 bodů a postup do finálového
závodu z 5. pozice. Ještě před sa-
motným finálem jsme já, Michaela
Musilová a sestřenice Petra Hyková
věděly, že máme týmový bronz.

Následovalo finále. Zde se mi
dařilo výtečně. Bodové ohodnocení
204,6 bodu mne tentokrát posunulo
až na třetí stupínek vítězů.

Všem, kteří mi drželi palce, moc
děkuji. Bylo to znát.“

LENKA MARUŠKOVÁ HYKOVÁ
se narodila před 25 lety v Plzni.
Její maminka je napůl Ruska, ale
narodila se v Kirgizii. V roce 1965
se s rodiči přestěhovala do Čech. 

Maminka L. Maruškové měla po
babičce violoncellistce, která s ná-
strojem procestovala celou Asii,
velký hudební talent. U nás chtěla jít
na konzervatoř, ale po sovětské oku-
paci už studovat nemohla.

Lenka se od šesti let učila hrát na
klavír, ale nebavilo ji to.

Její tatínek je Čech. Když bylo
Lence asi třináct let, dostala ve
škole úkol napsat zajímavý příběh
o své rodině.

„Doma jsme se s bráchou zeptali
maminky, a ta nám začala vyprávět
o tátovi, že byl kdysi reprezentan-
tem ve střelbě, že byl na olympiádě
1976 v Montrealu, že je mistrem
světa a Evropy a že udělal rekordy,
které dosud nikdo nepřekonal,“ svě-
řila se L. Marušková před dvěma lety
křesŅanskému časopisu pro dívky
In (rozhovor jsme tehdy přetiskli ve
Věstníku číslo 6/2008). „Byli jsme

LENKA MARUäKOV¡ U D. DUKY
Arcibiskup Dominik Duka přivítal 18. srpna v Arcibiskupském paláci nejúspěšnější členku české reprezen-
tační výpravy na 50. mistrovství světa ve sportovní střelbě v Mnichově Lenku Maruškovou s manželem.
L. Marušková je pravidelnou návštěvnicí kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce, manželkou našeho
farníka Davida Marušky a snachou aktivní lhotecké farnice paní Evy Maruškové. Jak jsme se dočetli na webu
pražského arcibiskupství, na památku od pana arcibiskupa dostala sošku Pražského Jezulátka.
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s bráchou v šoku. Doma nebyl jedi-
ný pohár, medaile, novinový článek,
diplom.“

Lenčin tatínek své úspěchy neta-
jil ze skromnosti, ale ze zklamání.
„Když byl starší, snižoval se počet
sportovců a tátu jako údajně neper-
spektivního vyřadili,“ vysvětlovala
v rozhovoru paní Lenka. „Musel ode-
vzdat všechno vybavení a zbraně,
a tak se naštval a všechny poháry
a medaile letěly do popelnice.“

L. Marušková vystudovala Střed-
ní průmyslovou školu textilní v Aši,
v Chebu absolvovala jazykový kurz

angličtiny a pak studovala prevenci
kriminality na Vyšší odborné škole
veřejnoprávní.

Sportovní střelbě se věnuje od
svých třinácti let, kdy jí začal tréno-
vat její otec Vladimír Hyka. Při tom-
to zjištění člověk začne uvažovat,
nesouvisí-li to nějak se zmíněným
školním úkolem napsat zajímavý
příběh o své rodině. Od listopadu
2007 do října 2008 byl jejím osob-
ním trenérem Břetislav Putna a nyní
je jím její manžel David Maruška.

O svém vztahu k víře Lenka Ma-
rušková dívčímu časopisu In svého

času řekla: „Nikdy jsem nikoho věří-
cího neznala, až svého muže. Vidím,
že jemu víra v životě hodně po-
máhá. Já jsem se o víru začala za-
jímat, až když jsem poznala man-
žela a jeho přátele. Zajdu s ním do
kostela, poslechnu si kázání, a když
něčemu nerozumím, klidně zajdu za
naším knězem a řeknu ,Kamile, jak
jsi to myslel?‘ a on mi to vysvětlí.
Když člověk není ve víře vychovaný,
tak je těžké se v tom všem oriento-
vat. Ale zajímá mě to.“

Lenka od svých sedmi let vyrůstala
v Aši, nyní žije v Praze.               (red)

Před časem ozdobily kapli Bož-
ského Srdce Páně obrazy s tema-
tikou vody. Jejich inspirací se stala
láska k tomuto živlu, k jeho síle
a kouzlu. Zrodila se ve fantazii ma-
lířky Adrieny Skálové (1956), něk-
dejší posluchačky ze třídy profesora
Z. Sklenáře a J. Mikuly, také absol-
ventky Liceo Scientificio Benedetto
Croice v Římě. Dnes se zabývá gra-
fikou, ilustrací, plakáty, volnou tvor-
bou a prostorovými instalacemi.

Téma vody si autorka přinesla
do života už z dětství. Měla ráda
potoky a potůčky i klidnou řeku, na
jejíž hladině se ve slunci promítala
hra mihotavých světel, a při vhození
kamínku, či při závanu větru, se roz-
čeřila do jemného vlnění. Přírodní
inspirace se na výstavě prolnula
i do tří rozměrných objektů, zdobe-
ných všemožnými přírodními arte-
fakty, vlky z šípkové růže, trávy, sto-
pek rybízu, a třeba i slupek z jablek.
Dávaly podnět k prožitku, který divá-
ka zavádí do let dětství, kdy se bez-
starostně probíhal přírodou, plnou ne-
otřelé krásy a jednoduchosti. Autorka
je označila jako Zvonici, Katedrálu
a Křtitelnici. Vznosné, průzračné stav-
by spletené z proutí, nabídly prostor
k fantazii a zamyšlení. Na stěnách
se pak v malbách odvíjely ztvár-
něné zážitky a představy umělkyně,
v nichž na Lhotce, vedle obrazů
z cest, dominuje, jako v celé autor-
čině tvorbě, biblická tematika. V tro-
jici větších ploch představila Poslední
večeři Páně, Zvěstování a Křest
v Jordánu.

Adriena Skálová je tvůrčí, ná-
paditá a také toulavá. Náměty řady
jejích obrazů se rozbíhají do kraje
i do světa. Tak zobrazila Bretaň,
Rakousko, Krétu, Kefalonii, Sardinii,
Rakousko, Izrael, nizozemské Frísko,
či italské Roseto degli Abruzzi
a Spojené státy, stejně jako Lužické
hory. Její cestování doplnily na výs-
tavě křehké knižní ilustrace k japon-
ským pohádkám.

Vernisáž výstavy ozdobil jedi-
nečným výkonem houslista Josef
Špaček, náročnou Ciacconou J. S.
Bacha a mistrovským dílkem H. W.
Ernsta Poslední růže léta, snad
technicky nejnáročnější skladbou
houslového oboru.

Výstava byla prodejní a výtě-
žek z ní putoval na charitu: třetina

na dostavbu hřiště v salesiánských
Kobylisích a dvě další třetiny na pro-
jekt Voda společnosti Člověk v tísni.
Ten humanitární záměr autorky není
náhodný. Její výtvarné působení je
známé i z dětského kardiocentra
v nemocnici v Motole, kde malým
pacientům pomáhá překonávat tíhu
nemoci. Pro kostel sv. Petra a Pavla
u Zbiroha, který se malířka spolu se
svým manželem-architektem a se
skupinou přátel snaží znovu oživit,
vytvořila křížovou cestu, a připravila
pro výzdobu i tři cykly: Biblické kra-
jiny a jejich duše, Triptych a Dvojice
Starého zákona. Ne náhodou se tedy
duchovně naplněné umění Adriany
Skálové ocitlo v předjaří i ve lhotec-
kém kostele.

MARIE KULIJEVYČOVÁ

PŘI ČERVNOVÉ MŠI UPRAVENÉ PRO DĚTI se lhotecká farnost roz-
loučila s otcem Stefanem Wojdylou, který byl jmenován kaplanem v Praze
na Chodově. Dne 2. září se dožil třiceti let. O den později mu byl otec
Bedřich Vymětalík na Chodově k narozeninám blahopřát.

Snímek Václav Lisý

SVÃTLA
NA VODÃ
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R. Cigánek se narodil v létě 1978
v Praze jako nejstarší z šesti souro-
zenců. Jeho maminka, která původně
a později znovu působila v sociál-
ních službách, zůstávala převážně
v domácnosti. Tatínek byl v té době
dómským kostelníkem. 

Radim nejdříve vyrůstal v Praze 4
– na Pankráci a na Kačerově. Do
školy chodil, jak se rodina stěhovala,
v Malešicích a Dejvicích. 

Pak se vyučil tesařem. Absolvoval
střední odborné učiliště stavební, kde
po nástavbovém studiu v roce 1998
složil i maturitu. Potom asi dva roky
pracoval jako tesař a stavební dělník
nejen v Česku, ale i v Německu. 

Od roku 2000 studoval na peda-
gogické fakultě v Praze učitelství pro
základní a střední školy, obor dějepis
a občanská výchova. Pak odpověděl
na Boží výzvu a přihlásil se do semi-
náře. Po roční přípravě v olomouc-
kém konviktu vystudoval na Kato-
lické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze bohosloví. 

Pedagogickou fakultu končil dip-
lomovou prací Postoj katolické církve
k zákonu o jednotné škole. Studium
teologie uzavřel prací o přijetí zá-
kona o umělém potratu v Českoslo-
vensku v roce 1957 v historických,
teologických a dalších souvislostech.
Cigánkovu diplomovou práci z peda-
gogické fakulty vydalo v roce 2009
univerzitní nakladatelství Karolinum

knižně pod titulem Politický zápas
o jednotnou státní školu 1945–1949.

R. Cigánek má tři bratry a dvě
sestry. Maminka mu zemřela v roce
2007 ve věku 54 let.

Příští rok byste měl být vysvěcen
na kněze. Jaká byla vaše cesta ke
kněžství.

Pocházím z katolické rodiny, kde
se rodiče snažili žít podle učení cír-
kve, které nám však nikdy nepředklá-
dali násilně. Vyrůstat ve velké rodině
sice na jedné straně znamenalo určitá
materiální omezení, ale na druhé
straně nás všechny obohacovalo
množstvím vztahů a učením se samo-
statnosti. Od malička jsem ve Straš-
nicích, ještě v tamní původní malé
kapli, rád ministroval. Solidní základy
náboženství mi tam dal P. Marian
Klener, nyní převor benediktinského
kláštera v Emauzích. 

Později mě hodně ovlivnil dlouho-
letý duchovní správce u sv. Norberta
ve Střešovicích PhDr. Jaroslav Zrzavý,
člověk nesmírně vzdělaný, ale také
velice pokorný, muž svatého života.
Po návratu premonstrátů ke sv. Nor-
bertu působil P. Zrzavý v Bubenči

u sv. Gotharda, kde jsem ho poznal.
Dnes při pohledu zpět se domnívám,
že právě tento člověk mi vymodlil
kněžské povolání.

V Praze 6 působili dva vynika-
jící kněží: kromě P. Zrzavého to byl
u sv. Matěje Mons. Jan Machač. Z je-
jich farností vzešlo mnoho kněžských
povolání. Já budu, dá-li Pán Bůh, od
sv. Gotharda už osmý.

O katechezi mou i mých souro-
zenců se snažil i tatínek. Sedávali
jsme kolem stolu celé hodiny a jen tak
si povídali o všem možném, až se to
někdy mamince zdálo příliš dlouho.

Tatínek se v devadesátých letech
na čas vrátil jako kostelník do kate-
drály, a tak jsem ministroval i tam.
Také díky tomu jsem žil s církví
intenzivněji, setkával jsem se s bo-
hoslovci, seznamoval s církevní praxí.
Byl jsem u jáhenských a kněžských
svěcení, poznával jsem krásu litur-
gie. V této době jsem si také sám
začal klást otázku, co já mohu udě-
lat pro Boha a jeho církev. Tyto úva-
hy byly myslím jednou z cest, po
kterých mě Bůh vedl na cestě ke
kněžství.

LID… Z NAäEHO KOSTELA

Od 1. července 2010 byl do naší farnosti ustanoven jako pastorační asistent Radim Cigánek, který u nás
bude působit i jako jáhen po svěcení, jehož datum bylo stanoveno na 11. září v pražské katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha.

PhDr. Mgr. RADIM CIG¡NEK

Radim Cigánek (uprostřed) při setkání mládeže v Táboře v létě 2007.

Bohoslovec na výletu se nemusí příliš
odlišovat od ostatních mladých lidí.
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Před rokem jste se ve Staré Bole-
slavi tváří v tvář setkal se Svatým
otcem Benediktem XVI. Jak k to-
muto setkání došlo a jaké bylo?

Bohoslovci pražského semináře
velmi často ministrují v katedrále ne-
bo při různých slavnostních příle-
žitostech, zvláště když mši svatou
slaví některý z otců biskupů a liturgie
bývá složitější. Také při papežské
návštěvě v České republice v září
2009 připadla tato služba bohoslov-
cům. Při nešporách v katedrále a po-
tom při mši ve Staré Boleslavi tedy
asistenci při liturgii zajišŅovali boho-
slovci z pražského semináře, kde
jsem já také v té době ještě pobýval. 

Svatý otec Benedikt XVI. se velmi
často zdraví s lidmi, kteří se s ním při
takovýchto příležitostech setkávají.
Ještě před začátkem liturgie, po tom,
co papež vystoupil z papamobilu
a šel se připravit do sakristie, mohl
se s ním každý z nás krátce pozdra-
vit, tedy podat mu ruku a políbit pas-
týřský prsten. Setkání probíhalo v ti-
chosti, hlavně kvůli časové tísni,
jazykovým bariérám apod. Zaujalo
mě to, co popisují i mnozí jiní, kteří
se takto s Benediktem XVI. setkali.
Je to velmi intenzívní pohled do očí,
se kterým Svatý otec hledí s láskou
do očí člověka, který ho, byŅ kratičce,
přišel pozdravit.

Jak jste se teï připravoval na já-
henské svěcení?

Protože povolání ke kněžství je
především věc Boží, snažil jsem se
v poslední době intenzivněji celé finále
přípravy dávat Bohu v modlitbě. 

Spolu se spolubratrem Martinem
Sklenářem, který působí v Kolíně
a se kterým máme být svěceni, a se
třemi kandidáty jáhenství z česko-
budějovické diecéze jsem absolvoval
duchovní cvičení na Lomci u Vodňan. 

Exercicie nám dával vyučující
Nového zákona na Katolické teo-
logické fakultě Univerzity Karlovy
P. Jaroslav Brož ThD., muž velmi
vzdělaný a duchovně hluboký. Otec
Brož kromě jiného pracuje se ses-
trami Matky Terezy a ve spolupráci
s nimi i s bezdomovci a chudými
lidmi, o něž se sestry starají. 

Naše exercicie na Lomci byly
velmi dobrou duchovní přípravou na
přijetí svěcení. 

Setkal jste se dříve, než jste byl
ustanoven k Panně Marii Královně
míru, i s Lhotkou?

Jednou nebo dvakrát jsem tu byl
s bohoslovci, když v postní době na-
vštěvují různé křížové cesty. A ještě
za kaplanování otce Kamila Vrzala

jsem zde jednou v neděli ministro-
val. Již dříve jsem znal také některé
lhotecké farníky. 

Oslovilo mě, že lhotecká farnost
je farnost se vším všudy, chodí sem
hodně lidí – děti, mládež, mladé ro-
diny i starší generace. O farnostech,
kam chodí hlavně mladí lidé, se ně-
kdy říká, že jsou pubertální. Na Lhot-
ce je hezké, že tu jsou zastoupeny
všechny generace a že ti starší se
svými modlitbami a trpělivostí ve sná-
šení bolestí snaží podporovat mladé. 

Z námětů obou vašich diplomo-
vých prací lze usuzovat, že máte
zájem o historii.

Historie mě opravdu baví, zejména
moderní dějiny a dějiny 20. století.
Podobně mě zajímají i další spole-
čenské otázky. Prostě se zajímám
o to, co se děje kolem mne. 

Mým koníčkem je však také re-
kreační turistika a kanoistika. 

Za totality jsem chodil do jednoho
z turistických oddílů mládeže, jež se
po převratu změnily na skautské.
Našel jsem tam řadu kamarádů, s ni-
miž dodnes jezdím nejen na hory
nebo na vodu, ale třeba i jen na
čundr na Kokořínsko.

Jaká místa u nás máte rád?
Šumavu, Jeseníky, Beskydy a další

hory. Krásná místa jsou i v okolí
Prahy, třeba právě zmíněné Koko-
řínsko nebo některé oblasti Brd, či
křivoklátské lesy.

Od začátku července působíte na
Lhotce. Dostal jste se letos v létě
vůbec někam do přírody?

To víte že ano. Jednou jsem si na
to udělal prodloužený víkend. A se
lhoteckými dětmi jsem byl na cha-
loupce.

V závěru studií jste půl roku
studoval na teologické fakultě
v Erfurtu…

To byla zajímavá zkušenost, také
proto že situace církve a vlastně
celé společnosti na území někdejší
Německé demokratické republiky
(NDR) je podobná situaci v Če-
chách. Na území pozdější NDR byly
po druhé světové válce asi tři mi-
lióny katolíků – půldruhého miliónu
mezi původními obyvateli, půldruhého
miliónu tvořili přesídlenci z Česko-
slovenska a Polska. Sudetští Němci
byli povětšině katolíci. 

Většinu obyvatelstva NDR tvořili
evangelíci, proto z nich měl komu-
nistický režim větší strach. Pronásle-
dování katolické církve v NDR tedy
bylo méně intenzivní než v Česko-

slovensku nebo v Maïarsku. Podob-
ně jako v Čechách a na Moravě –
nebo i na Slovensku – i ve východ-
ním Německu byl jen jeden ústřední
seminář právě v Erfurtu.

Ani v NDR neměla katolická církev
ustláno na růžích. Byli tam však le-
gální biskupové. Díky tomu tam byla
tajně vysvěcena řada našich kněží,
konkrétně z okruhu kolem pozdějšího
českobudějovického generálního
vikáře Václava Dvořáka nebo kněží
salesiánských. Z duchovních vysvě-
cených v NDR je asi nejznámější 
Tomáš Halík. A na jáhna tam byl, po-
kud se nemýlím, vysvěcen i tvůrce
lhotecké křížové cesty akademický
sochař Karel Stádník.

Při desáté mši svaté na svátek
Panny Marie Královny v srpnu
v našem kostele křtil svou vnučku
jáhen pan František Martinek. Lidé
zejména mimo katolickou církev si
někdy jáhna pletou s knězem. 

V katolické církvi a v církvích pra-
voslavných je jáhenské svěcení prv-
ním stupněm služebného kněžství. 

Katolická církev po Druhém vati-
kánském koncilu obnovila starokřes-
Ņanskou praxi, kdy jáhni sloužili své
obci i trvale. Jáhen je tedy určen ke
službě – diakonii – nemocným, trpí-
cím. Někdy si neuvědomujeme, že
svým způsobem trpět může i člověk
osamělý, vykořeněný, a i takovým
lidem by měl být jáhen nablízku.

Dalším – neméně významným –
úkolem jáhna je hlásání slova Bo-
žího. Takže jáhen, jak to známe
rovněž ze lhoteckého kostela, čte
evangelium a vede katecheze, z po-
věření kněze káže, asistuje při uza-
vírání manželství, může žehnat lidem
a žehnat i předměty. Na rozdíl od
kněze neslouží mši svatou. Při sla-
vení eucharistie však knězi asistuje.
Jáhen nezpovídá a také nemůže
udělovat svátost nemocných.

Už před několika týdny skončily
prázdniny a nastaly zase normální
měsíce. Jak jste se do duchovní
služby těšil? 

Upřímně řečeno velmi. Deset let
studia bylo pěkných a intenzivních,
ale musím říct, že zvláště ke konci
mě to již dosti zatěžovalo. Jsem moc
rád, že díky Bohu mohu sloužit věří-
cím právě v této velké farnosti, kde
je tolik příležitostí k setkávání se
s lidmi, a doufám, že se také díky
této službě budu moci intenzivněji
setkávat s Bohem. 

Rozhovor připravil JIŘÍ SŮVA
Snímky z archívu R. Cigánka
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V minulém Věstníku číslo 3/2010 jsme vás seznámili se základními výsledky dotazníkového šetření,
které v naší farnosti probíhalo letos na jaře. Nyní se blíže zaměříme na to, co se vám v naší farnosti
líbí a co nelíbí a proč vlastně jsme farníky právě lhotecké farnosti.

CO JSME SE JEäTÃ DOVÃDÃLI

Většina z nás, kteří jsme se zúčast-
nili dotazníkového šetření, se po-
važuje za farníky lhotecké farnosti
(95 %) a jako farníci také hodnotíme
klady a nedostatky naší farnosti.

V minulém čísle Věstníku jsme
vám nabídli krátký přehled toho, co
nám ve farnosti vyhovuje. Jen pro
přehled si zopakujme základní otáz-
ku. Čísla uvedená u jednotlivých dů-
vodů vyjadřují, kolik procent z nás
konkrétní důvod považuje za důležitý.

Považujete se za farníka/farnici
lhotecké farnosti? (odpovědi v %)

CO NÁM NA FARNOSTI 
A LHOTECKÉM KOSTELE
VYHOVUJE 
Dotazovaní mohli zaškrtnout libovolný
počet důvodů.

V kostele není zima – 72 %
účastníků průzkumu

Vyhovují mi zdejší kazatelé – 69 % 
Bydlím v blízkosti kostela – 62 %
Mám dojem, že zde mohu posilnit

svou víru – 62 %
Vyhovuje mi délka bohoslužeb

– 61 %
Líbí se mi liturgický prostor kostela

– 60 %
Jsou zde programy pro děti – 56 %
Do tohoto kostela chodí hodně

mladých lidí – 55 %
Kostel je dobře ozvučen – 55 %
Líbí se mi způsob vedení liturgie

– 52 %
Mám do kostela dobré dopravní

spojení – 50 %
Mám rád zdejší milou a veselou

atmosféru – 48 %

0ceňuji, že sem mohou chodit
rodiče s „rušícími“ dětmi – 44 %

Setkávám se zde s přáteli
a kamarády – 44 %

Lhotecký kostel má dobrou pověst
– 43 %

Vyhovují mi zdejší zpovědníci
– 30 %

Mám pocit, že se mohu zapojit
do života farnosti – 26 %

Mám rád rytmické mše – 25 %
Setkávám se zde s (širší) rodinou

– 16 %
Chodím sem ze zvyku či tradice

– 15 %
Mám dojem, že zde mohu

získat víru – 13 %
Chodí sem moji spolupracovníci

ze zaměstnání – 2 %

Teï už se ale věnujme dalším dů-
vodům, které farníci uváděli.

Jiné než námi uvedené důvody
ve volných odpovědích uvedlo 9 %
dotázaných. Kvůli lepší orientaci uvá-
díme přehled s počtem farníků, kteří
se vyjádřili k jednotlivým oblastem.

Téma Počet připomínek
Aktivity,
společenství 10
Bohoslužba, kněží 8
Atmosféra 7
Prostředí 7
Setkání s Bohem 6
Peníze 2
Jiné 5

Deset lidí vyzdvihlo aktivity probí-
hající mimo mši svatou. Jako cenné
se zdají být kromě společenství i zá-
jezdy, výstavy, koncerty, předvánoční
prodej literatury a keramiky. Osm
věřících ocenilo jak průběh boho-
služby, tak i osobnost předcházejí-
cího lhoteckého faráře P. Vladimíra
Rudolfa i současného P. Bedřicha
Vymětalíka. I přesto, že 48 % farníků
z variant, jež jsme vám nabídli, na-
psalo, že mají rádi milou a veselou
atmosféru našeho kostela, dalších
sedm z nás ještě dále připsalo pozi-
tivní hodnocení na adresu vlídného
ovzduší. Zdá se, že i prostředí je pro

nás velice důležité, protože možnost
usednout v teplém chrámu, dojít si
na WC nebo zaparkovat auto v blíz-
kosti kostela zbytečně nerozptyluje
naši pozornost a můžeme tak lépe
poznávat sebe i Boha. Právě setkání
s Bohem je centrem pozornosti další
šestice farníků. Jako k „nezaplacení“
nám přijde i naše schopnost vybrat
dostatek peněz na potřeby farnosti.
Za další výhodu oproti jiným farnos-
tem je považován také fakt, že far-
nost podporuje církevní školku.

Protože je důležité si farníky ne-
jen získat, ale také udržet, ptali jsme
se na důvody, které návštěvníkům
našeho kostela otevírají dveře do
jiných farností, nebo nás dokonce
odrazují od víry samotné. Téměř 16 %
dotázaných uvedlo, že znají jednot-
livce, kteří odešli z naší farnosti, pro-
tože zde byli nespokojeni, i když část
neuvedla konkrétní důvod. 

Znáte někoho, kdo dříve chodil
na bohoslužby do lhotecké

farnosti a z důvodu
nespokojenosti sem již nechodí?

(odpovědi v %)

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

Až 1/3 uvedených důvodů, proč
lidé z farnosti odešli, souvisí s osob-
ností kněze. Jak je mnohým známo,
v totalitě se na Lhotku sjížděli lidé
z celé Prahy kvůli politickým tématům
v promluvách pátera Rudolfa, který
tu v té době působil. Jak farníci ve
svých výpovědích uváděli, na jedné
straně jeho nemoc a úmrtí byla pří-
činou odchodu věřících z naší far-
nosti, na straně druhé ovšem právě
deklarovaná tvrdost jeho názorů

DalöÌ v˝sledky pr˘zkumu farnosti

Ano

Ne

Ano

Ne 84,3

15,7
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a stížnosti na „rušící“ děti odradila
v té době jinou skupinu farníků. Kro-
mě kázání také způsob vedení mše
otevírá i zavírá dveře do našeho spo-
lečenství. Další, důležitou kapitolou,
kvůli které jedinci Lhotku opouští,
byly mezilidské vztahy. Nespokoje-
nost vychází ze vzájemného cho-
vání a lhostejnosti lidí. Je zde vidět,
že náš chrám poskytuje nejen místo
pro rozhovor s Bohem, ale také živ-
nou půdu pro vytváření společen-
ství, kde chtějí být všichni vyslyšeni
a přijímáni.

CO VÁM OSOBNĚ V NAŠÍ
FARNOSTI NEJVÍCE VADÍ?
Hned v úvodu dotazníku byl vyhra-
zen prostor pro naše výhrady k lho-
tecké farnosti, které poukazují hned
na několik problémů. Protože k této
otázce se vyjádřilo více než 30 %
respondentů, pro lepší přehled uvá-
díme přehled četnosti připomínek
k jednotlivým tématům.

Téma Počet připomínek 
Prostředí 42
Mše svatá 38
Hluk 20
Lidé 16
Kněz 12
Aktivity 10
Atmosféra 10
Farní rada 6
Svátost smíření 5
Mariánské večeřadlo 3
Prezentace farnosti 3
Ministranti 3
Ztlumení hlasitosti zvonů 3
Jiné 8

Na jedné straně jsme velice rádi,
že náš kostel navštěvuje tolik věří-
cích. Na straně druhé ovšem tato
přednost přináší hned několik pro-
blémů. Nejvíce nás trápí špatný
vzduch v neděli a o svátcích, kdy je
v kostele více lidí a zároveň to, že
prostor v kostele je tak nadmíru stís-
něný. Vysoká návštěvnost s sebou
nese také nedostatek míst k sezení
a potíže s parkováním. Naše spo-
lečenství navštěvuje hodně lidí
vyššího věku a také rodin s malými
dětmi, zřejmě proto je namístě po-
žadavek na uklizený chodník v zim-
ním období. Co se týče stesků
ohledně prostředí v naší farnosti,
můžeme ještě zmínit výtku na nedo-
statečné prostory na výuku nábo-
ženství, nemožnost navštívit kostel
přes den a také drahou květinovou

výzdobu, kterou podle rad jednoho
respondenta lze nahradit vlastními
zdroji z řad farníků.

Každému z nás vyhovuje prav-
děpodobně jiné vedení bohoslužby,
proto i výhrady ke mši svaté se
různí. Podle výpovědí nás nejvíce
při modlitbě ruší síla varhanní hry.
Následujícím důležitým bodem je
kázání, kde se na jedné straně ob-
jevuje požadavek na jednodušší
kázání, které by se mělo promítat
do běžného života, a na druhé stra-
ně naopak potřeba intelektuálněj-
šího výkladu. Několik hlasů se
ozvalo na jednotné liturgické po-
stoje, protože lid mnohdy během
mše neví, kdy má stát, sedět nebo
klečet, přičemž každý postoj má ve
své podstatě hluboký význam. Až
překvapivě mnoho hlasů připadlo
na absenci půlnoční mše svaté.
Dalším výhradám k rozvrhu mší se
ještě budeme věnovat v dalších
číslech Věstníku. 

Protože naši farnost navštěvuje
velké množství rodin s malými dětmi
(jenom aršík určený pro děti do 12
let odevzdalo takřka 100 dětí) je
zřejmé, že se to nemůže obejít bez
pláče, zlobení, křiku a rušení. 11 far-
níků uvedlo, že právě rušící děti
jsou často příčinou toho, že kázání
je špatně slyšet a není možné se
na ně dobře soustředit. Připomínky
k hlučnosti dětí či velké benevolenci
jejich rodičů se objevovaly i jinde
v dotazníku. Rušivý je pak i hluk ho-
voru a pohybu mnoha lidí před a po
skončení mše svaté. 

Velikost farnosti do jisté míry
ovlivňuje i vztahy mezi farníky. Pro-
to i 16 lidí uvedlo výtku na účet
mezilidských vztahů. Nejvíce (7 hla-
sů) nás „pálí“ anonymita, neznáme
se osobně, a proto je i těžké se
do dění farnosti zapojit, obzvlášŅ pro
nové návštěvníky. Z toho pramení
i výhrady k tomu, že se na životě far-
nosti aktivně podílí stále stejní lidé.
Další dva farníky trápí to, že někdy
nedostatečné informace mohou há-
zet špatné světlo na lidi, kteří pro
farnost něco dělají. Odeznělo zde
i slovo elitářství a kritika farníků,
kteří se mezi sebou znají a mají vět-
ší šanci rozhodovat o záležitostech
farnosti. Proto se i k tomuto tématu
příležitostně vrátíme. 

Lhoteckou farnost navštěvuje asi
tisícovka osob. Není proto divu, že
pro kněze je těžké navázat s farníky
bližší kontakt. I přesto ze 14 výhrad na

adresu kněze 6 bylo zaměřených na
osobnější kontakt s duchovním. Dvě
připomínky se týkaly kázání, přičemž
jedna z nich obsahovala také dopo-
ručená témata, o kterých by bylo do-
bré pohovořit. Další dva postřehy
vybízejí, je-li to možné, k větší anga-
žovanosti v pastoraci mládeže a také
v životě farních společenství. Pro-
tože do kostela chodí hodně star-
ších lidí, kteří již hůře slyší, dvě
prosby se zaměřily na artikulaci při
kázání, aby bylo kněžím dobře rozu-
mět. Jednomu farníkovi vadilo to, že
jsou kněží po čase odvoláváni jinam
a naopak další by uvítal více ná-
vštěv kněží z jiných farností.

Co se týče aktivit, nejvíce nás
trápí výchova mládeže a dětí. Z do-
tazníků zaznívají žádosti o výlety,
duchovní obnovy, puŅáky, modlitby
apod. Na toto téma byl uveden také
zajímavý nápad, aby během boho-
služby měly děti „nedělní školu“, jako
je tomu v zahraničí. Jeden požada-
vek padl také na lepší výběr témat
v programu Farní akademie. 

Námitky k farní pastorační řadě
uvedlo 6 farníků, z toho tři námitky
vyjadřovaly absenci personálních ob-
měn a inovací. Další dvě vyjádřily ne-
spokojenost s prací ekonomické rady.
Protože jsme se na výhrady k farní
a ekonomické radě ptali v samostat-
né otázce, tomuto tématu se ještě
budeme samostatně věnovat později.

Následující témata se objevovala
v dotaznících už jenom velice spora-
dicky. Co se týče svátosti smíření, nej-
více nám vadí krátká doba ke zpovědi
a také dlouhé čekání před velkými
svátky. Výhrady dalších farníků se
týkaly i nedostatečně intimní atmo-
sféry v kostele, protože množství ru-
šivých vlivů znemožňuje koncentraci
na modlitbu. Forma mše s marián-
ským večeřadlem odrazuje další tři
farníky, protože jim nezapadá do lho-
tecké spirituality. Ministrantům věno-
vali pozornost další tři farníci, přičemž
dvěma z nich vadí, že ministrují pouze
chlapci. Před časem proběhla úpra-
va ztlumení hlasitosti zvonů našeho
kostela, protože rušila obyvatele byd-
lící poblíž kostela; tři farníci uvedli,
že jim tato úprava vadí.

DOMA A MEZI SVÝMI
Přes uvedené výtky hodnotí far-
níci atmosféru ve farnosti velice
kladně, jak jsme již psali v minulém
Věstníku. Tři čtvrtiny farníků nebo
i více uvedlo, že považuje pastorační
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práci ve lhotecké farnosti za zajíma-
vou, podnětnou a důležitou pro svůj
duchovní život (75 % dotázaných).
78 % z nás považuje své spolufarníky
za otevřené lidi, kteří jsou ochotni
projevit zájem o druhého. 80 % po-
važuje naši farnost za jednu z nej-
lépe fungujících farností v Praze
a 82 % farníků se na Lhotce cítí být
doma a mezi svými. 

Zastavme se však u faktu, že 37 %
farníků považuje lhoteckou farnost
za elitářskou, a že farníci, kteří se
mezi sebou znají, mají větší šanci
rozhodovat o záležitostech farnosti.
Více kritických hlasů na elitářství far-
nosti se ozývá z řad mladých farníků,
mezi nimiž tento názor sdílí více než
polovina, zatímco například farníci
ve věkové kategorii 61–70 let si to
myslí jen z 21 %.

Bylo by potěšitelné, kdyby se pro-
blémy a nedostatky, které jednotliví
farníci ve výzkumu uvedli, podařilo
našimi společnými silami zmírnit či
odstranit. Pokud má někdo z vás po
přečtení těchto zjištění nápad, jak
konkrétní věc ve farnosti změnit či
vylepšit, prosíme, aby si ho nene-
chával pro sebe, ale nabídl svou po-
moc či radu. 

Může nás však těšit, že přes
konkrétní výtky uváděné v dotazní-
cích hodnotíme svou farnost pře-
vážně pozitivně. Taková hodnocení,
jako že je lhotecká farnost unavená
a žije minulostí, či že zde máme po-
vrchní spiritualitu, uvádí jen malá část
farníků (po osmi procentech).

EVA PAVLÍKOVÁ
a ZUZANA SMÉKALOVÁ

Odlitek hlavy Panny Marie ze sloupu
na Staroměstském náměstí, který
je vystaven ve lhotecké kapli Bož-
ského Srdce Páně, by byl zůstal da-
rem neznámého dobrodince, nebýt
toho, že jsem před několika lety
potkal Vladimíra Justla. Mezi řečí mi
řekl, že odlitek před lety věnoval
P. Vladimíru Rudolfovi. 

Odlitek je v našem kostele důs-
tojně uložen vedle autentických
úlomků Mariánského sloupu. Hlava
je položena tak, jak spatřil její kopii
Jaroslav Seifert, když jednou na pod-
zim navštívil nemocného Vladimíra
Holana, a dokonce jeden ze svícnů,
který stojí kolmo k jejímu krku, připo-
míná situaci, kterou Seifert líčí ve své
básni: „Ležela tam, spočívajíc na tvá-
ři jako pod gilotinou.“ Báseň, v níž
Jaroslav Seifert zarámoval svůj život
do dvou setkání s hlavou Panny
Marie – první se odehrálo při bourání
Mariánského sloupu, jehož se Seifert
zúčastnil – si každý může přečíst,
skloní-li se ke stolu.

Literární vědec Vladimír Justl byl
významnou osobností české kultury.
Byl autorem tří knih, ale jeho hlavní
význam je v tom, že jako přítel a dů-
věrník básníka Vladimíra Holana
vydal ve 13 svazcích Holanovy Se-
brané spisy. Tím umožnil jejich zna-
lost i v cizině. 

Letos na jaře jsem Justlovi poslal
článek z časopisu Babylon o španěl-
ské básnířce, kterou před lety Justl
k Holanovi uvedl a která se naučila
česky, aby mohla překládat jeho bás-
ně. Její obsáhlý výbor z Holana má
ve Španělsku velký úspěch. 

Justl byl redaktorem nakladatel-
ství Odeon a vydal tam s poznám-
kami a komentáři desítky, ba možná
víc než stovku děl významných čes-
kých spisovatelů. 

Po 35 let byl uměleckým vedoucím
poetické vinárny Viola na Národní tří-
dě, kde denně (!) některý významný
recitátor přednášel básně vybrané
Justlem. Holanova Noc s Hamletem
byla na pořadu, přirozeně ne nepře-
tržitě, po dobu deseti let!

Po listopadové revoluci mohl
Justl učit i na vysoké škole – dojíž-
děl na Filozofickou fakultu Ostrav-
ské univerzity. 

Zemřel letos 18. června ve věku
nedožitých 82 let a 16. července za
něj otec Bedřich Vymětalík sloužil
mši svatou za přítomnosti jeho man-
želky. Vděčně vzpomínáme!

MILAN SOBOTKA

VZPOMÕNKA
NA V. JUSTLA

Lhotecká farnost je elitářská,
farníci, kteří se mezi sebou znají

mají větší šanci rozhodovat
o záležitostech farnosti

(% souhlasných odpovědí
podle věku)

12–20 let 52

21–30 let 51

31–40 let 39

41–50 let 44

51–60 let 40

61–70 let 21

Nad 70 let 33

Celkem 37
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Za partnera, který noc co noc
pomačká peřiny, 
protože není venku s někým jiným. 

Za daně, které musím platit, 
protože to znamená, že mám
stále zaměstnání. 

Za nepořádek, který musím uklízet
po oslavě, 
protože to znamená, že jsem
obklopen přáteli. 

Za šaty, které jsou mi trochu těsné, 
protože to znamená, že mám co jíst. 

Za trávník, který je třeba kosit, okna,
která je třeba umývat a okapy,
které je třeba opravovat,  
protože to znamená, že bydlím
ve svém domě. 

Za všechny stížnosti, které
poslouchám na vládu, 
protože to znamená že máme
svobodu projevu. 

Za volné parkovací místo, které je
až na konci parkoviště, 
protože to znamená, že mohu chodit. 

Za vysoký účet, který platím
po večeři s blízkými, 
protože to znamená, že jsem štědrý
a že mám někoho rád. 

Za únavu a bolavé svaly na konci dne, 
protože to znamená že jsem byl
schopný těžce pracovat. 

Za otravný budík, který musím ráno
vypnout, 
protože to znamená,
že jsem ještě naživu.

A ještě něco.... 
Říká se, že člověk potřebuje jen jednu
minutu, aby zjistil, že se mu nějaká
osoba líbí, jednu hodinu, aby ji správně
poznal, jeden den, aby ji začal mít rád
či milovat, ale potřebuje celý život, aby
na ni zase zapomněl. 

Přátelství je prostě přátelství. (mk)

Bůh nám neposílá do cesty lidi, které
bychom my sami chtěli. Posílá k nám
ty, jejichž přítomnost a pomoc na naší
cestě potřebujeme. I když nás někteří
zraní, opustí, anebo nás milují, je to
proto, abychom se díky jim mohli stát
takovými, jakými máme být.

Drahý Bože! 
Ti kdo čtou tato slova, jsou překrásní,

úžasní a silní a máme je skutečně rádi.
Pomoz jim, prosím, žít jejich život a při-
veï je k jeho naplnění. 

Podporuj je, prosím, a pomoz jim být
ještě lepšími, nežli si to sami dokáží
vůbec představit. 

Pomoz jim najít světlo i v nejtemněj-
ších chvílích života, kdy je těžké milovat. 

Chraň je po celý čas, pozvedni je ve
chvílích, kdy to nejvíc potřebují a dovol
jim pocítit, že kráčíš spolu s nimi, aby
se mohli cítit bezpečně.                   (mk)

JSEM VDÃ»N›

BEZPE»Õ JISTOTY



Strana 10

Dne 8. července uplynulo deset let ode dne, kdy byl na věčnost povolán P. Vladimír Rudolf. Na Lhotce pů-
sobil třicet dva let. Byla to velká etapa jeho života i celé farnosti.

PROSÕM, ABYSTE MI POM¡HALI
Na Lhotku byl ustanoven Františkem
Tomáškem v roce 1967. Na jaře 1968
se zasloužil o likvidaci prokomunis-
tické organizace Mírové hnutí kato-
lického duchovenstva, za jehož členy
komunisté v padesátých a šedesá-
tých letech 20. století automaticky po-
kládali všechny kněze v činné službě.
Velmi se angažoval na přípravě Díla
koncilové obnovy. 

V období tzv. pražského jara pů-
sobil v redakci Katolických novin,
jediného tehdy povoleného perio-
dika pro katolickou věřící veřejnost.
Hojně překládal duchovní literaturu
(např. knihu M. Quoista Mezi člo-
věkem a Bohem). 

Na počátku komunistické tzv. nor-
malizace dal podnět akademickému
sochaři Karlu Stádníkovi, později
tajně vysvěcenému jáhnovi, k vytvo-
ření lhotecké originální křížové ces-
ty, která symbolizuje křížovou cestu
lidstva dějinami. Tato křížová cesta
se stala známou i v zahraničí. 

Přes politicky nepříznivé poměry
se mu pro Lhotku podařilo pořídit
varhany a nové zvony. 

Po pádu totalitního režimu v roce
1989 nechal ke kostelu přistavit kapli

Božského Srdce Páně. A s vervou
se pouštěl do dalších aktivit. 

Patřil též k iniciátorům nedělních
rozhlasových přenosů bohoslužeb.
Přenosy ze Lhotky se staly známé
a pater Rudolf dostával mnoho ohla-
sů od věřících i nevěřících poslu-
chačů. Byl velmi prozíravý a dovedl
jednat nadčasově. V souvislosti s roz-
hlasovými bohoslužbami vznikl i lho-
tecký farní Věstník, když posluchači
z celé republiky V. Rudolfa žádali
o písemné texty jeho kázání. Začal
je uveřejňovat v nově založeném
Věstníku a Věstník jim posílat. 

P. Vladimír Rudolf se narodil 19.
září 1924. Na kněze byl vysvěcen na
svátek sv. Vojtěcha 23. dubna 1950
biskupem Antonínem Eltschknerem.
Měl ho vysvětit arcibiskup Josef Be-
ran, ale toho v roce 1949 na svátek
Božího Těla zatkla v katedrále komu-
nistická Státní bezpečnost. Na primič-
ním obrázku měl V. Rudolf tento text:
„Oheň na zem hodit jsem přišel, a co
chci jiného, než aby se vznítil? (Luk
12,49) Prosím vás však pro Pána na-
šeho Ježíše Krista a pro lásku Ducha
svatého, abyste mi pomáhali ve
svých modlitbách za mne u Boha

(Řím 15,30).“ Brzy po vysvěcení ko-
munistický režim poslal V. Rudolfa
na vojnu k pétépákům. 

Přes všechny potíže a překážky
ze strany totalitního režimu byl pa-
ter Rudolf vždy plný elánu a čino-
rodosti. Své srdce obětavě roz-
dával a především hlásal: „Bůh je
Láska.“ Jeho promluvy o víře byly
pro lidi magnetem.

Na Lhotce také sloužíval mše
svaté pro polské dělníky, dokud mu
to režim nezakázal. 

Kardinál F. Tomášek mu udělil
za celoživotní úsilí osobní titul dě-
kana.

Zákeřná nemoc zničila jeho zdraví
a plány. Bůh ho k sobě povolal
v roce Velkého jubilea 2000. Je po-
hřben v rodných Praskolesích. 

Dnešní mladí lidé žijící mnohdy až
v přemíře svobody, kterou považují
za samozřejmost, si už ani nedove-
dou představit, co Rudolfovo půso-
bení pro nás, kdo jsme se narodili
dříve než oni, tenkrát znamenalo. Na
P. Vladimíra Rudolfa teï v modlit-
bách s vděčností vzpomínáme.

EVA KOCMANOVÁ

Modlit se znamená naslouchat
Bohu. Bůh k nám mluví svým slo-
vem v Písmu, ale mluví k nám i udá-
lostmi našeho života.

To, co děláte, odpovídá určité vý-
zvě Boha, jistému plánu, záměru,
který má Bůh se světem a kterému
buï odporujete, anebo který přijí-
máte. Ale je to vždy nějaká reakce
na slovo Boží. Modlit se znamená
uvědomit si to. Neměli bychom při
modlitbě užívat mnoha slov, spíše si
slovo Boží opakovat tak dlouho, až
začne k nám mluvit. To vyžaduje
čas. Podle mého je modlitba moder-
ního člověka zchváceného povídá-
ním, hlukem pár slov, ale dlouho
opakovaných. Dost příkladů nalez-
nete v evangeliu.

A vezměte třeba růženec. Ne-
pohrdejte touto modlitbou, protože

žádná pomoc není zanedbatelná. Je
to mnohdy jediná modlitba, u které
se člověk může zastavit na deset
minut, na čtvrt hodiny. Říkám si vždy
jen jeden desátek najednou. Řeknu
desetkrát „Zdrávas Maria…“ – do-
brý den, Maria… Maria… A po třetí
již začínám myslet na to, co říkám.
Zastavím se u toho chvíli. Pak po-
kračuji: „…milosti plná…“ – naplně-
ná milostí, omilostněná, překypující
milosti… A jde to. Začíná to jít. Udě-
lám si určitou představu o Panně
Marii. Zůstanu v klidu. Jakmile mám
o ní jakousi představu, ztichnu. Když
už necítím nic, pokračuji.

Co chcete dělat jiného? Málo
slov, pokud možno nejméně. Potře-
buji-li mnoho slov, zdá se, že mod-
litba není právě nejlepší a nepři-
nese ten největší užitek. Mohu-li se

zastavit – dost dlouho u jednoho
slova – domnívám se, že modlitba
přináší větší užitek.

Všichni se namáháme, abychom
našli modlitbu tohoto času. Tak to-
mu bylo ve všech dobách. Proto aŅ
se na nás starší generace nezlobí,
nemůže-li se vším v našich úvahách
souhlasit. Nepohrdáme jejich způ-
soby, ani modlitbou prosebnou, jak
se někteří domnívají. Jen hledáme
svou tvář.

Chceme lépe poznat Boha a jak
se v tomto čase k němu modlit s ra-
dostí. Je to často bolestné hledání,
ale vzdát se nemůžeme. Největší
služba, která může být poskytnuta
těm, které máme rádi, je nabídnout
jim tvář, ve které se mohou poznat
a přijmout se. Umělci to činí pro svět.
Vynalézají, objevují, vymýšlejí tvář,

NAJÕT MODLITBU TOHOTO »ASU
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ve které by se svět poznal a přijal se.
Je to totéž, co vychovatel vymýšlí
pro svého chovance.

Mladí zatím nevědí, čí jsou, čemu
se podobají, a proto hledají tvář.
Jednou nosí plnovous, podruhé
zkoušejí knírek, jindy si nechají na-
růst dlouhé vlasy, nebo si holí hla-
vu. Zkoušejí, ale nevědí, čí jsou. Je
tedy uměním každému z těch, kdo
jsou kolem nás, objevit tu jeho tvář
a se vší vážností jim ji nabídnout.
Je to totéž, co dělá zamilovaný pro
tu, kterou miluje, a naopak. Je to
totéž, co by křesŅané měli dělat pro
lidi, kteří dosud křesŅany nejsou.
Nabídnout jim tvář, způsob mod-
litby, ve které by se mohli poznat
a v ní se shodnout. 

Co jste vymysleli vy? Potřebujete
modlitbu moderních lidí, přepracova-
ných, nervózních, unavených, zmíta-
ných neklidem – modlitbu uklidňu-
jící, utěšující, prohloubenou. 

Nesměle navrhuji: opakovat si
slovo Boží. Jak se to dělá? Jak mlu-
ví slovo Boží? Jak se pro někoho
stane evangelium mluvícím? Rád
bych těžil z vaší zkušenosti. Jak, při
jaké příležitosti, jakými prostředky, v
jakém prostředí jste se učili modlit?
Při jaké příležitosti, za jakých okol-
ností jste se učili číst evangelium.

Řeknu vám, jak slovo Boží mluvilo
ke mně, jak já čtu evangelium a jak
ono ke mně mluví. V moderním apo-
štolátu se říká, že je třeba vidět svůj
život ve světle evangelia, provést „re-
vizi života“ ve světle Písma. Písmo je
světlem našemu životu. Evangelium
ozařuje tvůj život. Jak? Evangelium,
to je Bůh, který přichází, aby žil mezi
lidmi. Bůh je vždy mezi lidmi, mluví
vždy k lidem. Bůh je vždy týž: trpící,
trpělivý, pokorný, sloužící. A lidé jsou
stále stejní: nenucení až k drzosti,
hrubí, roztržití, podráždění, lhostejní,
a při tom si stěžují, že Bůh nemluví
tak, jak by měl.

Tedy evangelium mi zjevuje to,
co se děje v mém životě, jak ke mně
Bůh mluví, jak se mnou jedná, jak já
mu křivdím, jak ho trápím a špatně
s ním zacházím.

Vidět svůj život ve světle Písma.
Například první slovo, kterým sv.
Jan Křtitel zvěstuje svým současní-
kům přítomnost Krista mezi nimi. Po
třiceti letech života Krista mezi námi
sv. Jan Křtitel říká: „Uprostřed vás je
někdo, koho neznáte.“ To je právě

i náš případ – dosud ho neznáme.
Je zde vedle nás. Patnáct, osmnáct,
dvacet let.

Myslíš, že ho znáš? Myslíš, že jsi
si ho všiml? Kristus žil třicet let ve
své vesnici, modlil se, pracoval a ni-
kdo ho nezpozoroval, nikdo si ho
nevšiml. Kolik času budeme po-
třebovat, abychom si všimli přítom-
nosti Boha ve svém bratru? A po
třech letech veřejného života, po
třech letech zázraků, kazatelství je
to Kristus, který mluví ke svým apo-
štolům a říká právě totéž: „Tak dlou-
ho jsem s tebou, Filipe, a ty jsi mne
ještě nepoznal?“

Neslyšíš-li totéž znít ve svých
uších, žádné slovo Písma už k tobě
nepromluví. Je to slovo Zjevení, ro-
zumíš? Zjevení! „Tak dlouho jsem
s tebou a ještě jsi mne nepoznal?“
Co kdybychom zkusili častěji opako-
vat tuto větu? Myslíte, že nemá sílu
změnit váš život? Možná že se na-
učíte i modlit, že naleznete svou tvář!
Jsou ještě jiná slova evangelia, v je-
jichž světle jsem viděl svůj život. Na-
příklad: „Ten, kdo je z Boha, rozumí
dobře slovu Božímu. Protože vy ne-
jste z Boha, moje slovo do vás ne-
vniká.“ Jeho slovo nic neříká? Je mi
lhostejné? Je to řeč pro mne uza-
vřená? Nejsem z Boha? Mám však
stále možnost. Stačí otevřít Písmo.

Víte, že jednou budeme souzeni
slovem Božím? Nevíte? Nedivím se,
tak nás často vychovávali. Až přišel
koncil a obnovená liturgie.

Kristus přece v evangeliu řekl:
„Otec nesoudí nikoho.“ Otec je láska,
něha, přijetí, uvítání, odpuštění. Syno-
vi předal veškerý soud. A ještě dále:
Kristus nikoho nesoudí. On je Láska.
On je Vykupitel, Spasitel. Odpouští,
uzdravuje, křísí z mrtvých. Nesoudí
tedy! Kým budeme souzeni? V Pís-
mu je odpověï: „Kdo mnou pohrdá
a nepřijímá má slova, má svého soud-
ce. Slovo, které jsem mluvil, bude
soudit v poslední den“ (Jan 12,48).
Každý se sám odsuzuje – svou reakcí
na slovo Boží. Máš rád světlo? Jdeš
tedy na světlo. Nemáš rád světlo?
Jdeš tedy do temnot. Soud byl již
vykonán, říká sv. Jan. „Lidé dali před-
nost temnotám před světlem.“

Nyní snad porozumíš mé nalé-
havé prosbě, aby ses modlil přede-
vším nasloucháním slovu Božímu.
Začni opakovat slovo evangelia
a začneš se dobře modlit. A budeš
se modlit s radostí.

P. VLADIMÍR RUDOLF,
KATOLICKÉ NOVINY

číslo 8/1970
v rubrice Dialogy mladých 

Snímek z archívu
Zdenky Hadravové

P. Vladimír Rudolf s dětmi na Svaté Hoře. Dívenka uprostřed je Zdenka Hadra-
vová. Pozná se na snímku i někdo další ze lhoteckých farníků? Anebo pozná
některé z dětí?
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tři tisíce(!) kněží.
Kardinál přijel vlakem do Chebu.

Vítal ho pražský arcibiskup Karel Kaš-
par spolu s dalšími osobnostmi. Do
Prahy papežský legát jel přes Plzeň
a všude byl srdečně vítán. Setkal se
s prezidentem T. G. Masarykem a mi-
nistrem zahraničí Edvardem Benešem
a navštívil katedrálu sv. Víta, kde byl
sjezd slavnostně zahájen. 

Slavnostní mše oslavující Krista
Krále byla sloužena také na Strahov-
ském stadionu. Stadionem zněl chorál
Bože, chválíme tebe.

V homilii zazněla slova: Lidské slo-
vo je nemohoucí před divadlem, které

vidíme v těchto požehnaných dnech.
Opravdu celé katolické Českoslo-
vensko se zvedá na zavolání papeže
a jeho biskupů a přichází do tohoto
krásného města Prahy, aby vyzná-
valo víru způsobem nesmírně krás-
ným… Dnes na tomto ohromném
stadionu… vidím kolem tohoto ohrom-
ného oltáře stejné lidské moře, sly-
ším aklamování, které vychází z hru-
dí a zvedá se k Bohu, k nebeské
Matce, kterou tak milujete, k vašim
svatým, na které jste hrdi… 

Triumfální cesta kardinála Verdiera
vedla dále na Moravu (Kroměříž, Svatý

Hostýn, Velehrad) a na Slovensko
(Bratislava, Trnava a Nitra). Jeho mise
byla vítána velkým množstvím radují-
cích se zástupů lidí, mnohých oble-
čených v krojích. Tehdy to byla několi-
kadenní velká celonárodní slavnostní
událost, ukazující, jak víra našich
předků byla ještě živá a silná. Žili
evangelium v praxi, křesŅanství bylo
každodenní součástí jejich života.
Kéž bychom se také my stále snažili
víru si uchovat a předávat ji dalším
generacím. 

Návštěvy Svatého otce – Jana
Pavla II. v roce 1990 – se náš národ
dočkal až za dlouhých padesát pět let
od Katolického sjezdu. Po pádu ko-
munismu to tehdy byl opravdu zázrak. 

Za posledních dvacet let jsme se
dočkali čtyř papežských návštěv. Byla
to pro nás veliká milost, dar a výzva.
Je to důkaz, že Boží milosrdenství je
stále s námi. Važme si toho a snažme
se, aby takovéto události byly v na-
šem národě stále živoucí a nestávaly
se jen nostalgickými vzpomínkami. 

Myslím, že to vše by nás mělo pod-
nítit k zamyšlení, jak to je s vírou
a křesŅanstvím v našich konkrétních
rodinách a národě, zvláště v souvis-
losti s výsledky posledních voleb. Ne-
bo se jako jednotlivci i národ od víry
stále více v každodenních životních
situacích odkláníme? Kde se totiž mění
dějiny? V nitru každého z nás.

EVA KOCMANOVÁ
Snímky z obrazové publikace

o sjezdu a z autorčina archívu

Lhotecký kostel Panny Marie Královny míru měl až do roku 1968 oltář s anděly z Katolického sjezdu, který se
v Praze konal v roce 1935 ve dnech 27.–30. června. Oltář s anděly byl tehdy nainstalován pro mši svatou slou-
ženou na Václavském náměstí. Můj tatínek, dlouholetý lhotecký farník, se jí jako osmiletý chlapec zúčastnil.

KATOLICK› SJEZD 1935
Václavské náměstí při Katolickém sjezdu.

Andělé ze sjezdového oltáře pak
ještě přes třicet let „sloužili“
v kostele Panny Marie Královny
míru na Lhotce.

Sjezd je už dávno pozapomenutý, ale závěry
ze sjezdu jsou i pro dnešek aktuální. Shodou
okolností se mi dostaly do rukou o sjezdu ně-
které materiály, tak bych ho ráda připomenula.

Katolického sjezdu před sedmdesáti pěti lety
se zúčastnily statisíce lidí. Organizátorem byl
olomoucký arcibiskup Leopold Prečan.

Velké zásluhy o sjezd měl i lidovecký politik
Jan Jiří Rückl. Ústřední motto sjezdu bylo:
„Kristus náš vůdce z bídy.“ 

Sjezd měl zlepšit a prohloubit náboženský
život národa. Lidé si měli uvědomit, že Kristus
je spásou a cestou z duchovní i hmotné bídy
tehdejšího člověka. 

Vyvrcholením akce byla večerní eucharis-
tická slavnost na Václavském náměstí, které
předcházel tříhodinový průvod Prahou. V prů-
vodu byla nesena Nejsvětější svátost oltářní
a účastníci průvodu volali: „AŅ žije Kristus Král,
aŅ žije katolická Praha!“ 

Papežského legáta, francouzského kardi-
nála Jeana Verdiera, který při pontifikální mši
zastupoval Svatého otce Pia XI., doprovázely
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První zastávka byla v Uhlíř-
ských Janovicích. V novém
moderním komunitním cen-
tru svatého Jiljí nás vřele
přivítal otec Kamil. Všechny
překvapila moderní budo-
va odpovídající svým vyba-
vením podmínkám důstoj-
ného života kněze i farního
společenství 21. století.

Původní barokní budo-
va fary z r. 1763 stojící na
náměstí v blízkosti farního
kostela byla sice krásná
a zdánlivě velká, ale již
více než 15 let neobývaná.
Kněz totiž dojížděl do Ja-
novic ze Zásmuk. Bylo by
třeba velikých stavebních
úprav, aby se v ní dalo
slušně bydlet. Rekonstruk-
ce by byla nesmírně ná-

kladná. Navíc takový histo-
rický objekt by nesplňoval
podmínky kladené na mo-
derní křesŅanské centrum.

OD ROMÁNSKÉ KAPLE
K MODERNÍMU CENTRU
Když se v r. 2005 Uhlířské
Janovice staly centrem
okolních sloučených far-
ností, bylo rozhodnuto po-
stavit faru novou, moderní,
splňující potřeby i nově vy-
tvářeného širšího farního
společenství. A to se po-
dařilo. Nedaleko původní-
ho hřbitovního kostelíka
sv. Jiljí bylo v letech 2007
a 2008 za finanční pomoci
státu i pražského arcibis-
kupství postaveno centrum
podle návrhu Ing. Arch.
L. Burdy. Budovu kardinál
M. Vlk 24. srpna 2008 po-
žehnal a předal farnosti. 

Skoro jsme se báli cho-
dit v těch nových prosto-
rách, abychom něco ne-
poškodili či neumazali,
protože všechno stále ješ-
tě září novotou. Zahrádka
okolo objektu, která je ta-
ké navržena architektem
a pečlivě udržovaná, přímo
vybízí k modlitbě v přírodě.

Sloučená uhlířskojano-
vická farnost má nyní 18
kostelů a tři kaple. V sedmi
chrámech se slouží každý

Nahoře: V Sudějově byla příležitost k zotavení nejen duchov-

nímu, ale i k tělesnému odpočinku. – Vpravo: P. B. Vymětalík

měl příležitost kázat z tradiční kazatelny. – Dole vlevo: V Uhlíř-

ských Janovicích lhotecké poutníky uvítal P. K. Vrzal. – Dole

vpravo: Komunitní centrum sv. Jiljí.

ZA SV. ANNOU DO SUDÃJOVA
Z KRONIKY POUTNÕCH Z¡JEZDŸ

Poslední červencový den jsme se vydali již na třetí poutní zájezd naší farnosti
v tomto roce, tentokrát ke sv. Anně do Sudějova nedaleko Uhlířských Janovic.
A proč zrovna tam? Nejen že je to místo, kde jsme ještě nebyli a ten víkend se
tam slavila anenská pouŅ, ale také proto, že v Uhlířských Janovicích nyní působí
P. Kamil Vrzal, který na Lhotce tři roky sloužil jako farní vikář. Jak již bývá po-
většině tradicí těchto zájezdů, i ten den se na nás usmívalo sluníčko.
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týden, v dalších příležitostně. Roz-
sáhlou farnost spravují tři kněží.
Jedním z nich je P. Kamil Vrzal, který
sem přišel v r. 2008.

K prohlídce komunitního centra
naše věrná poutnice paní Eva Šiš-
ková přivezla z Prahy sladké občer-
stvení, které pak podávala ve spole-
čenském sále. 

Po krátkém odpočinku nás otec
Kamil provedl nejstarší památkou
města, kostelíkem sv. Jiljí, který se
nachází v bezprostřední blízkosti ko-
munitního centra a které je podle za-
svěcení kostela také pojmenované.

Na místě kostelíka stála již v 11.
století románská kaple. Později zde
byl postaven románsko-gotický kos-
telík. A ze 14. století pochází gotický
presbytář, zaklenutý křížovou žebro-
vou klenbou. Tato stavba několikrát
vyhořela, ale vždy byla obnovena.
Poslední obnova kostela v puristic-
kém duchu byla provedena v letech
1894–95, kdy byly objeveny vzácné
gotické fresky ze 14. století. Ty pak
byly před 57 lety restaurovány. Zají-
mavostí je freska v jednom kleneb-
ním poli presbytáře znázorňující ne-
beská tělesa.

I město je zajímavé. Jeho zakla-
datelem byl kolem roku 1250 Jan ze
Štenberka (podle něho název Jano-
vice). Přívlastek Uhlířské je znám již
od roku 1352. Připomíná místní
uhlíře pálící dřevěné uhlí dodávané
do blízké Kutné Hory. 

Na náměstí stojí hlavní kostel
uhlířskojanovické farnosti, posta-
vený v letech 1794–95. Jeho sta-
vebníkem byl Alois z Lichnštejna,
a proto je zasvěcen sv. Aloisovi.

Také v Uhlířských Janovicích bý-
vala větší židovská komunita. Měla
tam i hřbitov, ale ten dnes už neexis-
tuje. Zachovala se však synagoga
z roku 1798, kterou nyní využívá
Církev československá husitská.

Ale na prohlídku farního kostela
ani dalších památek však už nebyl
čas, protože hlavním cílem naší
cesty bylo poutní místo Sudějov,
kde měla být v 10 hodin mše svatá. 

P. VYMĚTALÍK NA KAZATELNĚ
Mše se kromě nás zúčastnila i řada
dalších poutníků. Kostel byl plný.
A byla to opravdu slavná poutní bo-
hoslužba. Spolu s otci Bedřichem
Vymětalíkem a Kamilem Vrzalem
a řadou koncelebrantů při ní asisto-
vali náš budoucí jáhen Radim Cigá-
nek a jáhen Jaroslav Pekárek, kte-

rého naši poutníci znají z prvního
zájezdu lhotecké farnosti do Svaté
země. Slavnostní průběh bohoslužbě
dodalo i to, že mše byla, jak se říká,
okuřovaná. Vůně kadidla nesoucí se
kostelem tak ještě zdůrazňovala po-
svátnost obřadu. Pater Vymětalík při
ní kázal z krásné barokní kazatelny. 

Místní paní varhanici se sice při
lidovém zpěvu tradiční písně ke
sv. Anně moc nedařilo krotit zdejší
varhany při jejich silném, až pištícím
zvukovém projevu, ale to se ostatně
nedařilo ani mně, když jsem v zá-
věru mše hrál naši lhoteckou hymnu
Královno míru. 

Po mši nám zdejší dlouholetý kos-
telník podal odborný výklad k historii
kostela a jeho interiéru. Bylo na něm
vidět, že tímto poutním místem žije.

ZÁZRAČNÁ STUDÁNKA
Sudějov dostal jméno podle vladyky
Sudivoje, který míval sídlo v nedale-
kých Rašovicích. Původně se osa-
da jmenovala Sudivojov a voda ze
studánky zde vyvěrající byla nazý-
vána Sudějovkou. Voda má léčivou
moc, hlavně pro oční a jiné neduhy. 

Již po roce 1650 se zde připomíná
malá kaple s obrázkem sv. Anny. Pro
příliv poutníků k zázračné studánce
zejména v počátku 18. století již svou
velikostí nestačila. V letech 1724–25
byl zde tedy postaven jednolodní
kostel sv. Anny. Jeho stavebníkem
byl hrabě Karel Jáchym Breda. Dne
25. července 1725 v předvečer svátku
sv. Anny byl kostel vysvěcen a hned
následující den se zde konala za
účasti několika tisíc poutníků slavná
velká pouŅ. Roku 1742 byly ke kos-
telu přistaveny na třech stranách
ambity. Poutníci sem přicházeli z ce-
lých Čech, ba dokonce i z Uherska,
tak slavné to bylo tehdy místo. 

Bohužel za Josefa I. byly poutě
zakázány. Odloučené místo zůstá-

valo opuštěné a pomalu chátralo.
V roce 1819 byla pro zchátralost ubou-
rána boční křídla ambitů. Kostel však
byl i nadále udržován a zachoval se
do dneška. Kostel se svým interié-
rem přečkal staletí, ale nepřečkal
posledních deset let 20. století. Po
roce 1990 byl několikrát vykraden,
mizely sochy a ozdoby oltářů. Nyní
se exteriér obnovuje.

Avšak i v dnešní době proudí ke
studánce nejen poutníci, ale i ostatní
lidé z nejširšího okolí i s auty, aby do
kanystrů čepovali zdejší vodu, jejíž
silný pramen nikdy nevysychá.

PANÍ ŠIŠKOVÁ OPĚT V AKCI
Protože v polední přestávce zde ne-
byla možnost naobědvat se, jak jsou
naši poutníci zvyklí, paní E. Šišková
opět „zaúřadovala“ a postarala se
o další bohaté agapé. Hned vedle
chrámu při severní stěně někdejších
ambitů na stoly s lavicemi podávala
různé dobroty, které bylo možno za-
pít místní vodou nebo nápoji z pou-
Ņových stánků u kostela.

Ve 14 hodin jsme se soustředili
u ambitů za kostelem, kde se ko-
nalo taneční představení Legenda
o svaté Anně. V živých obrazech
a tanečních vystoupeních se před-
stavilo na 80 účinkujících různého
věku – profesionálů i amatérů. Na
vystoupení se podílely umělecké
školy a další skupiny. Divákům
předvedly neobyčejné představení
vzbuzující silné zážitky. Škoda, že
jsme za večerního osvětlení ne-
mohli vidět stejné představení ještě
u kostela sv. Jiljí v Janovicích. Ale
jak říká vedoucí lhoteckých zájezdů
paní Hanka Stehlíková, nemůžeme
vidět všechno a být všude, protože
čas nikdo nezastaví a chceme být
včas doma. 

Text a snímky
VLADIMÍR TUREK

„Hostýnek“ nás nedočkavě uvítal
a přidal ještě, jakoby mimocho-
dem, hezké počasí. Po příjezdu jsme
měli dost času na malou procházku
a příjemné naladění se na následu-
jící mši svatou. Na Hostýně v den
naší návštěvy byla pouŅ rodin s dět-
mi, takže kostel byl velmi pěkně
zaplněný a o dětskou drobotinu
nebyla nouze. 

Kolem poledne jsme již uháněli
směrem k Rožnovu pod Radhoštěm.
Někteří z nás skanzen moravských,
lidových staveb dobře znají, někteří
měli poprvé možnost poznat toto
kouzelné a poetické místo. 

Na výběr bylo několik možností,
jak strávit volné odpoledne. Samotný
skanzen je rozdělen do tří prohlíd-
kových okruhů. Každý okruh je velmi

NA SV. HOST›N A DO ROéNOVA
V sobotu 26. června nás opět čekala cesta na Moravu, kam už tradičně
často putujeme.
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zajímavý a nikdo nebyl zklamán. Ve
spodní části je místo s nabídkou růz-
ných druhů občerstvení a především
kostelík sv. Anny s hřbitůvkem –
Valašským Slavínem připomínajícím
některé významné osobnosti vý-
chodní Moravy, např autora Broučků

Jana Karafiáta nebo sportovce
Emila Zátopka.

Domů jsme se v pořádku a spo-
kojeni vrátili s veselou moravskou
písničkou. 

H. S.

V kostele Všech svatých ve Volyni
jsme měli s otcem Bedřichem Vy-
mětalíkem mši svatou, při které hrál
jeden z našich lhoteckých varhaníků
Jiří Turek (píseň Ty jsi, Pane, v kaž-
dém chrámě, mezi námi domov máš).
Provázel nás žalm Má duše po tobě
žízní, Pane, můj Bože. V homilii na
list Judův, který byl určen pro zvlaž-
nělé křesŅany, jsme slyšeli výzvu:
„Dávejte příklad víry a modlete se
za lid, aby nepropadal beznaději.“
Myslím, že toto poučení je pro nás
stále aktuální. Na závěr jsme si za-
zpívali píseň Zdrávas Maria, Anděl
Páně z nebe. 

Po mši jsme byli pozváni na faru
na malé občerstvení a informaci
o historií Volyně. Mile nás přivítali
P. Bogdan Ganczarski a jáhen Josef
Matějka, dědeček lhoteckého farníka,
člena pastorační rady Prokopa Jirsy. 

Pan Matějka nás poutavě sezná-
mil s historií. Dověděli jsme se, že
slovanské osídlení Volyně pochází
ze 7. století a že tamní kmen kdysi
údajně sídlil na Ukrajině. Ve středo-
věku zde byla tvrz. V roce 1299 by-
la Volyně jako součást majetku
pražské kapituly sv. Víta povýšena
na město. V r. 1329 do-
stavěla zděný farní kos-
tel a městské opevně-
ní. Kostel byl propojen
s tvrzí a radnicí. Ve 14.
století byl ve Volyni
soud, lázně a vařilo se
tam pivo. Volyňská rad-
nice je renesanční, se
sgrafity. Na malebném
náměstí byl v roce 1760
postaven na paměŅ hroz-
né morové epidemie
mariánský sloup. Dokla-
dem přítomnosti židov-
ské komunity ve Volyni
je zajímavý židovský
hřbitov, který jsme také

navštívili, opět se zasvěceným vý-
kladem. 

Naší druhou zastávkou byla ves-
nice Hoštice, která se stala mediálně
známou díky svému rodákovi, reži-
sérovi Zdeňkovi Troškovi. Proslavil
ji svými filmy s názvy Slunce, seno,
jahody atd. Za svůj druhý domov
přijal Hoštice zpěvák Michal Tučný.
Prožil tam sklonek svého života.
Navšívili jsme místní hřbitov, kde je
Tučný pohřben. Jeho hrob s náhrob-
kem ve tvaru velikého klobouku je
hojně navštěvovaný.

Poobědvali jsme v místní stylové
restauraci plné fotografií a památek
na Troškovy filmy. 

Poslední naše zastávka byla v Či-
melicích, kde se zrovna konala pouŅ.
Také dávné osídlení Čimelic bylo
slovanské. První písemné doklady
o nich pocházejí z doby až po roce
1400. V 18. století tam byl postaven
barokní zámek, který hodně měnil
majitele. Nyní patří Karlu III. Schwar-
zenbergovi.

Přes částečnou nepřízeň počasí
se nám naše první letošní putování
vydařilo.

Text a snímek E. K.

VOLYNÃ ñ HOäTICE ñ »IMELICE
Na konci května – 29. 5. – naše farnost zahájila své letošní cestování
po zajímavých místech naší vlasti. Putování již tradičně zahajujeme
modlitbou Zdrávas, Královno s prosbou: „Bože, provázej nás. AŅ jsi
s námi na našich cestách.“

Hrob populárního zpěváka Michala Tučného.

� VE LHOTECKÉM KOSTELE byli
od poloviny června pokřtění Barbora
Kvášová, Mia Anna Kuníková, Filip Jan
Klenov, Helena Majoroš, Kristýna Fische-
rová, Karolína Šubertová, Anna Šteflová,
Alex Michal Chino, Kimie Anna Chinová,
Klára Františka Martinková. Od Nového
roku bylo uděleno 33 svátostí křtu.
� SVATBU u Panny Marie Královny míru
v uplynulém období měli Michal Čechura
a Ludmila Kervitcerová, Jiří Louda
a Martina Hroudová.
� CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Stu-
dánka zahájila nový školní rok 1. září
v 8 hodin mší svatou ve lhoteckém kos-
tele. Provozní dobu má nyní od 7.15 do
17.15. Na pondělí 4. října Studánka při-
pravuje Den sv. Františka jako oslavu
hojnosti přírody, s tvořením z přírodnin
a prostíráním společného stolu z darů pří-
rody. Na listopad plánuje vázání advent-
ních věnců a na pondělí 6. prosince
lampionový průvod. 
� MODLITBY MATEK ZA DĚTI – mod-
litební triduum – se v našem kostele
uskuteční v kapli Božského Srdce Páně
ve dnech 24. až 26. září, vždy od 17 do
18 hodin.
� PRVNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ přihlášených
na náboženství se uskuteční ve středu
29. září 2010 v 16 hodin v kostele. Po
společné modlitbě a přivítání budou děti
rozděleny do skupin podle věku k jed-
notlivým katechetům. Od následující
středy 6. října bude probíhat pravidelná
výuka. První skupiny budou od 15.45 do
16.30 a druhé skupiny od 16.45 do
17.30. Toto rozdělení se týká dětí ve vě-
kové kategorii od předškolních do 5. třídy.
Pro starší se bude konat setkání „nácti-
letých“ jednou za čtrnáct dní večer. Při-
hlášky na náboženství je třeba ode-
vzdat do 26. září. 
� POSVÍCENÍ NA LHOTCE letos osla-
víme v neděli 7. listopadu.
� PRAŽSKÝ ARCIBISKUP Dominik
Duka navštíví lhotecký kostel Panny
Marie Královny míru v neděli 5. prosince
v 10 hodin.

(mm, cmš, bv, red)

K R ¡ T C E

Dědeček jáhen František Martinek křtí

vnučku Kláru Františku Martinkovou
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ZAHRADNÕ SLAVNOST FARNOSTI
Jak asi mnozí
z čtenářů vědí,
konala se u nás
na Lhotce před-
poslední neděli
v červnu tradič-
ní akce naší far-
nosti – zahradní
slavnost. 

Jako obvykle vy-
puklo všechno na
zahradě mateř-
ské školky Stu-
dánka tak nějak
před polednem,
po dopolední mši
svaté. Když ovšem
počítáme i přípra-
vy, bylo na místě
rušno už od brz-
kého rána. V pro-
storu kolem škol-
ky vyrostly stany
se stoly a lavicemi a pulty s jídlem
a pitím, vzadu pod stromy se krčily
dvě plastové kadibudky a vpředu
u brány se nafoukla gumová skákací
obluda pro nejmenší návštěvníky.
Zatímco se lidé scházeli, DJ najatý
speciálně na tuhle akci, nám k tomu
pouštěl z černých bedýnek příjem-
nou hudbu. 

Každý návštěvník dostal při vstu-
pu nalepovací kytičku, do které si
napsal své jméno a kterou pak nosil
dalších pár hodin na tričku či košili
(někteří i na čele, na noze nebo na
kočárku). 

Když bylo na zahradě skoro plno
(podle jmenovek víme, že nás bylo
kolem 160), ujal se slova otec Bed-
řich Vymětalík a všechny nás ofi-
ciálně přivítal. Život farnosti je prý
o setkávání, a to by se nemělo dít
jen v kostele při bohoslužbách, ale
i venku. Společenství přece zname-
ná být spolu. 

A tak jsme se snažili udělat otci
Bedřichovi i sobě radost a byli jsme
spolu až do večera, a to i přesto, že
chvílemi lehce poprchávalo a bylo
dost chladno. 

Sudů s pivem a kofolou se proto
moc nevypilo, zato kafe a čaj šly na
dračku. A tradiční fronta se stála
i na řezníkovo maso z grilu – pro ně-
které jistě hlavní lákadlo odpoledne.

Pokud šlo o program, o menší
děti bylo postaráno v přední části
zahrady, kde si mohly zasoutěžit

a vyzkoušet, co všechno dovedou
(od básniček a kreslení až po složi-
tější úkoly jako zapamatovat si pár
obrázků, obeskákat v pytli pár stro-
mů nebo děravým kelímkem nano-
sit vodu do velké láhve). 

O zábavu starších se pak posta-
raly tři pečlivě vybrané týmy, ve kte-
rých měly své zástupce různé vě-
kové i další kategorie (např. pán
v bílém tričku, paní s brýlemi, minis-
trant, otec dvou dětí apod.). Jejich
členové dostali šest úkolů, kterými
měli prokázat své teologické i prak-
tické kostelní znalosti a dovednosti.
Závodilo se na čas a každý soutě-
žící měl na starosti jednu disciplínu:
najít něco v Bibli, doplnit slova do
kancionální písničky, vybrat do ko-
šíčku peníze ukryté mezi davem na
zahradě, rozsvítit pár svíček apod.
Součástí hry byla i básnička se slovy,
která soutěžícím zadal otec Bedřich
(hodiny, děti, sál sv. Václava, sakristie
a zvony).

Nutno říct, že (alespoň z pozice
organizátorů) celé odpoledne uteklo
neuvěřitelně rychle. A že i to počasí
se nad námi nakonec smilovalo, tak-
že jsme vlastně ani nezmokli. Vě-
říme, že tohle tradiční předprázdni-
nové setkání si všichni pěkně užili
a že se za rok zase sejdeme při po-
dobné příležitosti. A velký dík patří

všem, kdo se podíleli na přípravě
a věnovali tomu svůj čas a energii.

A teï ještě soutěžní a nejlépe ohod-
nocená básnička Tomášovy skupinky:

Zvoní zvony na kostele,
nikdo je však neslyší,

aspoň nové hodiny
při příchodu potěší.

Sál sv. Václava již šumí,
ministranti stojí v řadě,

děti na ně… koukají.
V sakristii stojí tiše

Bedřich, Stefan, František,
zvonek cinkne, hudba hraje,

zpívají se písničky,
to je konec básničky.

A ještě jedna na závěr:

Každou neděli o desáté,
když bijí hodiny,

schází se farníci a jejich rodiny.
Lidí a dětí je taková záplava,
že praská ve švech

i sál svatého Václava.
Ze sakristie průvod vychází
a pak už nikdo neschází.
Vždy, když slyšíme

lhotecké zvony znít,
je nám na těle i na duši hned líp.

EVA PODRUHOVÁ
Snímek z webu CMŠ Studánka

Slavnost lhotecké farnosti se tentokrát konala na zahradě
Církevní mateřské školy Studánka v neděli 21. června. 
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Kristián je opět tady s Vámi.
Moc se na Vás těšil.

Určitě jste děti, zažily
o prázdninách spoustu krás-
ných lumpáren. Kristián
a jeho kamarádi se učili
plavat, potom taky běhali
za míčem, samozřejmě
lezli každý den na velikán-
ské stromy a večer pozo-
rovali chrousty a svítící
broučky, jak poletují po
louce. A večer, panečku, ty
obrovské hvězdy, co svítí
jako lucerny, to bylo po-
koukáníčko.

Tak rychle, děti, pojïte se
podívat, co to ten Kristián
s věrným kamarádem, ko-
courkem Mourkem dělali.

Kristián a Mourek hráli fotbal.

Tento obrázek si, děti, mů-

žete vystřihnout a vybarvit.

Kristián a Mourek se také

dívali na hvězdy. I tento

obrázek si můžete vybarvit.

A co Vy, děti? Určitě jste
zažily soustu krásných zá-
žitků. Nakreslete svoje do-
brodružství a přineste do
sakristie. Kristián si je pro-
hlédne a pošle každému,
kdo nakreslí pěkný obrázek,
sladkou odměnu.

Všechny děti ze Lhotky
pozdravuje 

KRI…, KRI…, KRISTIÁN 
a jeho kamarád

MOUREK

Rubriku pro děti připravila
Hana Stehlíková



Strana 18

CHALOUPKA S RYTÕÿI

Poté, co jsme na Lhotce naložili ba-
gáž do farního forda, vyrazili jsme
na hlavní nádraží a odtud vlakem
do Horní Cerekve. 

Denní program na chaloupce
vypadal přibližně tak, že jsme vstali
kolem osmé hodiny, následovala
rozcvička a pak ranní hygiena. Po
snídani bylo témátko neboli kate-
cheze, kterou si pro nás letos moc
hezky a zajímavě připravoval boho-
slovec Radim. Dopoledne pak často
zakončovaly společné hry. 

Na oběd navazoval polední klid
a odpoledne bylo zpravidla vyhrazeno
etapové hře, kterou starší kamarádi
tentokrát vymysleli na téma knihy
Ivanhoe, vyprávějící o středověkých

rytířích. (Etapovku letos vyhrála sku-
pinka Blůtůt). 

Po večeři měl každý čas na
osobní hygienu. Den jsme zakon-
čili společnou večerní modlitbou
a večerkou. Po večerce se ještě
odehrávalo předávání dřívek, ne-
boŅ na letošní chaloupce se hrála
i celochaloupková a zároveň mimo-
etapková hra, ve které hráči získá-
vali za splnění určitých úkolů dřív-
ka. Dřívka byla znamením postupu
z nižší na vyšší úroveň. Všichni
jsme začínali na úrovni nevolníků
a cílem bylo dosáhnout pomocí
dovedností, které se každý hráč
učil (např. spletení náramku),
úrovně rytíře. 

No, a po večerce a předání dřívek
jsme ulehli do postelí a starší kama-
rádi nám ještě chvilku četli knížku
na dobrou noc. 

Jak už jsem se zmínil, tak každý
den bylo témátko. Tentokrát jsme
s Radimem probírali po celých čtrnáct
dní všech sedm svátostí. 

Jako každý rok se také hodnotil
úklid pokojů. Nejlépe uklizeno měl
Kuba Vavřík! 

Za celou chaloupku jsme se byli
dvakrát koupat v zatopeném lomu,
který je udržován jako přírodní kou-
paliště. To bylo moc prima. 

Jeden den jsme také vyrazili na
celodenní výlet do Telče, který se
opravdu povedl, a to i díky počasí,

Skončila letní chaloupka. Pokusím se co nejlépe a nejvěrohodněji vylíčit, jak probíhala. Dne 1. srpna se nás
dvě desítky dětí a většina starších kamarádů (Magda, Jarda, Radim, Kateřina, Veronika a Jana) sešlo po
desáté před kostelem. Sedmý starší kamarád (Petr) přijel až přímo na chaloupku do Horní Cerekve. 
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které bylo jinak značně proměnlivé.
V Telči jsme se zúčastnili prohlídky
zámku a poté jsme si prošli celé
město. 

Předposlední den chaloupky nás
navštívila sestra řádu sv. Vincenta,
od které jsme se dozvěděli množství
zajímavých faktů o řeholním životě.

Poslední den jsme uklízeli a před
odjezdem proběhlo již tradiční vy-

hlášení výsledků, předání diplomů
a dražba. Každému byl přidělen
určitý počet bodů, za které jsme
dražili sušenky a jiné sladkosti. Při
dražbě se vytvořily různé skupiny,
které dražily společně, a byla to
veliká legrace. 

V sobotu 14. srpna jsme se po
čtrnácti krásných dnech vrátili do
Prahy. A třebaže během chaloupky

tři z nás také kvůli bolestem břicha
navštívili pelhřimovskou nemocnici,
vrátili jsme se všichni v pořádku spo-
kojení a šŅastní. 

Díky všem, kteří letošní chaloupku
pro nás připravili, a díky Pánu Bohu
za krásné společenství, které jsme
tam mohli vytvářet.

JENDA KŘÍŽEK (13 let)
Snímky Veronika Bartošová
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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.
Jáhnové František Martinek a Radim Cigánek.
PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 8.00 10.00 18.30
Pondělí 8.00
Úterý 18.30
Středa 8.00
Čtvrtek 8.00
Pátek 15.00 18.30
Sobota 16.00

Mše upravená pro děti vždy poslední neděli v měsíci v 10 hodin.
Mše svatá s doprovodem beatové kapely první neděli v měsíci v 18.30 hod.
Změny časů bohoslužeb podle ohlášení, zejména v květnu (májové pobožnosti),
o hlavních prázdninách a v období hlavních církevních svátků.
VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
Každé úterý od 17.30 do 18.00 s výjimkou července a srpna a první pátek
v měsíci při mši svaté v 15 a v 18.30 hod.
UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ
Svátost křtu se zpravidla uděluje v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne,
na přání kterýkoliv jiný den. Je třeba se včas přihlásit.
Svátost oltářní při mši svaté dvakrát denně, na požádání i jindy.
Svátost pokání a smíření (zpověï) lze přijmout před každou mší, na požádání
kdykoliv.
Svátost pomazání nemocných spolu s pokáním a přijetím Těla Páně je
třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném případě telefonicky. To platí i o Fakultní
Thomayerově nemocnici v Krči, Domově důchodců v Sulické ulici a Sociálně
ošetřovatelském centru v Zárubově ulici.
Svátost manželství je třeba domluvit tři měsíce předem.
DALŠÍ AKTIVITY V KOSTELE
Následující akce se konají, pokud není uvedeno jinak, od září do června.
Setkání nad Písmem svatým od října do dubna v úterý v 19.15 hod. do dubna
Farní akademie od října do května obvykle druhá neděle v měsíci v 16.30 hod. 
Vyučování náboženství od října do května ve středu od 15.30 do 17.15 hod.,
ve skupinách podle věku dětí. 
Setkání -náctiletých jednou za 14 dnů ve středu v 18.45 hod. (mladší) a jednou
za 14 dnů v neděli v 17 hodin (starší).
Setkání maminek s dětmi v úterý v 9 hod. jednou za dva týdny.
Čaj pro seniory a všechny, kdo nechtějí být sami, každou druhou sobotu
v měsíci po odpolední mši svaté, tedy asi od 16.45 hod. v sále sv. Václava.
Možnost setkání se skupinou pro pomoc potřebným vždy první pátek v měsíci
v 15.45 hod. v sále sv. Václava. Telefon: 222 963 854.
Chrámový sbor má zkoušku v úterý od 20 do 22 hod.
Farní knihovna v úterý od 17 do 18.30 hod.
FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE V KRČI
Každou středu v 16 hod. mše svatá střídavě s bohoslužbou slova v nemocniční
kapli sv. Václava.
DOMOV DŮCHODCŮ V SULICKÉ ULICI
Ve čtvrtek v lichém kalendářním týdnu mše svatá v 15 hod.
SOCIÁLNĚ OŠETŘOVATELSKÉ CENTRUM V ZÁRUBOVĚ UL.
Mše svatá první pondělí v měsíci v 9.30 hod.

Aktualizované údaje ve Farním příručníku nebo na internetu.

KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU

VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává římskokatolická farnost při kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4-Lhotce, Ve Lhotce 36.
Redakční uzávěrka příštího – listopadového – čísla bude v neděli 10. října 2010. Příspěvky lze odevzdat napsané nebo na disketě či CD
v sakristii kostela nebo poslat na e-mailovou adresu suva.jiri@seznam.cz, ve všech případech s uvedením kontaktu (jméno, telefon nebo adresa).

PÿE»ETLI
JSME ZA V¡S

…JÁ JSEM DO PRAHY PŘIŠEL
z Hradce Králové a tam jsem v dět-
ství žil v domě, kde bydlel Viktor
Fischl. Ten nebyl dominikán, nebyl
ani křesŅan, byl to žid. A ten řekl:
„Kdo nevěří v Boha, věří kdečemu.
Můj rozum a můj smysl pro lidský
řád mi nedovolí nevěřit.“

Pražský arcibiskup
DOMINIK DUKA,

REFLEX 29. dubna 2010

…JSOU TŘI PROFESE, které by
měly mít vyšší status než ty ostatní:
pedagogové, lékaři a duchovní.

Ministr školství JOSEF DOBEŠ,
LIDOVÉ NOVINY
31. července 2010

MOC MĚ PŘED PÁR DNY potěšili
obyvatelé Hradce Králové, kteří si
vymohli návrat nočního (zdůrazněno
redakcí Věstníku) zvonění z místní
věže. Vyzvánění bylo totiž na pár
měsíců zakázáno, protože prý rušilo
spáče v místním hotelu. Jsem ráda,
že zvítězil zdravý rozum, a nepře-
stávám se divit, kam jsme se to
dostali. Onehdá jsem zase spala
v hotelu, kde mají uprostřed tráv-
níku krásný rybníček. A v tom ryb-
níčku žáby. Byla jsem nadšená z je-
jich kuňkání a kvákání, což recepční
upřímně zaskočilo. Prý si naopak
spousta lidí stěžuje, že v noci dělají
kravál, a tak musejí zaměstnanci
milé žáby chytat a odnášet k poto-
ku… Připadá mi opravdu zvláštní,
že jsou lidé ochotni nechat si do hla-
vy bušit věčný randál z aut nebo ne-
konečný hluk televize, ale přirozený
zvuk přírody a duchovní zvuk zvonů
jim nedovolí spát. Něco je asi špat-
ně, ne? (A nemyslete, taky doma
v ložnici slyším celou noc kostelní
zvony, takže vím, co čem mluvím.)

VLASTA 34/2010 

� NA PROGRAMU FARNÍ AKADEMIE
budou letos na podzim tyto přednášky:
v neděli 10. října Zaprášené poklady teo-
logie (Mgr. Jiří Černý, pastorační asistent,
psychoterapeut a písničkář), v neděli
14. listopadu Řád augustiniánů – histo-
rie a současnost (P. Juan Provecho, člen
české provincie tohoto řádu), v neděli
12. prosince Pilíře křesŅanské spiritua-
lity (PhLic. Kateřina Lachmanová ThD.
z Katolické teologické fakulty). Přednášky
začínají v 16.30 hod.                              jh


