
Vážení a milí čtenáři ludmilského zpravodaje,

obracím se k vám v posledním období církev-
ního roku, který nám nejen připomíná poslední 
„účtování“ či soud, ale i náš pozemský konec. Je 
to čas, kdy vzpomínáme na ty, kteří už mezi námi 
nejsou a se kterými nás spojilo pevné pouto silnější 
než „tělo a krev“, protože na věčnosti už nebudou 
pozemské vazby, nebo spíše budou povýšeny do 
tajemného vztahu s Trojjediným Bohem. To nás 
jednak zavazuje k vděčnosti jim a možná nám dá-
vá nahlédnout do nedostatečnosti naší lásky, která 
je někdy prchavá a nestálá a bojí se dát všechno, 
a tak se vymlouváme a odkládáme ta nejdůležitější 
rozhodnutí.

Druhým momentem takového zastavení je re-
flexe toho, co jsme zvládli či nikoliv. Můžeme proto 
s Vladimírem Holanem říci: „List nemusí tě, Bože, 
prosit o nic, dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale 
co já…“ Ano, a co já? Jsem tvor, který Stvořitele 
chválí a děkuje za všechny situace v životě, ať už 
přinášejí radost či bolest? Jsem natolik ztotožně-
ný se starozákonním Jobem, abych i já řekl: „nahý 
jsem vyšel z lůna své matky a nahý se tam vrátím“? 
Je pro mne těžší odpoutávat se od svých náklon-
ností, tužeb a vazeb než se na podzim loučí strom 
se svými listy? To jsou možná znepokojující otázky 
pro nás, kdo víme a někdy přesto nečiníme. Je to 
bod, kdy nejen ve vysokém věku musíme vše opus-
tit a stát se holým stromem.

Před časem mne požádal jeden student, který 
měl problémy se soustředěním se na studijní látku 

o radu, jak se dá taková situace zlepšit. Vyzval jsem 
ho, aby se podíval z okna domu, kde bydlí a pozo-
roval, jak se celý rok  proměňuje platan, který pod 
okny roste. Po nějakém čase jsem se zeptal na vý-
sledek pozorování a co z toho plyne. A ten mladší 
bratr pochopil, že strom je stále týž, jen se v závis-
losti na ročním období proměňuje jeho vnější po-
doba. Tak je tomu i s námi. Stabilita, soustředění 
se na věci podstatné, věci duchovní, neznamená 
měnit svou přirozenost, ale třeba jako v období  pa-
dání listů se nebát o ně, ale o to, abychom na konci 
svých sil přinesli, obrazně řečeno, dobré dřevo, ze 
kterého se budou hřát jiní. Opouštíme, abych na-
lezli – domov, lásku, Boha. Stojí to za to. 

Přeji všem požehnaný podzim u sv. Ludmily.
     

  Váš v Kristu P. Gereon

číslo 11/2008 měsíčník  vychází 2. listopadu 2008

Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Královských Vinohradech

Tak jako strom se loučí…



ZE ŽIVOTA FARNOSTI

Drazí farníci,

jak jistě mnozí víte, prožívám v Římě již druhý 
studijní rok. Protože se jazykové bariéry postupně 
odbourávají, začínám mít čas na to, abych se po-
díval také trochu po Římě a něco málo si o daném 
místě přečetl. A při té příležitosti jsem se rozhodl, 
že vám vždy o nějaké té památce či významném 
místě v Římě napíši.

Ani jsem příliš nepřemýšlel o tom, jakými pa-
mátkami tyto své „procházky“ začnu. Letos sla-
víme rok sv. Pavla, tak jsem se vydal po stopách 
sv. Pavla. Navštívil jsem tedy v Římě dvě mís-
ta, která jsou s Pavlem silně spojena. Prvním 
je opatství Tre Fontane, místo, kde byl sv. Pavel 
umučen, a druhým je bazilika sv. Pavla za hrad-
bami, bazilika, která je vystavěna nad hrobem 
tohoto apoštola.

Abychom mohli navštívit místo, kde podle tra-
dice sv. Pavel prožil svou poslední noc a kde byl ta-
ké roku 67. umučen, musíme se vydat do opatství 
Tre Fontane. Toto opatství je park, v němž jsou 
vybudovány tři chrámy. Když vejdeme do parku, 
první kostel, na který narazíme, patří trapistům. 
Tento chrám je z oněch tří nejméně navštěvovaný, 
protože nepřipomíná žádnou historickou událost, 
a taktéž je, podle vzoru trapistických klášterů, 
velmi strohý. Ale právě pro tyto své „nedostatky“ 
je tento kostel vyhledáván těmi, kteří nepřišli jen 
ze zvědavosti, ale taktéž pro to, aby se na těchto 
místech pomodlili. Druhý kostel, který leží v blíz-
kosti tohoto trapistického, nese název S. Maria 
Scala Coeli. V kryptě tohoto kostela je vybudo-
vána malá kaple. Zde je také za oltářem prostor, 
kde podle tradice sv. Pavel prožil svou poslední 
noc před popravou. Tento kostel kromě tohoto je 
rovněž spojen s viděním sv. Bernarda. Třetí kostel 
stojí v místech popravy sv. Pavla. Kaple zde stá-
la již v 5. stol. Současný kostel však pochází z ro-
ku 1599. Uvnitř u stěny jsou jakési tři fontánky, 
které mají označovat místa, kde vytryskla voda po 
dopadu odseknuté hlavy sv. Pavla. Nachází se zde 
také sloup, u kterého měla být poprava provede-
na, a pak také několik fresek znázorňujících po-
pravu sv. Petra a Pavla.

Druhým důležitým místem je bazilika sv. Pav-
la za hradbami. Tato bazilika je jednou ze čtyř 
hlavních bazilik Říma. Těmi dalšími třemi jsou 
sv. Jan v Lateránu, sv. Petr ve Vatikánu a Santa 
Maria Maggiore. Název „za hradbami“ nese ta-
to bazilika z důvodu své polohy. I když v dneš-
ní době je již součástí Říma, v době rané církve 
se nacházela mimo město Řím, a to z toho dů-
vodu, že byla vystavena nad hrobem sv. Pavla. 
Současná bazilika je třetím kostelem v dějinách 
postaveným nad hrobem sv. Pavla. První kap-
li nechal postavit již císař Konstantin. Tato kap-
le byla v letech 386–410 přestavena na pětilodní 
baziliku. Ta zde stála až do roku 1823, kdy ji po-
ničil požár. V následujících letech byla bazilika 
zrekonstruována. Rozměry baziliky jsou: 120 m 
na délku, 60 m na šířku a 23 m na výšku – díky 
těmto rozměrům byla tato bazilika až do posta-
vení sv. Petra ve Vatikánu největší kostel kato-
lické církve.

Tím hlavním v bazilice je bez pochyby hrob 
sv. Pavla. Ten se nachází pod hlavním oltářem. 
U hrobu sv. Pavla jsou taktéž uchovávány řetě-
zy, kterými byl spoután. Je to místo, kde tisíce 
lidí denně prosí za své blízké. I já jsem byl rád, 
že jsem zde mohl pokleknout a na přímluvu sv. 
Pavla předkládat Pánu všechny ty, které nosím 
ve svém srdci.

Další jedinečností této baziliky jsou portréty 
všech 272 papežů (podle papežské ročenky jich 
však bylo pouze 265 – jsou zde vymalováni i ně-
kteří vzdoropapežové). Nad portrétem každého 
papeže je také zaznamenán letopočet, v němž 
daný papež vykonával svůj úřad. 

Tím také má pouť skončila. Věřím ale, že sv. 
Pavel mě bude provázet po celý následující aka-
demický rok. Že mi bude pomáhat Pána stále ví-
ce poznávat a s Pánem se stále více spojovat. To-
též na přímluvu sv. Pavla vyprošuji i vám.

Martin Sklenář

PS: Těm, kteří by se chtěli podívat na fotky z této 
mé pouti po stopách sv. Pavla, doporučuji odkaz 
www.maskl.rajce.net.

Martin z Říma

http://www.maskl.rajce.net


Sbírka na opravu varhan
Milí farníci a návštěvníci kostela, 
za první měsíc existence sbírky na opravu var-

han (k 21. 10. 2008) je na účtu přibližně 59 000 Kč. 
Jména na registrační kartičce nebo při bankovním 
převodu uvedli: firma Walrus, s.r.o. (12 000 Kč), 
M. Chamasová (10 000 Kč), P. Gillern (10 000 Kč), 
M. Mlynářová (1000 Kč), J. Němcová (1000 Kč), 
J. Kačabová (100 Kč), M. Heligrová (50 Kč), 
M. Stříteská (50 Kč), K. Novotná (150 Kč), M. No-
váková (1000 Kč), L. Otmarová (1000 Kč). Naši-
mi sponzory se staly tyto firmy: Rádio Černá Hora, 
M.I.B. Print, Vangillern a Grafiko. Za veškeré při-
spění ze srdce děkujeme. O aktuální částce se mo-
hou všichni informovat na www.varhany-ludmila.cz. 
(Účet u Raiffeisenbank je veden jako transparent-
ní). Finanční dary můžete zasílat bankovním převo-
dem na číslo účtu 3528410001/5500. Další mož-
ností je vložit peníze do kasičky v kostele – u kasičky 
jsou registrační karty, kde můžete uvést své jméno 
a částku, kterou poukazujete – hotovost spolu s kar-
tou vložíte do obálky a vhodíte do kasičky. Může-

te využít i složenky, které jsou též v kostele. Přivítá-
me jakoukoli podporu i zapojení do projektu, jedná 
se o varhany v našem kostele – naše společná zále-
žitost! Pomohou nám i vaše nápady, rady, zkuše-
nosti či kontakty. Můžete mne oslovit v kostele ne-
bo elektronicky na mail info@varhany-ludmila.cz. 
Předem díky za Váš aktivní zájem a modlitbu. 

Za Občanské sdružení pro opravu varhan  
v kostele sv. Ludmily v Praze 2, Lenka Frausová

ZE ŽIVOTA FARNOSTI

Po dlouhém roce odmlčení zaznívají v našem 
kostele znovu gregoriánské zpěvy – od nynějška 
zahaleny do jiného roucha a k tomu jen při zvlášt-
ních příležitostech, teď pod vedením Dagmar Šte-
fancové, zpívány buďto jednohlasně, nebo provádě-
ny v souladu s vývojem v dalším období v dvouhla-
sé formě a s doprovodem.

Gregoriánský chorál je rezidentem v kontempla-
tivních klášterech. Mniši a jeptišky, zvyklí díky denní-
mu zacházení s texty Písma na dialog s Bohem, si dali 
za cíl přistupovat před Boha zástupně za všechny.

Chvalozpěv na Stvořitele je tak odpovědí círk-
ve (nevěsty) na trvalé ucházení se Krista (ženi-
cha) o její lásku a věrnost. Uvádí nás do vrouc-
nosti dialogu obou milujících, jemuž jako účast-
níci smíme naslouchat, dialogu, který se nám od-
haluje skrze meditaci nad biblickými texty a svou 
jemnou melodií, ať už se účastníme jako členové 
scholy nebo jenom jako posluchači. 

V tomto měsíci však začíná adventní doba. Sle-
dujme proto text Rorate caeli, opírajíce se přitom 

o podání z roku 1610.  Dej rosu, nebe  nad námi, ať 
z oblak skane spása, takto nám dává pocítit refrén 
touhu po návratu Pána. Tvé svaté město je pouští, 
opuštěný je Sión, Jeruzalém je liduprázdný, to mís-
to tobě zasvěcené, dům tvé slávy. Jeruzalém tu má 
několikerý význam: věčný Jeruzalém, který če-
ká na nás a na naše vykoupení, a také Jeruzalém 
v nás, ukrytý v našich srdcích, která jsou prázdná 
a opuštěná, dokud se v nás Pán nenarodí a nemů-
že se u nás zabydlet. 

Text pokračuje: Jako vichr nás uchvátily naše vi-
ny, když jsi před námi ukryl svou tvář. Touhou ne-
věsty však je, aby se jí ujal sám Bůh.

A Pán naplňuje tuto touhu, neboť on odpoví-
dá: Přijmi útěchu, přijmi útěchu, můj lide drahý, 
neboť blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš 
v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, 
neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, 
Pán a Bůh tvůj, Izraelův Svatý a spása tvoje. 

Ina Skoupá, překlad  Pavel Křížek

Setkávání maminek na faře (Jugoslávská 27) 
LISTOPAD 2008

6. 11. Tvoříme s dětmi – Přijede k nám 
sv. Martin aneb lampióny a sníh

13. 11. Biblické texty – „Člověk v zahradě boží“
20.  11. Divadýlko
27. 11. Začíná Advent – Výroba advantních 

věnců
Těšíme se na všechny maminky, přijďte mezi 
nás. Scházíme se ve čtvrtek v 9.30–11.00 hod.

Karolina Kopecká, tel. 723 004 307

Tichý rozhovor 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=161462937&to=http%3a%2f%2fwww%2evarhany%2dludmila%2ecz
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:info%40varhany%2dludmila%2ecz


DEN ČAS ČINNOST VEDE
NEDĚLE  9.00 Mše svatá P. Gereon / 

P. Stanislav
11.00 Mše svatá P. Gereon

(1. v měsíci) 15.00 „Farní caffé“ farníci
16.30 Mše svatá P. Stanislav

PONDĚLÍ 16.30 Mše svatá P. Gereon
18.30 Ženská chorální schola D. Štefancová
19.00 Katechumenát – příprava dospělých na křest P. Gereon

ÚTERÝ 10.00 Klub aktivního stáří – Charita D. Antonová
16.30 Mše svatá P. Stanislav
18.30 Zkouška farního sboru S. Jelínek
19.00 Vzdělávání ve víře dospělých – seminář o sv. Pavlovi P. Stanislav

STŘEDA 6.30 Mše svatá P. Gereon
9.00 Setkání seniorů – společenství sv. Jáchyma a Anny P. Stanislav

16.00 Náboženství I. stupeň ZŠ
Náboženství II. stupeň ZŠ

P. Lutka  
A. Dvořáková

16.30 Mše svatá P. Stanislav
(liché středy) 17.15 Úklid kostela P. Lutka

17.30 Příprava na biřmování P. Stanislav
(sudé středy) 18.00 Křeslo pro hosta  P. Křížek
ČTVRTEK 6.30 Mše svatá P. Stanislav

10.00 Setkání maminek s dětmi K. Kopecká
16.30 Mše svatá P. Gereon
17.15 Společné nešpory v kapli sv. Josefa (v kostele) P. Gereon
19.00 Farní modlitební společenství – biblická meditace Z. Jeníková
19.15 Zkouška sboru „Laetitia“ R. Michálek

PÁTEK 16.30 Mše svatá P. Stanislav
(1. v měsíci) 7.30 Mše svatá a zahájení celodenního výstavu NSO P. Gereon
SOBOTA 16.30 Mše svatá P. Gereon
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Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před začátkem 
mše sv. nebo po domluvě s knězem. Duchovní rozhovor a svátostná 
služba pro nemocné jsou možné po domluvě s knězem nebo jáhnem 
a také na tel. 222 521 558. Další informace na nástěnkách v kostele.

•  2. 11. v 18.00 benefiční koncert k památce věr-
ných zemřelých. Vystoupí: Š. Heřmánková – so-
prán + sbormistr; E. Randová – mezzosoprán; 
Komorní orchestr Consortium Pragense; Ko-
morní smíšený sbor Gaudium Cantorum; Colle-
gium Pražských trubačů. Zazní díla J. S. Bacha, 
A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, J. Pachelbella.

• 19. 11. od 19.30 pastorační rada farnosti
•  23. 11. na slavnost Ježíše Krista Krále koncert 

dětských sborů
•  Mimořádné sbírky: 2. 11. na Charitu; 16. 11. na 

biblické dílo; 30. 11. na bohoslovce
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