
ČÍSLO 4 – DUBEN 2014 

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 

 

SVĚDECTVÍ PRAVDĚ 
 

 Připravujeme se oslavit Velikonoce. 
Budeme znovu naslouchat příběhu Je-
žíše z Nazareta, jeho věrnosti, pocti-
vosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem 
budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě 
budeme svědky vykonstruovaného 
procesu, nespravedlivého odsouzení 
a odstranění nepohodlného člověka. 
 P. Vladimír Rudolf, lhotecký farář, 
projevil velkou občanskou statečnost 
v roce 1968. Měl hlavní zásluhu na 
rozpuštění kolaborantského Mírového 
hnutí katolického duchovenstva a velký 
podíl na změně ve vedení Katolických 
novin. Také si užil v následujících le-
tech ruské okupace naší země. Svěd-
kem oné doby je lhotecká křížová cesta 
z let 1973–1975. Při-
pomíná nutnost solida-
rity a to, že Ježíšův 
osud se týká našeho 
každodenního života. 
 Na letošek připadá 
sté výročí vypuknutí 
první světové války. 
Zároveň nám ruská 
národní rozpínavost 
připravila nejnebez-
pečnější situaci za po-
sledních pětadvacet 
let. Rusko svou agresí 
na Ukrajině ohrožuje 

nás všechny. Nelze mlčet k ďábelské-
mu použití lži, zastrašování, manipula-
ce ze strany moskevského vedení. 
 Ježíš říká Pilátovi: „Já jsem se proto 
narodil a proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví pravdě. Každý, 
kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 
18,37) Ježíš zvítězil silou lásky. Tuto 
sílu nabízí všem, Ukrajincům i Rusům. 
Kristus od nás zcela jistě čeká, že pro-
hlédneme a odmítneme ruskou hru se 
lží, metody, které používal německý 
ministr propagandy Goebbels v roce 
1938. Kristus také očekává, že budeme 
solidární, že se uskromníme a že 
poneseme odpovědnost za budoucnost 
svobodného světa.  P. Petr Šleich

 
Foto ze mše upravené pro děti – Martin Bouda 
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 
 
Nemovitosti 
 Oproti loňsku došlo 
k velké změně. Konečně se 
podařilo po mnoha letech 
docílit výměny pozemků mezi 
Magistrátem Hl. města Prahy (pozemky 
okolo kostela, zahrada) a pozemky 
v majetku naší farnosti (pozemky v ka-
tastrálním území v Praze-Strašnicích 
a  v Praze-Proseku). Farnost musela 
magistrátu ještě doplatit 220 000 Kč. 
Díky směně odpadá nájemné za po-
zemky, které činilo ročně téměř sto tisíc 
korun. Mohou také pokračovat příprav-
né práce na rekonstrukci kostela 
a stavbu farního centra. Výdaje na tuto 
činnost, včetně úhrady nové studie 
a zaměřovacích prací, byly doposavad 
v celkové výši 690 948 Kč. 
 

Příjmy 
 Na kostelních sbírkách pro farnost 
bylo v roce 2013 vybráno 870 168 Kč, 
10 % z těchto sbírek se odvádí jako dar 
do Svépomocného fondu při arcibis-
kupství pražském na podporu financo-
vání potřeb farností v arcidiecézi, které 
přesahují jejich možnosti. V roce 2013 
farnost přijala dary od tuzemských fy-
zických a právnických osob v celkové 
výši 706 376 Kč. Finanční dary byly 
použity na provozní potřeby farnosti 
a  na charitativní činnost. Částka 
252 000 Kč byla zúčtována do inves-
tičního fondu (na budoucí výstavbu či 
přestavbu prostor pro komunitní cen-
trum farnosti). Zdanitelným příjmem je 
zisk z pronájmu místností na faře, pře-
bytek z plesu a úroky na vkladovém 
účtu, celkem 15 400 Kč. Částka bude 

použita na provozní náklady 
farnosti v následujícím roce. 
 

Směrované sbírky a dary 
V roce 2013 vybrala farnost 

při různých sbírkách pořádaných 
arcibiskupstvím (na charitu, bohoslov-
ce, církevní školství…) 160 109 Kč. 
Dále farnost darovala Církevní mateř-
ské škole Studánka 14 500 Kč, spřáte-
leným farnostem a ostatním právnic-
kým osobám na charitativní a osvě-
tovou činnost celkem 135 319 Kč. Cel-
ková výše poskytnutých darů včetně již 
odvedených příspěvků do Svépomoc-
ného fondu činí 403 448 Kč. 
 

Výdaje 
 Nejvýznamnějšími výdaji byly: po-
platky za plyn 130 497 Kč, Katolický 
týdeník, tiskoviny, učební pomůcky 
a tisk Věstníku 142 228 Kč, za elektřinu 
67 230 Kč, pojištění kostela a auta 
57 953 Kč, za bohoslužebné věci (hos-
tie, víno, svíce, květiny, stromky) 
62 576 Kč, opravy a udržování kostela 
a majetku 11 039 Kč, bezpečnostní 
systém 20 943 Kč, vodné a stočné 
9 946 Kč, odvoz odpadu a čištění ka-
nalizace 14 199 Kč. 
 

Stav na účtech 
 Hotovost na účtech: Bankovní účet 
České spořitelny ke konci roku 
2 091 071 Kč, Bankovní účet Poštovní 
spořitelny 5 628 Kč, celkem tedy 
2 096 699 Kč Farnost se opět zúčastni-
la skrze arcibiskupství aukce energií, 
od 1. 1. 2014 máme díky tomu snížené 
poplatky za elektřinu, cena plynu zů-
stává de facto stejná.  
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Farnost nemá žádné dluhy.  
 Farnost má povinnost zaslat Arci-
biskupství pražskému příspěvek do 
svépomocného fondu ve výši 43 017 
Kč. Vykázaný zlepšený hospodářský 
výsledek za rok 2013 činí celkem 
335 650,43 Kč (loni 169 112,88 Kč). 

Všechny výše uvedené částky jsou 
k 31. 12. 2013. Vycházel jsem z pod-
kladů účetní farnosti paní Marie Kervit-
cerové, které velmi děkuji za její oběta-
vou a nezištnou práci pro farnost. Bližší 
informace rád poskytnu osobně. 

P. Jiří Korda 
 

 

K R Á T C E 
 

● Svátost křtu přijala 22.3. Markéta 
Kytýrová 
● Rozloučili jsme se s paní Zdeňkou 
Kožíškovou, paní Janou Vaníčkovou 
a s panem Josefem Kropáčkem. 
● Upozorňujeme na farní akademii 
dne 6. dubna, jejímiž hosty budou já-
hen Mgr. Josef Múčka a MVDr. Helena 
Múčková. Budou přednášet na téma: 
Dnes nás nepřekvapí nic víc než šťast-
né manželství. Je pravdou, že žena je 
pro svého muže tím, co on z ní učiní 
a muž pro svou ženu tím, co z něj učiní 
ona? Platí to také o dětech? 

● Velký úklid před Velikonocemi se 
koná v sobotu 12. dubna od 8.30 ho-
din. Prosíme o hojnou účast ženy i mu-
že! 
● Křížová cesta pro rodiny se bude 
již tradičně konat 13. dubna, tj. na 
Květnou neděli v Krčském lese, sraz 
v 15 h. u restaurace Na tý louce zele-
ný. Počítejte s lesním terénem 
a prudším kopcem. 
● Křížová cesta pro mládež na Velký 
pátek, se bude opět konat v Krčském 
lese, sraz ve 13 h. u restaurace Na tý 
louce zelený. 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI 
 

Pá 11.4.   od  19.30–21.00; dva kněží  
Út  15.4.   od    9.00  – rodiče na mateřské  
 17.00 až 19.30  (do 18.30 dva kněží)  
St  16.4.   od  16.30  – děti 
Čt  17.4.  od  19.30  minimálně do 21.00 
Pá 18.4.   od  19.30  minimálně do 21.00 
So 19.4.   od 10.30 do 12.00 

  Z organizačních důvodů se nezpoví-
dá před obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku 
a Vigilie. Prosím neodkládejte svátost smíření 
na poslední chvíli. 
 

 

BOHOSLUŽBY TRIDUA A VELIKONOC 
 

 Zelený čtvrtek      16.00   a   18.30 
 Velký pátek      15.00   a   18.30 
 Velikonoční vigilie      20.30 
 Neděle Zmrtvýchvstání  8.00, 10.00, 18.30 
 Pondělí velikonoční    8.00, 10.00 
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 JARMARK VE STUDÁNCE 
V  sobotu  12. dubna  od 14 hodin se bude v CMŠ Studánka konat  
tradiční Velikonoční jarmark. 
 

 Říkám tradiční, přitom 
sama přesně nevím, kdy 
ta tradice vznikla. Když 
jsem po počátcích pátrala, 
vypadá to, jako by prostě 
vždycky byl. Zpravidla se 

koná venku – na zahradě školky, ačko-
liv v posledních dvou letech nám poča-
sí příliš nepřálo, tak byly dílničky pře-
sunuty do vnitřních prostor. Co se na 
takovém jarmarku děje? Děti si s tatín-
ky mohou uplést pomlázky, vyrobit si 
nějaké velikonoční či jarní dekorace, 
kraslice, ozdobit květináčky a zasít si 
do nich oseníčko. 
 Návštěvníci, kteří mají zájem si přijít 
něco hezkého připravit na nadcházející 
velikonoční svátky, nepotřebují kromě 
dobré nálady nic jiného. Materiál je 
k dispozici díky rodičům, občanskému 
sdružení Studánka i školce. Samo-
zřejmostí je také drobné občerstvení, 
káva a čaj, vše za drobný příspěvek. 

 
Není lepší si pomlázku vyrobit, než 

koupit v obchodě? My holky určitě oce-
níme, že jste si kvůli nám dali tu práci.  

 
 Součástí akce pak bývá i jarmark, 
kde je možné zakoupit si nějaké malič-
kosti – v minulosti např. med nebo vý-
robky maminek – a dražba pečeného 
velikonočního beránka. Tu bychom 
v letošním roce rádi rozšířili, to však 
ponecháme jako překvapení. Všichni 
jste srdečně zváni. 

 Libuše Ferancová 
 
 

O. s. Studánka  
a CMŠ Studánka zvou 

 

    

všechny rodiče, děti a přátele na tradiční 
Velikonoční jarmark 

v sobotu 12. dubna 2014 od 14.00 hodin na 
zahradě CMŠ Studánka. Společně oslavíme 
nadcházející Květnou neděli připomenutím 
si velikonočních zvyků, žehnáním kočiček, 
zasetím osení, upletením pomlázek, zdobe-
ním vajíček a dalšího. Vstup je volný. 
 V případě nepříznivého počasí se jar-
mark uskuteční v prostorách CMŠ Studánka 
(Ke Kamýku 686). 
 Spojení: z Kačerova 189 stanice Cílkova 
nebo 215 stanice Nové Dvory; ze Smíchov-
ského nádraží 197 stanice Cílkova 
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NA UKULELE JDE HRÁT I DUCHOVNÍ HUDBU  
V našich zeměpisných šířkách je hudební nástroj ukulele, který připomíná 
malou kytaru, spíš ojedinělý, zatímco ve světě se těší velké oblibě. Největ-
ším znalcem hry na ukulele v Česku je náš farník, skladatel Ondřej Šárek. Na 
svém kontě má nejen školu hry na ukulele, ale i mnoho dalších notových ti-
tulů. V zahraničí zvlášť zaujal jeho nápad upravit pro ukulele gregoriánský 
chorál, gospel a Dvořákovy Biblické písně.  
 

 
● Kudy vedla vaše cesta ke sklada-
telské činnosti?  
 Od dětství jsem zkoušel hrát na nej-
různější nástroje. Začínal jsem klaví-
rem, bratranec mi daroval starší kytaru, 
pak to byla mandolína, foukací harmo-
niky, i flétničky jsem odzkoušel, až 
jsem jednou v obchodě uviděl ukule-
le… To bylo někdy na konci gymnázia. 
Při hraní mě nejvíc bavilo improvizovat, 
a tak jsem se rozhodl pro studium 
skladby. První rok mě však na JAMU 
nevzali, a tak jsem druhý rok zkusil 

skladbu a hudební vědu. Byl jsem přijat 
na oba obory, což bylo dobré rozšíření.  

● Jak vás napadlo napsat učebnici 
hry na ukulele?  
 Po skončení školy jsem se přestě-
hoval do Prahy. V Brně jsem měl kon-
takty s hudebníky, kteří hráli moje 
skladby, ale v Praze jsem hned neměl 
komu svou hudbu dát. A tak jsem zku-
sil oslovit nakladatelství, které vydává 
školu hry na housle, bendžo apod. Po-
slal jsem jim svoje skladby pro ukulele 
a oni mi napsali, že by spíš stáli 
o učebnici. První a poslední česká ško-
la hry na ukulele totiž vyšla roku 1926. 
Tak jsem sedl a napsal novou, kterou 
mi vydali v roce 2008.  

● Můžete nám ukulele trochu před-
stavit?  
 Ukulele pochází z Havajských os-
trovů, vzniklo někdy kolem roku 1879. 
V havajštině slova uku-lele znamenají 
buďto skákající blechu, nebo dar, který 
k nám přišel. Nástroj se rozšířil hlavně 
v USA. Pak se na něj lehce pozapo-
mnělo, ale ve 20. až 40. letech došlo 
ke vzkříšení hry na ukulele nejen 
v Americe, ale i v Anglii. Používali ho 
s úspěchem konferenciéři a komici – 
přijít k mikrofonu, zabrnkat nějakou 
písničku na ukulele a uvést další číslo 
bylo mnohem snazší, než se táhnout 
s kytarou. V Americe ukulele populari-
zovalo i skautské hnutí. Na výlety do 
přírody se nosilo lépe než kytara. 

Ondřej Šárek 
 je znalcem hry na ukulele 
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V Americe se běžně vydávaly zpěvníč-
ky s akordy pro ukulele, podobně jako 
my známe ty kytarové.  
 

 

● A jak se tenhle zvláštní nástroj ujal 
u nás?  
 Když jsem před šesti lety psal tu 
učebnici, nebylo vůbec snadné ukulele 
sehnat. Ve velkých prodejnách hudeb-
ních nástrojů měli tak jeden, případně 
dva kousky. Převážně šlo o levné ná-
stroje s podřadnými strunami. Proto 
v učebnici uvádím doporučení, aby si 
žáci k nástroji rovnou zakoupili i lepší 
struny. Ale tahle informace už zastara-
la. Zhruba od roku 2010 se k nám do-
vážejí nástroje s kvalitními strunami. 
Jinak mám informace, že se v Česku 
ročně prodá přibližně tři sta mých 
učebnic. A možná i díky tomu dnes 

můžeme ve větších prodejnách vidět 
třeba třicet ukulelí.  

● Kolik takové ukulele stojí?  
 Cena kvalitního nástroje se pohybu-
je od tisíce korun výš. Známou znač-
kou je například Lanikai, tak se jmenuje 
jedna pláž na Havaji.  

● Máte zkušenosti i s výukou?  
 Jistě. Když jsem napsal učebnici, 
začal jsem hru na ukulele také vyučo-
vat. Zajímavé bylo, že nejdřív přicházeli 
spíš třicátníci a starší lidé, kteří pama-
tovali Zelenáče a táhlo je country. Po-
stupně odešli, protože už uměli to, co 
chtěli, a okolo roku 2010 začali přichá-
zet lidé mladší, kteří měli zájem spíš 
o pop a rock. Takže i styl hudby se 
proměnil.  

● Vy jste ale učebnicí zdaleka ne-
skončil…  
 Když moje skladby nechtěli u nás, 
obrátil jsem se na nakladatelství v za-
hraničí. Poslal jsem jim soupis klasic-
kých skladeb pro ukulele, věděl jsem, 
že nic takového nemají. Měli zájem, 
a tak začala naše spolupráce.  

● Jakou hudbou jste začali?  
 Nejdřív jsem připravil základní výběr 
vážné hudby, jako je Ave Maria, sklad-
by Bacha, Monteverdiho, Dvořáka – 
vše v úpravě pro ukulele. To vyšlo 
v roce 2009 v nakladatelství Mel Bay 
v USA. Kromě klasiky jsem pak ještě 
vydal bluegrass a country. Začal jsem 
spolupracovat také s nezávislým vyda-
vatelstvím, kam posílám hotové stránky 
ve formátu PDF a také jako editor 
a grafik si všechno připravuji sám. Vy-
dané knihy se pak dostanou do inter-
netového obchodu Amazone, kde si je 
zájemci mohou koupit.  

Šárkovi mají doma  
celkem jedenáct ukulelí 
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● Ukulelí ale existuje víc druhů. Pro 
které své skladby vytváříte?  
 Klasické ukulele má čtyři druhy veli-
kostí: je to ukulele sopránové, koncert-
ní, tenorové a barytonové. Každá veli-
kost pak má víc možností ladění. 
Existuje ještě šestistrunné ukulele, kte-
ré je obdobou dvanáctistrunné kytary, 
a navíc lze na ukulele hrát i pomocí 
skleněného válečku, tzv. slide. Takže 
převést skladbu pro ukulele, znamená 
vytvořit až pět různých mutací.  
 

 

● A vy sám máte doma všechna? 
Umíte na ně hrát?  
 Ano, to jsem se díky své práci taky 
naučil. Celkem mám doma jedenáct 
kousků, naštěstí ukulele není nástroj 
velkých rozměrů.  

● Vidím, že jste pro ukulele upravil 
i gregoriánský chorál…  
 Zatím to nikoho nenapadlo. Slavím 
s tím velký úspěch, dokonce na ital-
ských stránkách věnovaných teologii, 
liturgii a hudbě napsali o mém nápadu 
celý článek. (Najdete ho na stránkách 
www.cantualeantonianum.com/2012/0
9/gregoriano-chitarre-binomio-inusuale-
in.html.)  

● Kolik hudebních titulů už vám vy-
šlo a je o ně zájem?  
 Dohromady mi od roku 2008 vyšlo 
54 titulů s notami. Zájem je o ně pře-
kvapivý, prodávají se po celém světě, 
k dostání jsou i u nás přes e-shop. 
Speciálně o vážnou hudbu je ale zájem 
spíš v cizině. Dokonce tam existuje asi 
pět virtuosů na ukulele. U nás by se 
našli tak dva tři ukulelisté, kteří se za-
jímají o klasiku.  

● Existují i skupiny ukulelistů?  
 Dá se říct, že my ukulelisté o sobě 
víme. Na internetu se objevuje okolo 
padesáti lidí, kteří tím žijí. Dokonce 
jsem četl o ostravském srazu ukulelis-
tů. Jinak je to nástroj spíš pro komor-
nější setkání. Jakmile zpívá víc lidí, už 
není tolik slyšet. Ve světě ale existují 
i ukulelové orchestry. V Čechách jsou 
asi dvě nebo tři skupiny, v Brně a Pra-
ze. Mě ale momentálně víc baví samo-
statná tvorba.  

● Jak to probíhá, když vzniká nová 
úprava skladby?  
 Většinou hledám témata a k nim 
pak vybírám skladby, které zaranžuji 
pro ukulele. Většinou mám rozdělaných 
několik knížek a podle nálady se věnuji 
té, která mě nejvíc zaujme. Třeba go-
spel nebo chorál mi vyšel právě na do-
bu adventu a pak na dobu postní před 
Velikonocemi, kdy se to krásně hodilo. 

Hudbou žije celá rodina 
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Když skladbu napíšu a vytisknu, jdu si 
ji přehrát. Pak taky nahrávám skladby 
na you tube, 
a  tak vlastně 
sám sebe neu-
stále trénuju i ve 
hře.  

● To všechno 
děláte ve svém 
volném čase?  
 Ano. Po no-
cích a o víken-
dech. Moc mě to 
baví, protože je 
to tvůrčí práce. 
Má to výhodu, že 
jsem doma. Ji-
nak pracuji v hu-
debním oddělení 
agentury Dilia. 
A  k tomu ještě 
skládám svou 
vlastní hudbu…  

● Jak snáší manželka, že jste tak 
často ponořený v hudbě?  
 Nejvíc jsem toho udělal, když byla 
Janinka poprvé těhotná a chodila dřív 
spát.  

 
 

Jana: Vypadá to tak, ale naštěstí to 
není tak hrozné. Ondra je hodně rychlý, 
pálí mu to. Využívá čas venku nebo 
v autobuse, a když přijde domů, jen si 

to zapíše. Nemám pocit, že by nám to 
bylo na obtíž.  

● A co váš syn, 
má už nějaký 
vztah k hudbě?  
 Je mu dvacet 
měsíců a už fou-
ká do flétničky 
a na foukací har-
moniku. Věnoval 
jsem mu svoji 
Svitu pro Vende-
línka. Zazněla 
v premiéře v den 
jeho křtu 29. čer-
vence 2012 v na-
šem farním koste-
le P. Marie Krá-
lovny Míru v pro-
vedení varhaníka 
Michala Kazdy 
a flétnisty Václa-
va Kapsy. Do-

konce jsem za ni dostal cenu na setká-
ní hráčů na niklharfu v Itálii.  

● Třeba bude syn jednou taky ukule-
lista…  
 Všechno je možné, například v Ka-
nadě se už od sedmdesátých let učí 
děti od pěti let hře na ukulele v hudeb-
ních školách. Ukulele má jen čtyři stru-
ny a jednoduché hmaty, ale nutí děti, 
aby zpívaly. Rozvíjí je to víc, než u nás 
oblíbená hra na flétničky. V České re-
publice se zatím hra na ukulele nevyu-
čuje. Ale třeba přijde jeho čas, tak jako 
se vzkřísila hra na zobcovou flétnu 
a dnes už se učí i na konzervatoři. 
Takže naděje je. 

Jana Šilhavá 
Foto Miroslav Martinovský 
(Rozhovor vyšel v týdeníku 

Naše rodina, 2014, č.9) 
 

ONDŘEJ ŠÁREK (nar. 1. června 1979 
v Brně) vystudoval skladbu na JAMU 
u prof. Františka Emmerta a paralelně 
hudební vědu na Masarykově univerzitě 
v Brně. Kromě hudby pro komorní sou-
bory, symfonický orchestr nebo sbor na-
psal i jednu minioperu. Vytváří také hud-
bu pro film, televizi, napsal muziku 
k sedmi divadelním inscenacím, šansony 
a instrumentální skladby pro rockový 
soubor. Jeho skladby jsou hrány i v Pol-
sku, Bulharsku, na Slovensku a v Anglii. 
Některé zaujaly tak, že je v cizině vydali 
tiskem. Kromě skládání se věnuje hře 
a propagaci hudebního nástroje ukulele. 
Jeho záliba vyústila v sepsání Školy hry 
na ukulele a dalších 53 publikací vydal 
v USA. S manželkou Janou mají syna 
Vendelína a další přírůstek je na cestě. 
(Více na www.osos.sweb.cz).  

Už mu vyšlo 54 notových titulů
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VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ RODIN 
Právě jste se přistěhovali do lhotecké farnosti? Nebo docházíte do našeho 
kostela už delší dobu, ale s žádnou další rodinou se dosud osobně neznáte? 
Anebo byste jen chtěli prožít hezký víkend s dalšími rodinami z farnosti na 
čerstvém vzduchu? Pak je následující pozvání určeno právě vám! 
 
 V měsíci květnu již tradičně pořádá 
lhotecká farnost duchovně – sportovně 
– relaxační víkend. Tento víkendový 
pobyt je primárně určen právě pro rodi-
ny s dětmi z naší farnosti. Letos vás 
zveme ve dnech 9. až 11. květ-
na do krásného kraje Podbla-
nicka, konkrétně na Poutní mís-
to Panny Marie Hrádecké 
v Hrádku u Vlašimi. 
 Lhotecká farnost je velmi 
početná, což má však za dů-
sledek určitou míru anonymity. 
Cílem víkendu je umožnit rodi-
nám s dětmi či bez dětí, ale 
i samotným maminkám (nebo 
tatínkům) s dětmi, navázání 
kontaktu s dalšími rodinami ze 
lhotecké farnosti. Zároveň se 
nabízí společné prožití dnů na-
plněných odpočinkem na čer-
stvém vzduchu s několika málo 
duchovními impulzy. 
 Neváhejte tedy a vydejte se letos 
s farností do Hrádku! Program víkendu 
je utvořen tak, že umožňuje účast i ro-
dičům s malými miminky, předškolními 
či školními robátky a odrůstající mláde-
ží. Ani letos nebude chybět pohádka 
pro děti na dobrou noc, sobotní dopo-
lední vycházka k poutní studánce v le-
se, odpolední relaxace či cyklistický vý-
let pro sportovně založené a nedělní 
dopolední výlet. 
 Romantici se mohou těšit na sobot-
ní večerní táborák a povzbuzením pro 

duši bude jistě nejen páteční večerní 
modlitba v kostele sv. Matouše na 
Hrádku, ale i společná „májová“ na so-
botním výletě či nedělní bohoslužba 
s místní farností. 

 Cena za ubytování a společnou 
stravu činí na víkend okolo 690 Kč na 
dospělého a 500 Kč na dítě od 2 do 15 
let. 
 Bližší informace stejně jako podrob-
ný program víkendu naleznete na na-
šich stránkách www.lhoteckafarnost.cz. 
 Přihlašovat se můžete buď v sakris-
tii u P. Jiřího, či telefonicky u Martina 
Koníčka na tel.: 603 404 546.  
 Rádi zodpovíme případné dotazy. 
Takže na shledanou v květnu na Hrád-
ku!        Martin Koníček 

Foto z loňského víkendu pro rodiny 
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NAD POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVOU 
Potřebujeme chvíle ticha a postu. Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať 
je milosrdný. V tomto duchu byla otcem Stanislavem Přibylem vedena du-
chovní obnova, která se konala v sobotu 15. března. 
 
 Úvodem mi dovolte zmínit, jak vní-
mám duchovní obnovu. Považuji za 
velmi důležité pro vytváření hloubky 
duchovní dimenze umět potřebné křes-
ťanské ctnosti přenést-vložit do občan-
ských ctností a duchovní spiritualitu do 
ctností života, které do určité míry při-
pomínají drobné každodenní symboly 
něčeho, co nás přesahuje, tedy zkuše-
nosti poznání intenzivního života víry, 
které vědomí přesahuje a sděluje se 
v Božím slově a v Duchu svatém. 
 Mám za to, že Duchovní obnovu je 
nutno brát vážně, i když otec Stanislav 
umí velmi hezky odlehčit vážné myš-
lenky i trochou humoru. Vybral velmi 
zajímavé, ale i inspirující téma. Pro pl-
né soustředění posluchačů tématicky 
rozsáhlé: Potřebujeme chvíle ticha 
a postu. Pán Ježíš čtyřicet dní strávil 
v samotě, v modlitbě a v přípravě na 
veřejné vystoupení. Stejně tak apošto-
lové po Ježíšově zmrtvýchvstání. Tyto 
skutečnosti nám připomínají jednu 
myšlenku. Když máme začít něco dů-
ležitého, potřebujeme se ztišit, vstoupit 
do samoty s Bohem, potřebujeme mod-
litbu a dostatečné Boží poznání. Těžko 
poznáme Boží vůli v hluku každoden-
ního života. Chceme-li zachytit Boží 
vánek a poznat Boží záměr, nutně po-
třebujeme chvíle ticha.  
 Výklad otce Stanislava měl podle 
mého názoru ještě další dimenzi. Nebyl 
to monolog, ale opravdový dialog, ve 
kterém otec Stanislav odložil přesvěd-

čení, že je výhradním vlastníkem celé 
Pravdy, ale naopak, bylo možné skrze 
něho zahlédnout hlas pravdy. Teprve 
dialog s Bohem a bližními, ano přede-
vším s těmi odlišnými zpochybňujícími 
naši sebejistotu, nám dá fantastickou 
možnost užasnout, když se nám ale-
spoň na okamžik podaří zhlédnout svět 
– i sebe – očima těch druhých.  
 Zaujal mě i výklad podobenství 
o ztraceném a nalezeném podle Luká-
še. Syn je ztracen a znovu nalezen. 
Otec netrestá syna za jeho lehkováž-
nost a sobectví, ale sám mu běží na-
proti. Objímá ho jako svého syna. Po-
dobně čeká i Bůh, aby mohl přijmout 
zpět ty, kdo se uchýlili od něho. Je tu 
vysloven pojem umírání a vzkříšení. 
Tato myšlenka mi připomněla to, co lé-
ta cítím, jako by ve mně žili dva lidé. 
Jeden je vždy ponořen do toho, co 
právě konám (úděl právníka je právě 
učit poslušnosti). Druhý sleduje 
s nadhledem podle mých zkušeností 
a vnímání víry zároveň z vnějšku, což 
je spíše rozumový, racionální přístup, 
i zevnitř, kdy přijímám druhého v jeho 
utrpení, tedy do jisté míry se s ním 
identifikuji. 
 Děkuji mnohokrát za nápad otce Ji-
řího k pozvání na tuto duchovní obno-
vu a poděkování otci Stanislavovi, že 
toto pozvání přijal. Byla to pro mě, a jis-
tě i pro ostatní, velká duchovní posila.  

Dalibor Čertok
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – DUBEN 2014 
ÚTERÝ   1.4.  
  9.00–11.00  Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá (zvláště) pro maminky s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava na křest – 2014 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
 

STŘEDA  2.4.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých  
  

ČTVRTEK  3.4.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
17.00 Příprava na biřmování 
18.30 Mše svatá a modlitba chval 
  

PÁTEK   4.4. 1. pátek v měsíci 
  9.00 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
14.00 Křížová cesta 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  5.4. 1. sobota v měsíci 
  9.00 Příprava na manželství (poslední setkání) 
16.15 Mariánské večeřadlo  
17.00 Mše svatá – obřad předání Otčenáše katechumenům 
17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti 
  

NEDĚLE   6.4. 5. NEDĚLE  POSTNÍ 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá s obřadem 3. skrutinia katechumenů  
16.00 Křížová cesta 

16.30 
Farní akademie: Mgr. Múčka a MVDr.Múčková: O manžel-
ství (více viz rubrika Krátce) 

18.30 Mše svatá  
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PONDĚLÍ     7.4.  
  8.00  Mše svatá 
19.00 Beta společenství 
 

ÚTERÝ     8.4.  
  9.00–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava na křest – 2014 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
 

STŘEDA     9.4.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 „Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (asi 13 až 15 let) 
20.00 Zasedání PRF 
 

ČTVRTEK  10.4.  
  8.00 Mše svatá  
17.00 Příprava na biřmování 
18.30 Příprava na křest – 2015 
19.00 Společenství mládeže 
 

PÁTEK   11.4.  
14.00 Křížová cesta 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, svátost smíření 2 kněží 
 

SOBOTA   12.4.  
  8.30 Velký úklid, příprava Getsemanské zahrady 
17.00 Mše svatá  
17.45 Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj 
 

NEDĚLE  13.4. KVĚTNÁ  NEDĚLE 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
15.00 Křížová cesta pro rodiny s dětmi – Krčský les 
16.00 Křížová cesta v kostele 
18.30 Mše svatá  
 

PONDĚLÍ   14.4. PONDĚLÍ  SVATÉHO  TÝDNE 
  8.00  Mše svatá 
20.00 Setkání mužů a otců 
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ÚTERÝ   15.4. ÚTERÝ  SVATÉHO  TÝDNE 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.00–11.00 Svátost smíření pro rodiče na mateřské 
17.00–19.30 Svátost smíření 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava na křest – 2014 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA   16.4. STŘEDA  SVATÉHO  TÝDNE 
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Svátost smíření pro děti 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých  
  

ČTVRTEK  17.4. ZELENÝ  ČTVRTEK 
  9.30 Missa Chrismatis – pražská katedrála 
16.00, 18.30 Mše svatá  
19.30–21.00 Bdění v Getsemanské zahradě, svátost smíření 
  

PÁTEK   18.4. VELKÝ  PÁTEK 
  9.00 Křížová cesta v kostele 
13.00 Křížová cesta pro mládež – Krčský les  
15.00 Velkopáteční obřady 
17.30 Křížová cesta v kostele 
18.30 Velkopáteční obřady s pašijemi chrámového sboru 
19.30–21.00 Bdění u Božího hrobu, svátost smíření 
  

SOBOTA  19.4. BÍLÁ  SOBOTA – VIGILIE VZKŘÍŠENÍ  PÁNĚ 
10.00–10.30 Matutinum – modlitba se čtením 
10.30–12.00  Svátost smíření 
10.30–18.00 Návštěva Božího hrobu 
20.30 Vigilie, udílení iniciačních svátostí 
po skončení Vigilie Přátelské posezení 
  

NEDĚLE  20.4. SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ 
  8.00, 10.00, 18.30 Mše svaté, v 10.00 s doprovodem chrámového sboru  
  

PONDĚLÍ   21.4. PONDĚLÍ  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá, venku po skončení mše čas pro koledování 
  

ÚTERÝ   22.4. ÚTERÝ  V OKTÁVU  VELIKONOČNÍM 
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá  
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
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STŘEDA  23.4.  STŘEDA  V OKTÁVU  VELIKONOČNÍM 
  8.00 Mše svatá  
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 „Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ ( asi13 až 15 let) 
  

ČTVRTEK  24.4. ČTVRTEK  V OKTÁVU  VELIKONOČNÍM 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
18.30 Příprava na křest – 2015 
19.00 Společenství mládeže 
  

PÁTEK   25.4. PÁTEK  V OKTÁVU  VELIKONOČNÍM 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
16.30 První svátost smíření dětí 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  26.4. SOBOTA  V OKTÁVU  VELIKONOČNÍM 
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  27.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, první svaté přijímání dětí 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  28.4.  
  8.00 Mše svatá 
20.00 Setkání mužů a otců 
  

ÚTERÝ   29.4. 
Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky 
Evropy 

  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Setkání nově pokřtěných 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  30.4.  
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

 

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena. 
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat. 
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JAK BYLO NA ZIMNÍ CHALOUPCE 
 

 V čase jarních prázdnin, 16. až 23. 
února, se konala chaloupka v Dolní 
Malé Úpě na chalupě U Beranů 
www.uberanu.cz. Celkem nás bylo de-
vatenáct, z toho třináct dětí. Když jsme 
přijeli, bylo ještě kolem chalupy něco 
sněhu, ten se ale v průběhu týdne vše-
chen ztratil. Sjezdovka „U Kostela“ ale 
byla uměle zasněžená, měli jsme tedy 
na čem jezdit. Byla vzdálená asi 1,5 ki-
lometru, tak jsme to měli s každodenní 
procházkou. Lyže a boty jsem vozila 
autem.  
 Mládežníci, tedy „starší kamarádi“, 
připravili etapovku s názvem Sněhová 
královna. Děti se proto nenudily ani 
odpoledne. Dokonce byla i noční hra. 
Všechny nohy i ruce zůstaly nezlome-
né. Děkujeme všem, kteří nás provázeli 
modlitbou.        Sr. Bernarda 

 
 Na chaloupce se mi moc líbilo. Měli 
jsme tam spoustu her. Byli jsme ve 
třech skupinkách a nejvíc se mi líbila 
hra, jak jsme šli večer po skupinkách 
do lesa. Tam jsme hledali úkoly, které 

byly zašifrované morseovkou a u nich 
byl vždy kousek papírku v barvě naší 
skupiny. Měli jsme posbírat všechny 
papírky. Naše etapovka se jmenovala 
Sněhová královna a byla rozdělená na 
několik etap. Každý den se dělala 
aspoň jedna etapa. 

Markétka Kalendová (2. tř.) 
 

 My jsme jeli do Malé Úpy asi jednu 
hodinu vlakem a dvě hodiny autobu-
sem. A hned v pondělí jsme šli na 
sjezdovku a už jsme jezdili. V poledne 
nám Bernarda donesla oběd a čaj, kdo 
už chtěl jít domů, tak mohl. A kdo byl 
doma, tak si mohl hrát. Když přišli 
ostatní, tak jsme měli etapovku. Pak až 
byla večeře a po večeři se šli koupat 
nejdřív kluci a druhý den zase nejdřív 
holky. Po koupání nám vedoucí přišel 
číst Narnyji. Chodili jsme spát asi v 11 

hodin. Budíček byl 
v půl sedmé. A tak 
to šlo celý týden. 
Nejvíc se mi líbila 
dražba.  
Vítek Bielik (2. tř.) 

 

 Lyžování bylo 
pěkné, měli jsme 
krásné počasí. 
Starší kamarádi pro 
nás přichystali zá-
bavný program. 
Hráli jsme hry, 
chodili jsme na 
procházky a spous-

tu dalších věcí. Starší kamarádi a sest-
ra Bernarda se o nás výborně starali. 
Byly to úžasně prožité jarní prázdniny. 
:-D  

Anna Klepetková (4. tř.) 

Na chalupě u Beranů 
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 Na zimních chaloupkách jsme si to 
všichni užili. Hráli jsme tam různé hry, 

zpívali písničky. Chodili jsme lyžovat 
a bobovat. Moc nás to bavilo. Dělali 

jsme různé soutěže 
a hráli si. Před spaním 
nám četli Letopisy Nar-
nie. Byly tam tři skupinky, 
jmenovaly se: Modré 
oko, Sněhurky a Zimní 
spolek. Obědy, večeře 
a snídaně nám moc 
chutnaly. Stavěli jsme 
sněhuláky. Všem se nám 
tam moc líbilo.  

Katka Holíková (2. tř.) 
Foto Terezie Stehlíková 

 
  
 

 

UDĚLEJTE TO POŘÁDNĚ 
Prezentaci studie rekonstrukce kostela a stavby farního centra u nás na 
Lhotce si mnozí farníci nenechali ujít. V neděli 2. března se nás v hlavní lodi 
kostela P. Marie Královny míru sešlo požehnaně. Uprostřed hlavní uličky byl 
vystavený model stavby a před oltářem nainstalovaná promítací technika.

 Zahájili jsme společnou modlitbou, 
aby Bůh vedl naše snažení svým sva-
tým Duchem, protože jak řekl P. Jiří 
v úvodu: „Bez Božího požehnání je 
marné naše snažení. Nesmíme ztrácet 
ze zřetele, že nám jde o to, udělat tu 
lepší prostory, důstojnější k bohoslužbě 
a k tomu, aby se zde mohla lépe pro-
vádět pastorace. Aby toto místo bylo 
místem, kde se člověk může setkávat 
s Bohem.“  
 Impulzem pro vznik prezentované 
studie bylo jednání na Arcibiskupství 
pražském na jaře 2012 o možnostech 
zrekonstruovat farní budovu vedle kos-
tela, která pochází z roku 1941 a je 
kompletně v havarijním stavu. Gene-

rální vikář P. Michael Slavík toto mini-
malistické řešení zamítl  a doporučil: 
Vezměte to z gruntu, udělejte to po-
řádně, vyřešte i nedostatky, na které 

 
 

Autoři studie připravují promítání 

Odpolední etapovka  
Sněhová královna 
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jste si už zvykli. V první řadě přebuduj-
te chrám tak, aby všichni, kdo přijdou 
na bohoslužbu, jí byli přímo účastni 
a neseděli v bočních kaplích u televiz-
ních obrazovek. Postavte farní centrum 
a důstojné bydlení pro kněze. 
 Tyto úkoly se architekti Jirsovi po-

kusili řešit a průběžně je předkládali 
oběma farním radám a několika opo-
nentům. Jeden z oponentů, Ing. arch. 
Jiří Smolík, přišel se zásadními podně-
ty a byl přizván ke spoluautorství  
projektu. Od té doby spolupracují  
Jirsa-architekti, architektonická kance-
lář a ateliér Vyšehrad. Návrh vznikal 
zhruba rok. Postupně bylo vytvořeno 
šest variant. Jsou vystavené v kapli 
Nejsvětějšího Srdce Páně. Poslední, 
sedmá varianta, byla předložena na ar-
cibiskupství, kde byli velmi mile pře-
kvapeni a ohodnotili ji jako nejlepší 
studii, kterou za poslední roky viděli. 
Také při prvních jednáních na Praze 4 
byl projekt přijat pozitivně. 
 Cílem architektů bylo zachování 
vnitřní hodnoty kostela i jeho siluety. 

K vertikále věže představuje stavba 
farního centra horizontálu, která nesmí 
siluetu kostela zakrývat. Farní centrum 
bude umístěno v prostoru zahrady 
a v závěru pozemku ke stanici autobu-
su má být uzavřeno výtvarným dílem, 
mozaikou P. Marie, která bude mimo 

jiné připomínat, proč se 
ulice jmenuje Mariánská. 
K její tvorbě byl přizván 
sochař Petr Váňa, který 
také pracuje na obnově 
Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí. 
 Z vlastního kostela 
vznikne trojlodní chrám 
propojením bočních kaplí 
s hlavní lodí. Ve farním 
centru bude sál, tři učeb-
ny, kancelář a v patře 
dvě bytové jednotky 
a  pohostinka. Centrum 
bude s kostelem spojeno 
chodbou podél Marián-
ské ulice. Veškeré dění 

a vstupy jsou řešeny z ulice Ve Lhotce, 
která je výrazně tišší než Mariánská. 
 

 
Farníci si mohli prohlédnout  
architektonický model stavby 

Farní centrum bude otevřeno do ulice Ve Lhotce 
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P. Jiří ještě doplnil: „Kdyby Pán Bůh 
dal, mohlo by se příští rok na jaře začít 
stavět farní centrum, kde bychom se 
pak mohli scházet v polních podmín-
kách, až se začnou stavební práce 
v kostele. Ideálně bychom se v něm 
pak mohli zase sejít na Vánoce 2016.“ 
 Pokud jde o financování, uvedl: „Je 
jasné, že takovou stavbu nemůže za-
platit sama farnost a také to po nás ni-
kdo nechce. Začíná se pracovat na 
komunikaci s veřejností a promýšlí se 
shánění peněz na tento projekt. 
I s interiérem a uměleckými díly se jed-

ná o částku 66 milionů 800 tisíc včetně 
DPH. Důležité je, že garantem stavby 
bude Arcibiskupství pražské.“  
 Nakonec zůstal prostor i na dotazy 
a odpovědi nás jen utvrdily v tom, že 
architekti opravdu promýšlejí každý de-
tail i z hlediska následného provozu. Je 
velmi pozitivní, že jsou autoři projektu 
našimi farníky, a tak dobře znají potře-
by a chod farnosti. Spontánní a upřím-
ný potlesk všech zúčastněných byl po-
děkováním a zprávou, že se nám 
projekt líbí a bereme ho za svůj.  

Jana Šilhavá 
Foto Vojtěch Jirsa 

 

O PLNÉM KOSTELE A DĚTECH PLNÝCH ŽIVOTA 
„Tak se nám ten kostel hezky plní,“ pomyslí si pravděpodobně nejeden lho-
tecký farník. Zvlášť v době, kdy je na chatách a chalupách ještě zima a zů-
stáváme přes víkend doma. V neděli ráno pak vyrážíme do kostela a s námi 
naši kojenci, batolata, předškoláci, školáci i mládežníci. Radost pohledět! 

 

 
 S vděčností o takovýchto nedělích 
vzpomínám na P. Rudolfa, který byl 
velkým zastáncem přítomnosti dětí 
v kostele od nejútlejšího věku. Vyhradil 
pro ně prostor co nejblíže oltáři a rado-

val se z každého dí-
těte, které se v kos-
tele objevilo. Z jím 
iniciované úpravy 
kostela těžíme dod-
nes a počet dětí ve 
lhoteckém kostele, 
zejména těch ma-
lých, utěšeně narůs-
tá. Při únorové dět-
ské jsem napočítal 
takřka sto človíčků 
shromážděných ko-
lem oltáře. 
 Je pochopitelné, 
že při takovém 

množství dětí nelze v kostele udržet 
klid, pokud se všichni, kteří k tomu mo-
hou přispět, nebudou o toto společně 
snažit. Jasně, že to není jednoduché! 
Velmi dobře si vzpomínám na energii, 

Počet dětí v kostele utěšeně narůstá
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kterou vynakládala především moje 
žena na to, aby udržela všechny naše 
tři děti u oltáře v jakéms takéms klidu. 
Jelikož však každý z nás vychovává 

své dítě trochu jinak, liší se i přístupy 
k poskytování volnosti dětem v kostele. 
Někdo je drží víc „zkrátka“, jiný volí li-
berálnější přístup. S ohledem na narůs-
tající počet dětí při nedělních mších se 
však jeví jako nevyhnutelné shodnout 
se na určitých pravidlech pro dobro ce-
lého farního společenství. 
 Zvažujme proto, prosím, pečlivě, 
zda je naše dítě již natolik zralé 
a schopné být v klidu, aby mohlo být při 
mši svaté společně se svými rodiči 
u oltáře. V případě, 
že se dítě hlasitě 
rozpláče, využijme 
sál sv. Václava. Ale 
i v tomto prostoru 
se snažme, nakolik 
je to možné, aby 
děti během boho-
služby zachovávaly 
klid a ticho. 
 Usoudíme-li, že 
naše dítě již může 
být u oltáře spolu 
s ostatními dětmi, 
zůstaňme, je-li to 
možné, na lavič-

kách společně s ním. Ty jsou vyhraze-
ny právě pro nás a ostatní dospělí bez 
dětí by měli mít tolik ohleduplnosti, že 
je nebudou o „desáté“ obsazovat. Ne-
pouštějme své děcko od sebe a nene-
chávejme jej volně procházet, posedá-
vat, povalovat, povídat či jinak se před-
vádět před oltářním stolem, či vedle 
něj. Nepochybuji o tom, že Hospodin 
se z každého dítěte u oltáře raduje. 
Vím ale také, že zmíněné dětské proje-
vy jednak ruší mnohé farníky a zcela 
jistě narušují soustředění našich kněží 
při slavení mše svaté. Kázat a přitom 
se tvářit, že mě exhibice mých nejmen-
ších farníků nikterak neruší, je výkon 
hodný světce typu faráře arského. Zá-
roveň tyto projevy sabotují snažení ro-
dičů, kteří vynakládají mnoho energie 
na to, aby své děti udrželi v klidu a ti-
chosti. 
 Ještě jsem nezapomněl, jak ne-
snadné je s malými dětmi dorazit do 
kostela včas. Komu se to však podaří, 
má tu „výhodu“, že může zaujmout 
místo u oltáře v klidu a „nenervovat“ se 
tím, zda jeho dítě najde samo cestu 
k lavičkám, zde se usadí a během mše  
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„nebude zlobit“. 
 Zvláštní ohleduplnost od rodičů i dě-
tí pak vyžadují dětské mše, kdy je po-
čet dětí u oltáře skutečně na hranici 
zvládnutelnosti. Často se stává, že ro-
diče dovedou své děti ke koberci a sa-
mi za ním zůstanou stát. Pravděpo-
dobně si přitom neuvědomují, že svou 
„hradbou z těl“ znemožňují ostatním 
farníkům sledovat dění u oltáře. Tady 
jsou jen dvě možnosti: buď se snížit 
„na bobek“, anebo odejít zpět do zadní 
části kostela. Každým jiným řešením 
jako bychom vyjadřovali, že nás ti 
ostatní nezajímají. 
 Zvláštní mumraj mnohdy vzniká ve 
chvílích, kdy děti přistupují ke svatému 
přijímání. V dobách nedávno minulých 
bývalo zvykem, že s ohledem na stís-
něnost prostoru přistupovaly ke svaté-
mu přijímání nejprve děti a teprve ná-
sledně se z lavic zvedali dospělí. Vý-
hodou tohoto postupu bylo, že děti při-
stupovaly v klidu, nestrkaly se, ne-
tlačily a neštěbetaly mezi sebou až do 
poslední chvíle před přijetím Těla Pá-
ně. Je však pochopitelné, že pokud se 

děti nezvedají včas, ostatní farníci ne-
nechají kněze připraveného s Nejsvě-
tější svátostí čekat a začnou přistupo-
vat ke svatému přijímání. Je tedy na 
rodičích, aby se svými malými dětmi 
přistupovali dříve a snad tak mohou 
motivovat i ostatní děti, které v před-
ních lavicích sedí již bez svých rodičů. 
Nesdílím názor, že by měly být děti 
v naší společnosti upřednostňovány, 
ale v této situaci to považuji za smyslu-
plné. 
 Závěrem bych rád ujistil všechny 
rodiče, zejména pak ty, kteří přivádějí 
své dítě do kostela sami, nejednou za 
cenu osobních obětí, že se z dětí u ol-
táře radujeme. Vždyť jejich přítomnost 
je znamením života lhotecké farnosti. 
Jejich příležitostné komentáře, zapla-
kání či jiné projevy rádi přijmeme.  
Máme-li však tvořit jedno farní spole-
čenství, musíme usilovat o ohledupl-
nost a vzájemnou lásku i v prostředí, 
ve kterém nasloucháme Božímu slovu 
a Boha oslavujeme. A o toto úsilí si do-
voluji tímto článkem poprosit… 
 Dík a uznání patří všem rodičům, 

kteří jsou si toho 
vědomi a podle to-
ho jednají. 

Petr Křížek 
Foto Martin Bouda 

Děti u oltáře jsou 
znamením života  
naší farnosti  
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EKUMENICKÝ POZDRAV Z LONDÝNA 
Když jsem jela na návštěvu za dcerou, která nyní žije v Británii, padla i otáz-
ka, co bych si při své první návštěvě Spojeného království přála vidět. „Kos-
tel Svaté Trojice v Bromptonu“, odvětila jsem. Rodina zůstala jako omráče-
ná: čekali Tower nebo National galery... 
 

Holy Trinity Brompton je anglikánská 
farnost v centru Londýna. Každou ne-
děli tu proběhne na deset bohoslužeb, 
jež navštíví 4000 lidí s věkovým průmě-
rem kolem 30 let. Ještě v 70. letech to 
ale byl stárnoucí sbor o pár desítkách 
osob, jak to známe i v Čechách. Pak si 
tu ale našly domov Alfa kurzy a děly se 
věci... 

 

 Jedna z členek farní rady si v roce 
1977 všimla pár nově příchozích 
a vznesla požadavek na katechezi, kte-
rá by lidi, jež právě uvěřili, 
dokázala zaujmout a prová-
zet novým začátkem. Právě 
ona dala kurzům jméno Alfa. 
Jenže tito lidé přivedli do 
farnosti své přátele, kteří ješ-
tě nebyli křesťany a kurz by-
lo potřeba přizpůsobit. V ro-
ce 1990 přichází do HTB 
jeden z mladých kněží Nicky 
Gumbel a přebírá vedení 
kurzů. Postupem času ne-
jenže kurzy upravil tak, aby 
byly přijatelné i pro nevěřící, 
ale poté, co z jeho předná-
šek vznikly videozáznamy, 
které obletěly celý svět, stal 

se i jakýmsi živým symbolem alfy. 
Dnes odpovídá za alfu po celém světě. 
Je přitom celkem symbolické, že Nicky 
sám nepochází z křesťanské rodiny. 
Jeho otec byl německý Žid, matka Brit-
ka a ani jeden víru nepraktikovali. Nic-
ky konvertoval pod vlivem svých přátel 
až během studia práv v Cambridgi.  
 Protože farnost pořádala ročně ně-
kolik kurzů pro stovky návštěvníků, za-
čaly se i okolní farnosti, které zažívaly 
stárnutí svých sborů, zajímat, jak to 
v Bromptonu funguje. Bromptonští tedy 
vydali své přednášky tiskem a v r. 1993 
uspořádali setkání sborů, aby je se-
známili s tím, jak u nich Alfa funguje. 
 V r. 2012 už byla metodika Alfa kur-
zů přeložena do 110 jazyků a využívá-
na ve 169 zemích po celém světě 
mnoha křesťanskými vyznáními. Kde 

Anglikánská farnost v centru Londýna se stala  
kolébkou kurzu Alfa 

Máte otázky o životě? Zkuste Alfu. 
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vidí Nicky Gumbel příčinu ekumenické-
ho šíření? „Centrem Alfa kurzů je Ježíš 
a ten je společný pro všechny. Je ně-
čím, co mohou všechny církve milovat; 
a Alfa je nástrojem, aby se s ním lidé 
mohli setkat a poznat moc Ducha sva-
tého“. 
 Ale jak víme, Bůh potřebuje k dob-
rému dílu naše ano. Našel ho u katolic-
kého biskupa westminsterského, který 
pochopil, že se v anglikánském kostele 
zrodilo něco mimořádného. Spojil se 
s HTB a pozval tam na 400 katolických 
kněží, aby kurzy zažili. Za pár let už 

jich absolvovalo několikanásobně tolik 
a tak se kurzy začaly šířit i v katolickém 
prostředí. Loni se zabydlely i v naší 
farnosti. 
  Zajímavé příběhy několika z tisíců 
lidí, kterým se prostřednictvím Alfa kur-
zů podařilo najít Boha, můžete vidět 
v krátkém filmu, který o kurzech zve-
řejnila komunita Chemin Neuf na inter-
netových stránkách Net for God 
www.netforgod.tv/VOD/index_en.html# 
(pod obrazem si dokonce můžete zvolit 
český překlad).    Blanka Strouhalová

 
 

DOLETY BALÓNKŮ 
Další zprávy o doletu balónků z letošního lednového dětského karnevalu 
 

 Balónek Tadeáše Hroudy zamířil až 
k moři a doletěl do Imotski v Chorvat-
sku (1133 km). 
 Do Rakouska doletěly hned tři: ba-
lónek Kryštofa Jirsy nalezl pan Hans 
Weidmann ve své zahradě v městečku 
Kumberg (508 km); balónek Báry Pan-
krácové našla slečna Silvia v lese 
u vesničky Langenwang (436 km) 

a poslala Báře dopis; balónek Filipa 
Čížka byl nalezen na vinici Neuberg 
u městečka Hohenwarth (252 km). 
 Balónek Betynky Gorčíkové udělal 
radost Danovi a Hance, našli ho v Mod-
řanské rokli (8 km). Více na 
http://karneval-lhotka.webnode.cz/ 

 

 
 

SBÍRKOVÉ KONTO CHARITY 
 Charita Česká republika vyhlásila 19. února 2014 veřejnou finanční sbírku na 
pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity je zaměřena na podporu 
zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů 
dostali do stavu nouze. Jedná se o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrože-
né rodiny s dětmi, pozůstalé apod. 
 Finanční dary lze posílat na sbírkový účet 55660022/0800 u České spořitelny, 
variabilní symbol 104. Na sbírkové konto věnovali dárci již 853 204 Kč (stav 
ke 14. březnu). Více na www.charita.cz.  

 
VÝZVA FARNÍKŮM Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí 
i další. Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěvky posílejte 
na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.                       (red.) 
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TAKOVÝ NORMÁLNÍ PÁTEK 
 

 „Dana už devět měsíců marodí se 
zády, Jana čtyři měsíce s karpálními 
tunely a za týden jde na operaci s dru-
hou rukou, Hana je těhotná a může 
kdykoli vypadnout, Pavla je v nemocni-
ci a Olina jde v pondělí na operaci se 
žlučníkem. Radka s Madlou se domá-
hají dovolené... Můžete mi poradit, jak 
mám ten rozvrh poskládat?“ běduje so-
ciální pracovnice za mými zády. 
 „Tak jsem málem boural“ hlásí hned 
ve dveřích sociální pracovník, který 
dnes rozvážel obědy. „Je Prcek (pře-
zdívka našeho malého firemního auta) 
v pořádku?“ starám se. „Že se nesta-
ráš, jestli jsem v po-
řádku já…“ vrčí na 
mě kolega. „Tebe 
vidím a nevypadáš 
poškozeně,“ kon-
statuji. 
 „Potřebuji nutně 
půjčit na víkend vo-
zík“, volá syn jedné 
naší klientky. „Jsou 
všechny půjčené, je 
tu jen jeden a ten 
je strašně roz-
viklaný, musí do opravy.“ říká pracov-
nice poradny. „Ale my ho potřebujeme. 
Víte co, já vám ho opravím,“ rozhodl se 
pan N. „za půl hodiny jsem u vás.“ Za 
půl hodiny skutečně pečlivě prohlíží vy-
řazenou pomůcku. „To nebude pro-
blém, tady to přitáhnu a bude to. “ pan 
N. si spokojeně křeslo nakládá do auta. 
 V poledne volá Olina, že jí strašně 
bolí hlava, má asi teplotu a potřebuje jít 
domů. „Nemá jít v pondělí na operaci?“ 
ptám se sociální pracovnice. Ta s po-
vzdechem přikyvuje, obléká se a od-

chází za Hanku dokončit poslední ná-
vštěvu. 
 „Došly sterilní čtverce.“ volají 
sestřičky ze skladu. „Cože už zase? To 
už tam fakt žádné nejsou?“ děsím se. 
„OK, zajedu do zdravotnických potřeb.“ 
Startuji auto a v duchu si říkám, proč 
vždycky všechno dojde v pátek odpo-
ledne a hlavně, proč se nikdo nezmíní, 
že právě otevřel poslední krabici. 
 V 15.45 zvoní telefon: „Dobrý den, 
právě jsme přivezli maminku z nemoc-
nice. Potřebovali bychom domácí péči.“ 
„Jak konkrétně byste si to představova-
li?“ zjišťuje sociální pracovník. „Dvakrát 

denně pomoc s hy-
gienou, oblékáním, 
jídlem a podáním 
léků, v poledne při-
vézt a podat oběd, 
taky zdravotní sest-
ra by mohla chodit, 
nejlépe několikrát 
denně. A můžete 
přijít už zítra, to by 
nám pomohlo…“ 
  V   17.10 volá 
z terénu pečovatel-

ka: „Paní ředitelko, hlásím pracovní 
úraz.“ „Co se vám stalo?“ zjišťuji. „Šla 
jsem od paní Š. a spadla jsem na 
schodech. Nejdřív jsem si myslela, že 
to nic není. Ale strašně to nateklo, před 
chvílí mi v Palas Athéně dali sádru. 
Budu nejméně šest týdnů v pracovní 
neschopnosti.“ Předávám informaci 
o úrazu našemu BOZP technikovi 
a sociální pracovnici.  
 Další normální pátek v naší kance-
láři. Přeji všem požehnaný duben.  

Eva Černá 

Pojďte, půjdeme spolu na procházku 
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PLÁNUJEME 
 

1. 5. Večer chval se bude konat, 
přestože je státní svátek, jako 
obvykle po mši sv. asi od 19.10 

9.–11. 5. Víkend pro rodiny s dětmi 
v Hrádku u Vlašimi 

14. 5.–13. 6. Jarní škola pro dospělé 
na téma Způsoby modlitby 

18. 5.  Mše sv. upravená pro děti 
23. 5.   Noc kostelů – hostem bude 

kardinál Miloslav Vlk 
25. 5.  Setkání biřmovanců s  biř-

mujícím biskupem otcem Kar-
lem Herbstem na arcibiskupství 
od 17 h 

  1. 6.  Biřmování v našem kostele  

  7. 6.   Poutní slavnost P. Marie Krá-
lovny míru 

  8. 6.   Seslání Ducha sv. – Letnice, 
mši sv. v 10 h bude sloužit 
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opa-
trný, ThD., následovat bude  
Zahradní slavnost farnosti 

11. 6. Poslední výuka náboženství 
15. 6. Mše sv. upravená pro děti 
27. 7.–9. 8.  Letní chaloupka 2014 se 

bude letos konat v Horní Plané  
u Lipna 

 

BÝT PŘÍTOMEN 
 Základním požadavkem pro život s Bohem bylo a je umění přítomnosti. Člověk 
je totiž pořád před sebou, kdy něco plánuje, nebo za sebou, kdy řeší minulost, ale 
není tady a teď – což má dalekosáhlé důsledky zejména pro modlitbu. 
 Velmi účinný je klášterní nástroj – monotónnost, který si ale má člověk vytvořit 
částečně všude, kde je – mniši totiž svým radikálním uchopením života jen upo-
zorňují na to, k čemu jsou voláni všichni lidé. Když to slovo řeknete, tak pro dneš-
ního člověka je to strašák: nic se neděje, nuda. Každý v takové chvíli automaticky 
vytáhne mobil. A právě umět ustát tuto základní polohu „jenom být“, znamená 
zvládnout přirozený tvar modlitby, kterým je čekající pozornost. Neboť každý 
okamžik je nadán tím, že umožní vnímat Boží přítomnost, právě tou pozorností. 
 A je zajímavé, že modlitební pozornost nemusí být namířena k Bohu, stejnou 
funkci může sehrát i pozornost, kterou věnuji tomu, co dělám. Být pozorný je 
vlastně synonymem lásky. A být pozorný přítomnému okamžiku znamená uchopit 
ho s láskou – a Bůh je láska. Člověk je zde tedy vyzván, aby v obyčejných, mono-
tónních situacích vnímal Boží přítomnost a byl jí obdarován. 

P. Karel Satoria v rozhovoru s Janem Paulasem, Kat. týd., 2014, č.10 
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