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PŘÍLEŽITOST NĚCO V SOBĚ POSUNOUT 
 

 Stojíme opět na začátku postní doby. 
Je to, jak známo, čas pokání a přípravy 
na slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Je to 
ale také Bohem nám daná příležitost 
něco v sobě posunout zase dál smě-
rem k němu. Ať chceme nebo ne, nebo 
spíše ať si to uvědomujeme nebo ne, 
každým dnem se přibližujeme blíže ke 
svému cíli. Naskýtá se otázka, zda se 
k cíli nepřibližujeme jen svým tělem 
a naše nitro nezůstává někde daleko 
za námi. Zda nezůstáváme ve svém 
srdci nedospělí a nezralí, neschopni žít 
a jednat jako dospělí 
křesťané.  
 Můžeme zůstat „tr-
čet“ někde ve svém 
dětství se svými po-
žadavky na Boha, 
aby nám dával  
všechno, co potřebu-
jeme, a pokud ne, 
tak trucujeme s po-
ukazem, že nemá 
smysl se modlit, když 
Bůh mlčí. Nebo zů-
staneme někde v pu-
bertě se svým popí-
ráním všeho, s potře-
bou si vymezit vůči 
Bohu svůj prostor 
a hlavně ho nepustit 

moc blízko k sobě. I pozdější období 
mají svá úskalí: stačím si sám, Boha 
nepotřebuji a ostatně na něj nemám 
ani čas.  
 Můžeme se ale také, jako zralí lidé, 
otevřít a obrátit se na Boha s otázkou: 
co chceš, abych udělal, kde je tvá vůle 
pro mne? Pro dnešní den? A to prosím 
není jen otázka období volby životní 
cesty. To je otázka každého dne. Do-
volit Bohu, aby vstoupil do mého živo-
ta, ano, aby mě usvědčil z mého hříchu 
a ukázal mi, jak dál. Je dobré čas od 

času si poskládat své 
životní hodnoty tak, 
aby na prvních mís-
tech bylo opravdu to 
podstatné a trvalé. 
A  skutečně trvalé je 
jen jedno: opravdový 
vztah ke Stvoř iteli, 
který přechází na 
věčnost.  
 Přeji vám i sobě, 
aby se tato doba mi-
losti stala také dobou 
zralého, pokojného 
a  radostného násle-
dování toho, který 
neváhal pro mě a pro 
tebe položit svůj ži-
vot.      Sr. Bernarda 

1937 
2017 

Nezastavujme se na cestě vzhůru
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LHOTECKÉ POSTNÍ PLÁTNO 
Postní plátna měla za úkol ve středověku přidávat v postní době k půstu těla 
i půst zraku a zahalovala po celou postní dobu prostor presbytáře, později 
pak jen hlavní oltář se svatostánkem. 
 

 První zprávy o tomto zvyku se obje-
vují po roce 1000 a původně to bylo 
prosté zavěšené plátno v přírodních 
barvách, v pozdějším středověku byly 
na ně malovány obrazové výjevy vzta-
hující se ke Kristovu umučení. Nej-
známější v současné době jsou malo-
vaná postní plátna z druhé poloviny 
15. století vystavovaná v Žitavě. 
 Asi málokdo ze současných ná-
vštěvníků lhoteckého kostela pamatuje, 
že i náš kostel měl velkorozměrné 
postní plátno, které bylo zavěšováno 
každoročně nad hlavním oltářem, vždy 
po celou postní dobu až do skončení 
velkopátečních obřadů.  
 Bylo to skutečné režné plátno, roz-
měru asi tři metry šířky a sedm metrů 
délky, na kterém byla olejomalba Krista 
na kříži v nadživotní velikosti s temnou 
ponurou podmalbou Golgoty. Tělo Kris-
ta bylo vymalováno světlými výraznými 
barvami a hlava s trnovou korunou mě-
la kolem sebe zlatou svatozář. Malíř 
obrazu vyjádřil jeho zmučené tělo na 
kříži velmi sugestivně, jakoby říkalo 
návštěvníkovi kostela: „Pojď blíž a ne-
boj se, jsem to já, kdo položil za hříšní-
ky život, ale vstanu z mrtvých.“ 
 Samo o sobě zavěšování tak roz-
měrného obrazu, který zakrýval na 
výšku celý mariánský sloup včetně so-
chy P. Marie i jejích hvězd, bylo nároč-
ným úkonem. Bylo k tomu potřeba čtyř 
až pěti lidí, tří na půdě v podkroví pres-
bytáře a dvou dole. V presbytáři se na-
cházely nad hlavním oltářem kruhové 
otvory, kterými se spouštěla dvě lana, 
na kterých obraz visel a jejichž pomocí 

byl vyzdvižen do potřebné svislé polo-
hy. Nejzajímavější byl celý postup vy-
věšování. Aby se obrazové plátno ne-
potrhalo, muselo se vytahovat 
rovnoměrně. Dva vytahovali na půdě 
obraz provazy a třetí na půdě měl ucho 
přiložené k otvoru, poslouchal pokyny 
těch dole a dirigoval rovnoměrné vyta-
hování. Tenkrát nebyly žádné vysílačky 
ani mobily k dorozumívání, sloužil jen 
sluch a řeč. Po ustavení obrazu, vy-
pnutí plátna tak, aby spodní hrana 
spočívala na vrchní desce pozadí teh-
dejšího hlavního oltáře s anděly, byla 
lana připoutána k trámoví půdy. 
 Obraz byl kvalitní originální ole-
jomalba a byl uchováván navinutý na 
velkém válci celé jeho šířky a mimo 
postní dobu byl uložený na půdě koste-
la. Každoročně se vyvěšoval ve lhotec-
kém kostele v postní době již od pol. 
40. let až do roku 1970, kdy interiér 
presbytáře dostal novou podobu 
a  postní obraz už do tohoto prostoru 
jaksi nezapadal. Olejomalba na plátně 
stálým každoročním rozbalováním, vě-
šením a rolováním trpěla, a tak na za-
čátku 60. let P. Novák, tehdejší admi-
nistrátor kostela, nechal obraz 
výtvarníkem restaurovat. 
 Kdy byl obraz pro lhotecký kostel po-
řízen, kým byl namalován a jaká byla 
jeho cena, nejsem schopen sdělit, ale 
mohu potvrdit, že již od roku 1950, tedy 
za P. Plotěného, kdy jsem začal chodit 
jako dítě do kostela a později ministro-
vat, zde byl obraz v postní době insta-
lován. Pohled na ukřižovaného Krista 
mě vždy fascinoval. Později jako starší 
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ministrant až do roku 1970 jsem se po-
dílel na jeho zavěšování i spouštění. 
Lze usuzovat, že obraz 
byl pořízen pro kostel 
již před rokem 1947, 
tedy před nástupem P. 
Plotěného na Lhotku, 
protože ten měl velké 
nadání pro hudbu a ka-
zatelskou činnost, ale 
vybavení kostela šlo 
tak trochu mimo něj. 
Snad by k tomu mohla 
více zjistit naše archi-
vářka, třeba v účtech, 
nebo v inventární knize 
kostela z let čtyřicá-
tých, kdy a jak obraz vznikl.  
 Věřím, že obraz je stále uložen na 
archivní roli na půdě kostela a i když 

není starý několik století jako středově-
ká plátna, jeho krásná olejomalba 

a  velký rozměr mají 
svou uměleckou hodno-
tu a pro náš kostel, kdy 
slavíme 80 let, i  hodno-
tu historickou. A kdo by 
chtěl vidět, jak obraz vy-
padal, zalistujte v publi-
kaci „Kostel Panny Ma-
rie Královny – historie 
a  současnost“ vydané 
v  roce 2007 při příleži-
tosti 70 let kostela. Při-
nášíme foto interiéru 
kostela před přestavbou 
se zavěšeným postním 

plátnem. Možná někdo má fotografie 
plátna i detailnější?     

Vladimír Turek 
 
 

FARNOST LHOTECKÁ  
V 50. – 60. LETECH 20. STOLETÍ 

V souvislosti s letošním jubileem našeho kostela otiskujeme třetí pokračo-
vání pamětí pana Ing. Vladimíra Turka, které sepsal v květnu 2007. 
 

 Až do konce působení P. V. Plotě-
ného ve lhoteckém kostele se na Lhot-
ce vždy konala slavná Boží Tě-
la. V neděli dopoledne po tomto 
svátku se do ulic staré Lhotky 
vydal slavný průvod s mon-
strancí nesenou knězem pod 
nebesy a  s družičkami, které 
nesly košíčky naplněné lístky 
z růžových květů. V čele kráčeli 
nosiči korouhví se svatými patrony, za 
nimi kráčela samostatně korouhev ma-
riánská s vyobrazením našeho kostela 
(zachovala se až do dnešní doby) a tu-
to korouhev nesl vždy někdo z rodiny, 
která se zasloužila o výstavbu kostela. 

Průvod doprovázela dechovka a zpíva-
la se píseň „Ó andělé dnes sestupte 

shůry“.  První oltář stával před 
domem u Bernátů (z rodiny byl 
stavitel, který řídil stavbu koste-
la) v ul. Ve Lhotce v blízkosti 
kostela, druhý oltář byl na ryn-
ku ve staré Lhotce u kapličky, 
která jediná zůstala do součas-
nosti, a třetí oltář stál před do-

mem u Kalčíků v blízkosti koupaliště. 
Tyto slavné průvody se konaly i v době, 
kdy je režim zakazoval, ale P. Plotěný 
byl neoblomný a řídil se Kristovým hes-
lem: „Dávejte, co je Božího, Bohu a co 

1937 
2017 

Zakrytý kříž a sloup P. Marie 
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císařovo císař i “ 
a svátek Božího Těla 
patří přece Bohu.  
 P. Plotěný byl vel-
kým kazatelem. Jeho 
kázání byla teologic-
ko-filosoficky zamě-
řená, avšak i pro ne-
zasvěceného z nich 
vyznívalo, že žádný 
režim, ani komunis-
mus, církev nepře-
mohou. Tenkrát se 
kázalo z kazatelny 
přede mší svatou 
a  zejména o Veliko-
nocích o Vzkříšení, 
(slavilo se večer na 
Bílou sobotu a vlastní obřady Bílé so-
boty byly ráno) a o Vánocích na půl-
noční a na Silvestra se na kázání sjíž-
děli lidé z celé Prahy a okolí. Protože 
tato kázání byla zvlášť „nabita“ slovní-
mi obraty namířenými proti tehdejšímu 
režimu. Na kázání P. Plotěného chodila 

i StB, jejímž úkolem bylo vše sledovat 
a dělat si poznámky.  
 Paradoxem je, že o těchto „účastní-
cích“ bohoslužeb byl P. Plotěný větši-
nou informován. Někdy mu byli i uká-
záni a on je pak po bohoslužbách 
pozval na posezení na faru k další 

„disputaci“. Přestože 
se tlak Státní bez-
pečnosti zvyšoval 
a   on byl často po 
těchto kázáních vy-
slýchán, se svými 
výpady na komunis-
tický režim nepřestal. 
Jedině to, že měl 
mnoho známostí 
i  v  politických kru-
zích, jej zachránilo 
od uvěznění. 

Vladimír Turek 
 

(pokračování příště) 

P. Václav Plotěný mezi mládeží 

P. Václav Plotěný na snímku vpravo 
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CÍRKEVNÍ TURISTIKA 
 

 Jedná se o projekt, který navazuje 
na Noc kostelů a Křesťanské Vánoce – 
betlémy. V polovině ledna byly spuště-
ny nové plně responzivní webové 
stránky www.cirkevnituristika.cz. Touto 
cestou můžeme také zjišťovat zajíma-
vosti při plánování svých dovolených 
a podrobnosti o ubytovacích možnos-
tech v církevních objektech v ostatních 
diecézích. 
 Součástí Církevní turistiky je také 
nově rekonstruovaný penzion Panský 
dům, který provozuje Arcibiskupství 
pražské v Rožmitále pod Třemšínem. 
Pro duchovní programy je snížena ce-
na ubytování na 450 Kč/noc a 200 
Kč/strava. Penzion má svou vlastní 
kapli, je tedy možné jej využít pro du-
chovní cvičení, víkendy v rámci kurzů 
Alfa, výjezdní setkání farních spole-
čenství, seniorů, manželů… Hosté, kte-
ří penzion zatím navštívili, nejčastěji 
chválí příjemné prostředí, krásné vyba-
vení pokojů, pohodlné postele a vstříc-
ný personál. 

V penzionu je k dispozici velká spole-
čenská místnost, „konferenční míst-
nost“ a již zmiňovaná kaple. Pro sou-
středění sborů je předjednaná možnost 
využít pro zkoušky kostel Povýšení 
sv. Kříže ve Starém Rožmitále, kde by-
la poprvé uvedena Rybova Česká mše 
vánoční a kde se nacházejí původní 
varhany, na které Ryba sám hrál. Po 
domluvě je využitelný i kostel Panny 
Marie v Třebsku, kam rád docházel 
skladatel Antonín Dvořák. Kostelu do-
konce věnoval nové varhany, které se 
však nedochovaly.  
Jarní nabídka v penzionu Panský dům:  
• Víkendový kurz kreslení pro začá-
tečníky i mírně pokročilé, 10.–12. 3. 
2017 
• Duchovní cvičení „Od slavného vjez-
du až k cestě do Emauz“, příprava na 
Svatý týden s Mons. Michaelem Sla-
víkem Th.D., 7.– 9. 4. 2017. Více na 
http://panskydumrozmital.cz/aktuality/. 
 (Vybráno z dopisu Mons. Zdenka 
Wasserbauera, red.) 

 
 

EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA 
 

 Přijměte naše pozvání na ekumenic-
kou biblickou hodinu, které se pravi-
delně účastní sestry a bratři tří spole-
čenství: baptisté, evangelíci a katolíci. 
Scházíme se vždy třetí středu v měsíci 
od 18.40 asi na 60 minut. Kontinuálně 
probíráme knihu Skutků. Scházíme se 
od září do června.  
 Místo konání se rotačně střídá: buď 
u baptistů Na Topolce, nebo u evange-
líků Na Paloučku, nebo u katolíků Na 
Habrovce. Průběh setkání je v režii 

hostitelského společenství, víceméně 
se ustálil na této podobě: přivítání; pí-
seň; vstupní čtení z Písma, hesla, nebo 
jiný inspirativní text; vstupní modlitba; 
čtení ze Skutků – každý z kruhu přečte 
jeden verš; výklad přečteného oddílu – 
připravuje zpravidla hostitelské spole-
čenství; diskuse; modlitby a přímluvy – 
otevřené všem účastníkům, většinou 
zakončené modlitbou Páně; píseň. 
Hostitelský sbor také připravuje malé 
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občerstvení. Budeme rádi, když se též 
zapojíte. 
 V březnu se sejdeme ve středu 
15. 3. v baptistické modlitebně, Na To-
polce 14. Probíraným oddílem budou 
Skutky 17,1-15 (možná až 34).  

Dejte prosím vědět, zda byste dorazili. 
 S díky a přáním hojného Božího po-
koje 

Jan Koukal, 
kazatel baptistického sboru Na Topolce 

www.topolka.estranky.cz 
 
 

VÝCHOVA DĚTÍ VE VÍŘE 
 

 Další přednáška s diskuzí na té-
ma Výchova dětí ve víře, tentokrát 
z pohledu vývojové psychologie, pro-
běhne 1. dubna 2017 od 15.00 do 
17.00 v sále sv. Vojtěcha, Kolejní 4, 

Praha 6 - Dejvice. Hostem bude PhDr. 
Ivana Bernardová, ředitelka Křesťan-
ské pedagogicko-psychologické po-
radny. Přihlášky na cpr@apha.cz. 

 
 

AKADEMIE NEJEN PRO SENIORY 
Setkání se konají 2. a 4. středu v měsíci v sále Pastoračního střediska (vstup 
z Kolejní 4, Praha – Dejvice). 
 

● 8. března – Jáhen Mgr. Martin Opa-
trný: Postní duchovní obnova (9.30–
12.30) 
● 22. března – J. Exc. Mons. Ladislav 

Hučko, apoštolský exarcha: Řecko-
katolická církev v České republice a její 
dějiny. Více viz www.apha.cz/ps.  

(red.) 
 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● Svátost křtu za uplynulé období při-
jala Kristina Terezie Hrbková a Paula 
Filičková. 
● Rozloučili jsme se s Karlem Kolá-
řem, Karlem Tunzerem, Mirkou Hosťál-
kovou, Ondrejem Chlebušem, Blaže-
nou Vejrostkovou, Annou Máchovou, 
Bohumilou Stehlíkovou a Renátou Pu-
ci. 
● Poslední setkání kurzu Alfa se usku-
teční 27. března. 
● Na přijetí svátosti křtu se připravuje 
pět katechumenů, doprovázejme je 
svou modlitbou. 

● K první svátosti smíření a svatému 
přijímání se připravuje 14 dětí. Zahrň-
me do modlitby také jejich rodiny. 
● Z charity: V Komunitním centru Mat-
ky Terezy bude mít výstavu abstrakt-
ních maleb a rytin Jakub Černý, syn 
paní ředitelky charity – Chodov. Verni-
sáž bude 30. března od 17.30. Výsta-
va potrvá až do května. Jsme srdečně 
zváni. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
8. března a 5. dubna ve 20.00 v sále 
sv. Václava. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – VÝSLEDKY 
 

 Milí koledníci, předkládám výsled-
ky letošního koledování a koledování 
od roku 2004. Celkem jsme letos vyko-
ledovali 83 132 Kč a byla to doposud 
nejvyšší částka (cca o 100 Kč vyšší 
než doposud maximální v roce 2014). 
V celé pražské arcidiecézi jsme se 

umístili na 7. místě, resp. na 6. místě 
(když se nezapočítá pomoc z Polska).  
 Všem vám ještě jednou mockrát 
děkuji za vaše nasazení a všem dár-
cům za jejich štědrost. 

Tomáš Hrouda 

 
kasička    částka koledníci 
     1   4 062 Tomáš Hrouda, OC Novodvorská Plaza 
     2   2 175 Tomáš Hrouda, OC Novodvorská Plaza 
     3   2 919 Kostel 
     4   4 129 Kostel 
     5   4 811 Jiří Gorčík 
     6   3 082 Tereza Svobodová, Tomáš Hrouda 
     7 14 579 Jiřina Závodská 
     8   7 675 Pavla Tůmová 
     9   8 375 Pavla Tůmová 
   10   4 152 CMŠ - 1. patro, Magda Vlčková 
   11   8 353 CMŠ - přízemí, Jana Jirsová 
   12   4 005 CMŠ - Magda Vlčková 
   13   3 868 CMŠ - přízemí, Magda Vlčková, Veronika Koběrská 
   14   2 292 CMŠ - 1. patro, pí Matoušková 
   15   8 655 CMŠ - Jana Jeništová, Jana Jirsová 
CELKEM 83 132 z toho 65 %  54 000 bylo rozděleno takto: 
   28 500 CMŠ Studánka 
   15 000 SPMP Modrý klíč 
   10 500 Farní charita Chodov 
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO CMŠ STUDÁNKA 
 

Den otevřených dveří 
 Den otevřených dveří pro-
běhne v CMŠ Studánka na 
adrese Ke Kamýku 686, Pra-
ha 4 – Kamýk, ve čtvrtek 

30. března 2017 od 15.00. Zveme 
všechny rodiče se zájmem o menší ko-
lektiv dětí ve třídě, o ekologickou vý-
chovu a možnost konzultací se speci-
álním pedagogem. Zápis do MŠ 
proběhne podle zákona začátkem 
května. Naše MŠ je schopna uspokojit 
všechny zájemce. Informace o MŠ na-
leznete na www.cms-studanka.cz. 
 

Co dětem a rodičům nabízíme 
● Nižší počet, asi dvacet, dětí ve třídě. 
● Program s prvky Začít spolu – volba 
zaměstnání (centra aktivit), podnětné 
prostředí tříd.  
● Individuální přístup k dětem, jejich 
potřebám i tempu.  
● Individuální přístup k rodičům, přátel-
ské vztahy, integraci dětí s problémy.  
● Křesťanskou náboženskou výchovu, 
vztah k víře v Boha, vytvoření živého 
vztahu s Bohem, rozhodnutí se pro 
kladné hodnoty, svobodné a zodpo-
vědné jednání.  
● Ekologickou výchovu spojenou s péčí 
o živá zvířata přímo v MŠ, velkou za-
hradu s možností pěstování drobné ze-
leniny a ovoce.  
 Péčí o zahradu mají děti možnost 
získat hezký vztah k přírodě. MŠ je 
zaměřena na zdravý životní styl, děti 
mají prakticky celý den možnost volné 
konzumace rozmanitého ovoce a zele-
niny a volný pitný režim. Za každého 
počasí chodíme ven, nejen na velkou 
zahradu, kterou je možné využívat 

i s rodiči. Chodíme i do nedalekého le-
sa, či na vycházky v klidné vilové čtvrti.  
 Podporujeme zdravý vývoj dětí for-
mou sportu – děti mají možnost se po-
stupně seznamovat s různými sporty 
v podání úspěšných sportovců, kteří 
děti seznámí jak s teorií, tak jim umožní 
si sport přímo vyzkoušet. Nabízíme 
kvalifikovaný pedagogický sbor, který si 
je vědom toho, že pro děti je důležité 
hledat správný vzor a nalézt důvěru. 
Mezi pedagogy, kteří mají mezi sebou 
dobré vztahy, jsou i speciální pedago-
gové, kteří pracují i u dětí v běžných 
třídách. Nabízíme rodičům pravidelné 
konzultace. Snažíme se o logopedic-
kou prevenci. Spolupracujeme s Křes-
ťanskou pedagogicko-psychologickou 
poradnou.  
 Pořádáme různorodé školní akce – 
návštěvy divadel, výstav, dalších kul-
turních a sportovních akcí. Některé ak-
ce probíhají přímo v MŠ, děti mají také 
možnost se podívat do okolí MŠ, ale 
i do historického centra Prahy, děti se 
učí pohybovat v prostředí MHD, se-
znamují se s městem, kde žijí, a s jeho 
kulturou. Vysoká míra komunikace me-
zi pedagogy a rodiči a přátelské vztahy 
mezi jednotlivými rodiči i pedagogy tvo-
ří zázemí školky. Rodiče mají možnost 
se podílet na chodu školky prostřednic-
tvím spolku OS Studánka. Díky tomu 
mohou rodiny využít spoustu dalších 
společných aktivit (sportovní odpoled-
ne, svatomartinský průvod, výroba ad-
ventních věnců, velikonoční jarmark, 
úklid Kamýckého lesa). Rodiče mohou 
s dětmi pobýt v MŠ během dne, a to 
nejen v adaptačním období.  

Magda Vlčková, ředitelka 
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 FARNÍ PŘÍRUČNÍK – BŘEZEN 2017 
STŘEDA     1. 3. POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu 
  8.00 Mše svatá s udílením popelce 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici, s udílením popelce 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
18.30 Mše svatá s udílením popelce 
19.15–20.15 Prostřední společenství mládeže 
  

ČTVRTEK    2. 3.  
  8.00 Mše svatá, po ní úklid kostela  
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul. 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
17.30 Dětská schola s Pavlou 
19.00 Biblické setkání 
20.00 Příprava dospělých na křest 
  

PÁTEK     3. 3. 1. pátek v měsíci 
14.00, 15.00, 15.45 Křížová cesta, mše svatá, modlitby proseb 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA     4. 3. 1. sobota v měsíci 
  9.00–12.00 Duchovní obnova zakončená mší sv.: pater D. Vopřada, Dr.
16.15 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá 
po mši sv. Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsv. svátosti oltářní 
  

NEDĚLE    5. 3. 1. NEDĚLE POSTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, obřad uvedení katechumenů mezi čekatele křtu 
17.30 Křížová cesta 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ     6. 3.  
  8.00 Mše svatá 
18.45–20.00  Nejstarší společenství mládeže 
19.00  Kurz Alfa 
  

ÚTERÝ     7. 3.  
  9.15–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá a novokněžské požehnání: pater Jiří Zeman 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
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STŘEDA     8. 3.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi  
17.30 Ministrantská schůzka 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže 
  

ČTVRTEK   9. 3.  
  8.00 Mše svatá, po ní úklid kostela 
17.30 Dětská schola s Pavlou 
19.30 Společenství Alfa Plus 
20.00 Příprava dospělých na křest 
  

PÁTEK   10. 3.  
14.00 Křížová cesta 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  11. 3.  
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE  12. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ  
  8.00, 10.00 Mše svaté  
17.30 Křížová cesta 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   13. 3.  
  8.00 Mše svatá 
18.45–20.00  Nejstarší společenství mládeže 
19.00 Kurz Alfa 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   14. 3.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici  
18.30 Mše svatá  
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA  15. 3.   
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
18.45–20.00 Prostřední společenství mládeže 
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ČTVRTEK  16. 3.  
  8.00 Mše svatá, po ní úklid kostela  
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
17.30 Dětská schola s Pavlou 
19.00 Biblické setkání 
20.00 Příprava dospělých na křest 
  

PÁTEK   17. 3.  
14.00 Křížová cesta 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
 

SOBOTA  18. 3.  
17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE  19. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ   
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá, 1. skrutinia katechumenů 
16.00  Křížová cesta  
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   20. 3. SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE
  8.00 a 18.30 Mše svaté 
19.15–20.00  Nejstarší společenství mládeže 
19.30! Kurz Alfa (pozor na čas začátku!) 
  

ÚTERÝ   21. 3.  
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  22. 3.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi  
17.30 Ministrantská schůzka 
18.45–20.00 Nejmladší společenství mládeže 
  

ČTVRTEK  23. 3.  
  8.00 Mše svatá, po ní úklid kostela  
17.30 Dětská schola s Pavlou 
19.30 Společenství Alfa Plus 
20.00 Příprava dospělých na křest 
20.00 Modlitba Taizé 
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PÁTEK   24. 3.  
14.00, 15.00, 15.45 Křížová cesta, mše sv., modlitby proseb 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá, po ní Výstav Nejsv. svátosti oltářní do 21.00 
  

SOBOTA  25. 3. SLAVNOST  ZVĚSTOVÁNÍ  PÁNĚ 
8.00 Mše svatá ze slavnosti 
9.00–16.00 Setkání katechumenů 
17.00 Mše svatá (nedělní formulář), 2. skrutinia katechumenů 
 

NEDĚLE   26. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ 
POZOR ZMĚNA ČASU! Posunout ručičky hodinek o 1 hodinu dopředu! 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá upravená pro děti  

16.30 
Farní akademie: Mgr. Anna Zajícová – Karel Stádník, umě-
lec Boží. Průřez tvorbou významného sochaře. 

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   27. 3.  
  8.00 Mše svatá 
18.45–20.00  Nejstarší společenství mládeže 
19.00 Kurz Alfa – poslední setkání 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   28. 3.  
  9.15–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA  29. 3.   
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
18.45–20.00 Prostřední společenství mládeže 
  

ČTVRTEK  30. 3.  
  8.00 Mše svatá, po ní úklid kostela  
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
17.30 Dětská schola s Pavlou 
19.30 Biblické setkání 
20.00 Příprava dospělých na křest 
  

PÁTEK   31. 3. 
 

14.00, 15.00, 15.45 Křížová cesta, mše sv., modlitby proseb 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá, po ní Výstav Nejsv. svátosti oltářní do 21.00 

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena. 
V našem kostele jsou trvale k dispozici nízkolepkové hostie,  

stačí o ně přede mší svatou požádat v sakristii. 
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KOSTEL A FARA NEJSOU VEŘEJNÝM ZÁJMEM 
Reaguji na článek v únorovém Věstníku, ve kterém nás otec Jiří seznámil 
s námitkou sousedů. Nyní se čeká, jak skutečnost, že uvedená nemovitost 
není veřejným zájmem, posoudí Magistrát hl. m. Prahy. 
 

 Připojuji se k výzvě, abychom na tuto 
záležitost pamatovali v našich modlit-
bách. 
 Je tu však ještě jeden rozměr – 
ochrana lidských práv a základních 
svobod. Sousedé se odvolali proti nově 
vydanému územnímu rozhodnutí s tím, 
že církevní aktivity jsou jen pro úzkou 
skupinu lidí a jsou v rozporu s veřejným 
zájmem. Tímto zásahem vstoupili do 
práv a pokojného užívání majetku ve 
vlastnictví církve (jednotlivce) zaruče-
ného v čl. 1 odst. 1 Dodatkového pro-
tokolu v Úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod. Není již tře-
ba zkoumat dále podmínky porušení 
tohoto práva daného Úmluvou, zda 
předmětný zásah sledoval či nesledo-
val veřejný zájem. Zda tento verbální 
zásah sledoval veřejný zájem a pří-

padně zachovává ochranu práv vlast-
níka či zda byl přiměřený (věcná 
a faktická překážka uvedena nebyla). 
 Dlouhodobě, a to ještě za působení 
otce kardinála Vlka se s tímto odpuzu-
jícím přístupem k církvi v justici setká-
vám. Jsou to velmi náročná jednání, 
kdy se justice odklání od potřeb církve 
i v případech, kdy jde o nespornou věc. 
Druhá tzv. překážka je totožná orienta-
ce jako námitka sousedů platná a přija-
telná do roku 1989. Obě tyto motivace 
jsou však prakticky neprokazatelné. 
O nápravu musíme usilovat všichni 
a neustupovat. 
 Na závěr bych rád uvedl svoje pře-
svědčení, že pokud člověk nežije v mí-
ru sám se sebou, nebude skutečně 
dobrým ani k druhým.  

JUDr. Dalibor Čertok 
 

DÍK ZA FARNÍ AKADEMII 
Farní akademii 15. 1. přednášel P. Mgr. Petr Šleich na téma Křesťanská in-
spirace v české populární hudbě o Martě Kubišové, Karlu Krylovi a dalších. 
 

 Děkuji moc otci Petrovi za krásné 
odpoledne, kdy nám přiblížil křesťan-
skou inspiraci v české populární hudbě. 
Nejen zahrál na nostalgickou notu pís-
ní z našeho mládí, ale také jsme si 
mohli uvědomit hloubky některých tex-
tů. Z mohutného potlesku na konci pre-

zentace usuzuji, že to byl krásný záži-
tek nejen pro mě, ale i pro ostatní po-
sluchače, kteří zaplnili naši kapli do po-
sledního místa. Ještě jednou vřelý dík 
a už se těším na slíbený díl II. 

Helena Říhová

 
 

VÝZVA FARNÍKŮM 
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o roz-
sahu maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo 
předávejte osobně v sakristii.                       (red.) 
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PLES V BÍLÉM 
 

 Rok s rokem se sešel a už se 
opět zahajoval letošní ples – 
tentokrát v bílém. Když pořada-
telé přitančili na parket, a od-
startovali tím farní ples 2017, 
bylo to nádherné. Pater Korda 
poté předvedl s asistencí pár 
příhod ze svého studia, což po-
bavilo, myslím, každého, kdo 
v sále seděl. Celý večer se tan-
čilo, všichni si povídali a sálem 
zněla hudba promíchaná se 
smíchem. Viděli jsme nádherný 
tanec pozvané taneční skupiny, 
soutěžili jsme o ceny v tombole (ceny 
se opravdu vyvedly, vždycky jsem si 
přála mít svůj malý jehličnan) a nako-
nec shlédli pěkné půlnoční překvapení. 
Soutěž ve vytrvalosti v tanci tento rok 

vyhráli Pelantovi a o hlavní cenu 
v tombole se výherci podělili se všemi.  
 Ples byl opravdu vydařený a nemohu 
se dočkat příštího roku. 
 Ještě jednou děkuji. 

Alžběta Křížková 
 

   
Tanec, tanec, tanec – moderátoři, manželé Pelantovi, pozvaní profesionálové 

Lákavá tombola 
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P. Jiří „v bílém“ zavzpomínal na svá studentská léta na lékařské fakultě 

 

 
Program obohatili i naši zpěváci 
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Nezbytné zázemí 

 

 
               Společný tanec     (Fota Jakub Šerých) 
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JAK SE ŽIJE VE VODĚ I NA VODĚ 
 

 Letošní karneval byl ve znamení vo-
dy a života v ní. Maminky vyrobily dě-
tem krásné masky. Na karnevale jste 
mohli potkat medúzy, různé rybky, 
vodní víly, námořníky, ponorku, moř-
skou bójku, ale i třeba vzorec H2O. Už 
tradiční součástí karnevalu je divadlo, 
tentokrát bylo o nespokojeném kapří-
kovi, který toužil po moři, ale nakonec 
se naučil mít rád i svůj rybníček a našel 
v něm nové kamarády. 
 Soutěže byly opět na téma Vodní 
svět. Mohli jste se proměnit v potápě-
če, který hledá poklad ve vraku staré 
lodi, projít se jako plameňák po vodě, 
hmatem rozeznat, co měl pelikán 

k obědu, nebo skákat jako žába. Na 
závěr každý mohl vypustit balónek se 
svým jménem a zpětnou adresou far-
nosti.  
 První zprávy o vypuštěných balón-
cích již přicházejí. Komu letos doletěl 
nejdál? To můžete sledovat na strán-
kách farnosti. 
Velké díky patří všem, kteří se do kar-
nevalu letos zapojili a připravili si krás-
né soutěže, divadlo, cvičení, modero-
vání, pomohli s technickou částí 
karnevalu, nafoukli balónky, napekli 
pečivo anebo jen na nás mysleli, aby-
chom vše zvládli.     Jana Váňová 

 
 

TŘI SETKÁNÍ S CESTOU DOMŮ 
 

 Píše se rok 2002 a naše 
rodina se chystá přestěhovat 
z prašných Holešovic do 
zelenějších Modřan. Dlouho 
se nám nedařilo zapadnout 

do farnosti u sv. Antonína, až nedlouho 
před stěhováním jsme se po mši 
osmělili oslovit zajímavě vypadající 
vícečlennou rodinu. Jmenovali se 
Špinkovi, a když jsme se lépe 
seznámili, ukázalo se, že si s nimi 
doslova koukáme přes ulici do oken. 
Veselá tvůrčí Martina, profesí malířka 
a  ilustrátorka, mi vyprávěla, že se na 
stará kolena pouští do něčeho úplně 
nového – s manželem Štěpánem 
(vystudovaným lékařem a filozofem) 
a několika přáteli přednedávnem zalo-
žili hospic. Scházejí se prý v  obýváku 
– „no je to dobrodružství, všechno 
děláme na koleni…“ 

 Píše se rok 2017 a hospicové 
sdružení Cesta domů má za sebou 
oslavu patnáctých narozenin. 
Z původních tří zaměstnanců je čtyřicet 
a jejich laskavýma rukama prošlo 
několik tisíc rodin, které s jejich pomocí 
dochovaly svého umírajícího blízkého 
člověka doma. Před pár lety bylo 
otevřeno první lůžkové oddělení, 
fungují dva charitativní obchůdky 
a  rozjíždí se kavárna. Činnost Cesty 
domů drží pohromadě rozsáhlá síť 
dárců, protože zdravotní pojišťovny se 
k péči o „neperspektivní klienty“ zatím 
nerozhoupaly.  
 To jsou ale pouhá fakta. Já jsem 
díky seznámení s Martinou měla 
možnost nahlížet do jejich rozvíjejícího 
se díla z větší blízkosti a ohromily mě 
lidské kvality i profesionalita jejích 
spolupracovníků a cosi, co bych 
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nazvala „vysokou firemní kulturou“. 
Když Cesta domů získala grant na 
jazykovou výuku zaměstnanců, byla 
jsem oslovena jako lektorka angličtiny, 
a poznala tak mnohé z nich osobně. 
Celou tu dobu jsem si přála a modlila 
se za to, aby moje maminka, která v té 
době už přes deset let bojovala 
s  rakovinou, mohla využít jejich služeb 
a strávit poslední chvíle svého života 
mezi námi doma. Moje modlitby byly 
vyslyšeny, a i když se to těžko vy-
světluje, péče o maminku v těchto 
třech týdnech byla jednou z nejpo-
žehnanějších chvil našeho vztahu. 
 Nyní jsem se s Cestou domů potkala 
potřetí: jako překladatelka knih vydá-
vaných v jejich nakladatelství. Dvě 
z nich bych vám ráda představila. První 
se jmenuje Umění rozhovoru o konci 
života a napsal ji americký lékař 
Angelo Volandes, který se specializuje 
na péči o pacienty v závěru života. Na 
působivých příbězích šesti skutečných 
pacientů ukazuje, jak různě mohou 
poslední chvíle člově-
ka vypadat a jak je 
dů ležité, abychom 
o  nich měli možnost 
rozhodnout. Téma po-
važuje za palčivé pro-
to, že asi 80 % lidí si 
přeje zemřít doma 
v kruhu svých blízkých, 
ale přesto drtivá větši-
na z tohoto světa odejde v anonymním 
prostředí nemocnice připojena k pří-
strojům prodlužujícím život. Angelo 
Volandes všem lidem doporučuje, aby 
se nebáli vést rozhovor s lékaři a se 
svou rodinou o tom, jak by sklonek 
života rádi strávili, jaké medicínské 
zásahy by si přáli a nepřáli a podobně. 

 Druhá knížka Slon v pokoji je 
možná ještě překvapivější, protože na 
téma zármutku u dospívajících dětí 
neexistuje skoro žádná literatura. Jejím 
autorem je rabín a terapeut Earl 
A. Grollman, který se již několik dese-
tiletí věnuje mladým lidem, jimž někdo 

zemřel nebo je po-
stihla jiná těžká ztráta. 
Metafora slona v pokoji 
odkazuje na téma 
smrti, o kterém všichni 
vědí, ale zároveň se 
mu vyhýbají a nechtějí 
o něm mluvit, i když 
tolik tlačí a překáží. 
Formou přímého oslo-

vení v druhé osobě oslovuje autor 
v  kratičkých úderných odstavcích 
truchlícího mladého člověka a citlivě ho 
provádí fázemi zpracování zármutku 
v různých situacích – když zemře pra-
rodič, rodič, kamarád; probírá úmrtí 
náhlé, po dlouhé nemoci, nevyhýbá se 
ani zmínce o násilné smrti či sebe-
vraždě. Vysvětluje, co je po utrpěném 
šoku normální – dezorientovanost, 
fyzické obtíže, popírání skutečnosti, 
potlačovaný hněv… Na druhé straně 
mladého čtenáře ujišťuje, že každý 
člověk je jiný a není jedna správná 
cesta, jak zármutek zpracovat. Někdo 
potřebuje plakat a to je v pořádku; 
stejně tak není nic zlého, když se 
plakat nedaří. Na konci knihy nabízí 
autor různé tipy, jak zpracovat emoce 
například prostřednictvím deníku, 
a uvádí i kontakty, kam se lze obrátit 
o pomoc. Zajímavou zpětnou vazbu na 
tuto knihu poskytli čeští pracovníci linky 
důvěry, kterým prý nabídla nové 
možnosti, jak citlivě hovořit s mladými 
lidmi v krizi, kteří se na ně obracejí. 

Lenka Kapsová 
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TO BYLO RANDE 
Paní Irma je naší klientkou několik let, nedávno oslavila 96. narozeniny. 
Drobounká, mile se usmívající stařenka, která chvilku neposedí. V jejím věku 
je to obdivuhodné. Doma se o sebe postará, ráda vaří, peče, smaží, 
nejšťastnější je, když návštěvě chutná. Ven se už sama nepouští. Má strach, 
aby neupadla. Přesto ráda chodí na procházky. 
 

 Naše pečovatelky ji navště-
vují denně, společně udělají 
pár koleček v blízkém parku, 
zajdou do obchodu a nákup 

donesou klientce až domů. Paní Irma 
upřednostňuje mladší pečovatelky, prý 
v jejich společnosti mládne. Nejraději 
má tu nejmladší – Aničku. Vydaly se na 
procházku a hned na kraji parku uvidě-
ly chlapce a dívku, bylo jim asi šestnáct 
let. Páreček se při setkání zamilovaně 
objal a vášnivě políbil. Dámy pár dis-
krétně opustily a pomalu se šouraly 
parkem, aby obešly první kolečko. 
Když se blížily zpět k lavičce, uviděly ty 
mladé lidi, jak sedí zády k sobě, každý 
na jednom konci a soustředěně klikají 
na displeje svých mobilních telefonů. 
Paní Irma si je udiveně prohlížela. 
Sotva odešly z doslechu, projevila oba-
vy, že se snad mladý pár pohádal. Ani-
čka ji uklidňovala, že mládežníci asi je-
nom odpovídají na zprávy, které jim 
zrovna přišly. 
 Anička s paní Irmou končily druhé 
kolečko a na lavičce se nic nezměnilo. 
Chlapec i dívka stále zadumaně kouka-
li na monitory a nevěděli o světě. Naše 
poutnice je tiše minuly a pokračovaly 
do dalšího kola. Ani při třetí obchůzce 
se scéna nezměnila, jen Anička  
s klientkou změnily směr a vydaly se 
do obchodu. Za chvíli měly nakoupeno 
a vracely se kolem parku domů. U la-
vičky uviděly zamilovaný pár, chlapec 
s dívkou vstali, strčili mobily do kapsy, 

vášnivě se políbili a odešli každý jiným 
směrem. 
 Naše stařenka za nimi jen udiveně 
hleděla. „Co to bylo, Aničko?“ ptala se 
pečovatelky. „To bylo rande,“ vysvětlo-
vala Anička. „Takhle se to dneska dě-
lá?“ děsila se paní Irma. „To za našich 
časů, panečku, to si nás mládenci jinak 
hleděli. Kdyby Toníček (zesnulý man-
žel) hodinu koukal do telefonu, vzala 
bych ho pometlem a našla si lepšího. 
Ještě štěstí, že už mám život skoro za 
sebou. A že byl krásný! Tehdy, děven-
ko, my jsme spolu mluvili. A co všech-
no jsme podnikali. Nekoukali jsme po-
řád jenom do nějakých bedniček. Pro 
samou techniku lidi nemají přátele, 
opouštějí rodinu, honí se jen za penězi 
a zapomínají i na Pána Boha. Jsem si-
ce stará, ale tohle platí pořád. Když 
spolu lidé nemluví, neberou ohled je-
den na druhého a zapomínají se mod-
lit, k dobrému to nebude. Nezapomeň 
na to, děvenko. Pojď, jdeme domů, je 
mi zima. Dáme si čaj a popovídáme si.“ 

Eva Černá 

 
Jakub Černý: Babička s pometlem  
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PLÁNUJEME 
 

14. 5., 18. 6. – bohoslužba upravená 
pro děti vždy v 10.00; 

28. 4., 28. 5. – modlitby za národ 
u hrobu sv. Václava v 16.15; 

15. 4. – velikonoční vigilie, iniciační 
svátosti dospělých od 20.30; 

23. 4. – první svaté přijímání dětí; 
5. –  7. 5. –  víkend pro rodiny s dětmi; 
3. –  4. 6. –  pouť, Letnice a zahradní 

slavnost, kde budeme slavit 80. vý-
ročí posvěcení našeho kostela a 25 
let CMŠ Studánka; 3. 6. bude ce-
lebrovat poutní mši sv. pravděpo-
dobně pater Jordán Vinklárek 

a 4. 6. v 10.00 pater Bedřich Vy-
mětalík, který přijde i na Zahradní 
slavnost. Pozváni budou i další 
kněží, kteří v našem kostele sloužili. 

9. 6. – Noc kostelů; 
14. 6. – poslední výuka náboženství, 

vysvědčení; 
23. 7. – 5. 8. – letní chaloupky pro 

mladší i starší, místa budou upřes-
něna; 

12. 11. – vyvrcholí oslavy 80. výročí 
posvěcení našeho chrámu; mši 
svatou v 10.00 bude celebrovat 
Dominik kardinál Duka. 

 
 

CO JE PRAVÝ PŮST 
 „Co je pravý půst?“ ptá se prorok Izaiáš v 58. kapitole své knihy (Iz 58,6-8) 
a snaží se svým posluchačům tlumočit Boží vůli v té věci. Já si to překládám tak-
to: „Kudy vlastně vede cesta k Bohu?“ 
 Všichni jsme na cestě a hledáme, jak to udělat, abychom Pána Boha cítili, aby-
chom věděli, že je s námi, abychom žili jím obklopeni a naplněni, aby nás hřálo 
teplo jeho přítomnosti, abychom byli v jeho přítomnosti šťastni a aby nám dodáva-
la sílu a energii do života. Slyšeli jsme Izaiáše, jak se člověk může trápit tím, že je 
Bůh od něj daleko, že jej nevnímá a necítí, ať dělá, co dělá, ať se modlí, jak se 
modlí. Cestu, jak tu dálku překlenout, jak propast mezi sebou a Bohem přemostit, 
může člověk, kterého mám před sebou. Chceme-li se ovšem k němu dostat, mu-
síme v sobě někdy něco zlomit, zlomit ten okamžik, ve kterém chodíme kolem 
člověka netečně, jako bychom jej neviděli…  

Ladislav Heryán: Exotem na této zemi  
O Božím milosrdenství mezi námi  

(Portál, 2016) 
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