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VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE

CENTRUM LHOTKA – MÍSTO PRO VŠECHNY

Architektonická vizualizace, jak bude vypadat nové farní centrum
při kostele P. Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce

POŽEHNÁNÍ OTCE KARDINÁLA

POŽEHNÁNÍ GENERÁLNÍHO VIKÁŘE

ÚVODNÍ SLOVO OTCE KARDINÁLA

Drazí otcové, milí lhotečtí farníci,
bratři a sestry,
před necelým půlrokem jsem mohl
s vámi oslavit osmdesát let vašeho
kostela. Potěšilo mě vaše živé společenství, množství rodin a dětí. Jste důkazem, že rozhodnutí našich předků
postavit jako zadostiučinění za svržení
mariánského sloupu na Staroměstském náměstí na periferii Velké Prahy
dvanáct „hvězd“, tedy dvanáct nových
svatostánků, byl krok nejen hluboké víry, ale také pastorační prozřetelnosti.
Místo rezignace a útěku do pomyslné
lepší minulosti, obrátili naši předkové
svou pozornost k aktuálním výzvám
a stali se sebevědomou součástí První
republiky.
Vy, starší pamětníci, možná s povzdechem vzpomínáte na venkovský

ráz Lhotky, který již vzal za své. Přesto
věřím, že se společně se mnou radujete z překypujícího života lhotecké farnosti. Dokonce natolik překypujícího,
že je třeba rozšířit kostel a postavit farní dům, kterému jste dali stručný a přitom výstižný název Centrum Lhotka.
Děkuji vám za vaše nasazení a ujišťuji vás jak o svých modlitbách, tak
o podpoře arcibiskupství, ať už v oblasti odborné, či finanční podpory.
Žehná

SLOVO OTCE GENERÁLNÍHO VIKÁŘE

Milí bratři a sestry v Kristu!
Velice rád se přidávám ke slovům otce
kardinála a vyslovuji plnou podporu připravované rekonstrukci kostela a stavbě farního

domu Centrum Lhotka. Před rokem jsem se jako nový generální
vikář sešel s vaším panem farářem, architekty i zástupci pastorační a ekonomické rady. Po našem setkání jsem rád vyslovil
souhlas s pokračováním přípravných prací a potvrdil, že Arcibiskupství pražské přispěje na financování celkových stavebních
nákladů z Pastoračního fondu
a dále bude podporovat farnost
při sponzoringu a získávání grantů. Mám velikou radost z vašeho
živého farního společenství, které
díky svému kaplanskému působení stále nosím zvláštním způsobem v srdci a děkuji vám za
vaši službu i modlitby. I já vás
ujišťuji o podpoře a modlitbách!
Žehná
+ Zdenek Wasserbauer,
generální vikář
a bývalý lhotecký kaplan

ZÁKLADNÍ KAMENY POŽEHNAL
PAPEŽ BENEDIKT XVI.

Při příležitosti návštěvy České republiky požehnal
papež Benedikt
XVI. 27. září 2009
dva základní kameny lhoteckého
komunitního centra

 Dominik kardinál Duka,
arcibiskup pražský
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KUS CESTY JSME URAZILI,
MNOHEM VĚTŠÍ NÁS ČEKÁ
Proces stavby farní budovy a rekonstrukce kostela má svou historii, která
sahá víc než deset let nazpátek a stojí za to si ji připomenout. Zde jsou základní momenty naší dosavadní cesty.
2006
● Téma rekonstrukce existující farní
budovy se poprvé objevuje v první polovině roku na zasedání pastorační rady farnosti. Hlavní důvody těchto úvah
jsou: nedostatečné prostory pro pastoraci a nevyhovující bytové podmínky
duchovního. Zářijové číslo Věstníku
přináší první články na toto téma.
2007
● Lhotecký farník Ing. arch. Libor Martinek připravuje první návrh rekonstrukce farní budovy, o kterém jedná pastorační rada farnosti.

2008
● Počátkem roku vzniká první hrubý
odhad nákladů rekonstrukce a dostavby současné farní budovy.
● Vzniká pracovní skupina pro přípravu komunitního minicentra a je rozhodnuto o zadání vypracování studie tohoto záměru. Úkolu se ujímá Ing. arch.
Prokop Jirsa, který studii vypracovává.
● P. Bedřich Vymětalík zahajuje na
pražském arcibiskupství jednání
o možnostech získání pozemků kolem
kostela a farní zahrady od Magistrátu
hl. m. Prahy.
● 14. prosince navštěvuje lhoteckou
farnost Miloslav kardinál Vlk a podpo-

Vizualizace: Vstup do farního centra z ulice Ve Lhotce
ruje záměr lhotecké farnosti na zvýšení
kapacity prostor pro setkávání a zlepšení podmínek pro bydlení duchovních.
2009
● Studie vypracovaná Ing. arch. Prokopem Jirsou je v červnu předložena
pražskému arcibiskupovi, který se s ní
se zájmem seznamuje.
● Během léta probíhá v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně výstava s názvem
„Studie rekonstrukce a rozšíření farní
budovy a ověření možného rozvoje
komunitního centra“.
● Při mši svaté v Brně 27. září žehná
papež Benedikt XVI. mimo jiné i dva
základní kameny pro stavbu komunitního centra na Lhotce.
2010
● Na pražský arcibiskupský stolec přichází Dominik Duka, který se v květnu
poprvé seznamuje s projektem „rekonstrukce a rozšíření farní budovy“. Při

Vizualizace: Farní centrum u lhoteckého kostela
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své prosincové návštěvě žehná stavebním záměrům a zve si zástupce
farnosti k jednání o rekonstrukci farní
budovy do Arcibiskupského paláce.
2011
● V lednu se odehrává setkání s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou
za přítomnosti generálního vikáře k tématu rekonstrukce a rozšíření farní budovy a je rozhodnuto zařadit tento záměr mezi důležité projekty pražské
arcidiecéze.
● V létě opouští duchovní správu lhotecké farnosti P. Bedřich Vymětalík
a novým duchovním správcem je ustanoven P. Jiří Korda, který se obratem
pouští do řešení otázky pozemků kolem lhoteckého kostela a farní zahrady.
2012
● Na pražském arcibiskupství se v polovině roku odehrávají dvě zásadní
jednání pražského arcibiskupa, gene5

GENEZE ZÁMĚRU

GENEZE ZÁMĚRU
2015
● Po více než roce vydává Úřad MČ
Praha 4 územní rozhodnutí pro výstavbu farního centra a rekonstrukci kostela.
● Proti územnímu rozhodnutí se však
někteří sousedé odvolávají k Magistrátu hl. m. Prahy.
2016
● Počátkem roku Magistrát hl. m. Prahy ruší územní rozhodnutí pro výstavbu
farního centra a rekonstrukci kostela
a vrací ho k doplnění na Úřad MČ Praha 4.
● Koncem října vydává Úřad MČ Praha 4 nové územní rozhodnutí o plánované rekonstrukci a stavbě.

2013
● Počátkem roku se do autorské spolupráce na studii bratří Jirsů zapojuje
Ing. arch. Jiří Smolík.
● Výslednou studii výstavby farního
centra a rekonstrukce kostela schvaluje

2017
● V srpnu Magistrát hl. m. Prahy odvolání zamítá, čímž nabývá územní rozhodnutí právní moci.
● Byly zahájeny práce na žádosti
o stavební povolení a započala interní
příprava pro spuštění fundraisingové
kampaně, tedy získávání finančních
prostředků pro výstavbu a rekonstrukci.
2018
● 23. března byla podána žádost
o grant pro projekt výstavby komunitního centra u Magistrátu hl. m. Prahy
z tzv. evropských fondů.

Dvanáct let příprav, diskuzí a úsilí máme za sebou. S Boží pomocí tedy vstupme
do další fáze naší snahy o vytvoření takových podmínek pro pastorační činnost na
Lhotce, které umožní šíření Kristovy radostné zvěsti i v budoucích letech.

Vizualizace: Nový vstup do kostela
rálního vikáře Michaela Slavíka, P. Jiřího Kordy a zástupců lhotecké farnosti
o projektu rekonstrukce farní budovy,
při kterých je farnosti doporučena výstavba nového farního domu a rozšíření kostela.
● Dochází k uzavření smlouvy o provedení studie s architekty Jirsovými.
● Na podzim je předložená studie
oponována dalšími odborníky z farnosti
– Ing. arch. Stanislavem Běhalem, Ing.
Janem Kodetem a Ing. arch. Jiřím
Smolíkem.

● Opětovně dochází k odvolání ze
strany některých sousedů k Magistrátu
hl. m. Prahy.

v dubnu Arcibiskupství pražské a dává
souhlas se „spuštěním“ projektu.
● Pokračují práce na směnách pozemků s Magistrátem hl. m. Prahy, který
23. prosince stvrdil podpisem smlouvu
o směně pozemků, takže se všechny
pozemky kolem kostela včetně farní
zahrady stávají majetkem lhotecké farnosti.
2014
● V březnu je farnosti představen projekt stavby farního centra a rekonstrukce kostela.
● Koncem června je podána žádost
o vydání územního rozhodnutí jako nezbytné podmínky pro žádost o stavební
povolení.
Vizualizace: Kostel rozšířený o boční lodě, jsou nové lavice, křížová cesta je výš
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DŮVODY REKONSTRUKCE A STAVBY
Uplynuly už čtyři roky od chvíle, kdy jsem vám společně s architekty a členy
pastorační i ekonomické rady představil studii plánované rekonstrukce kostela a stavby farní budovy. Teprve před pár měsíci se nám podařilo i přes
odpor několika jednotlivců z řad sousedů získat pravomocné územní rozhodnutí, tedy základní dokument potřebný ke stavbě. Za ty čtyři roky se přece jen naše řady částečně obměnily, někteří jste ve farnosti teprve krátce.
Navíc je pochopitelné, že i starousedlík nemůže vše udržet v paměti. Proto
bych si dovolil zopakovat a současně i aktualizovat důvody plánované rekonstrukce a stavby.

a k tomu ještě velmi malého. Při mších
svatých o nedělích a velkých svátcích
musí mnozí z vás sedět v postranních
prostorách a sledovat liturgii z obrazovek. Docílit po mši svaté či během jiných programů, aby bylo v kostele ticho, je téměř nemožné. Navíc v zimě

běží docela hlučné a finančně náročné
topení, v létě je v kostele vzduch
k padnutí. Kaple vzniklá z popudu otce
Rudolfa a zasvěcená Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu je někdy i přednáškovým sálem, učebnou nebo dokonce jídelnou či šatnou pro koncertující.

KOČKOPES, MILÝ, ALE MALÝ A ZCHÁTRALÝ
Po revoluci přišla móda tzv. farních
komunitních center, kdy vznikaly stavby spojující liturgický prostor s prostorem profánním, tedy tím, který je určen
pro společenský život. Tato koncepce
měla pochopitelně mnohé výhody. Na
relativně malém prostoru lze jak slavit
liturgii, tak rozvíjet farní aktivity. Navíc
toto propojení napomáhá, řekněme,

„domáckému duchu“, kdy kostel je
vnímán jako něco neoddělitelného od
zbytku. Záhy se ale ukázaly také limity.
Zvláště ztráta sakrální dimenze, prostě
kostel má být místo modlitby, ne současně sálem či hernou.
My na Lhotce vlastně máme takový
model komunitního centra. Jenom
ne nového, ale pěkně zchátralého

Vizualizace: Nádvoří farního centra
CENTRUM LHOTKA

Vizualizace: Pohled z bývalé kaple Nejsv. Srdce Ježíšova do hlavní lodě
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Naše fara, přilepená na kostel, má
pouze jediný sál, nebo přesněji sálek,
kam se horko těžko vejde třicet lidí.
Vyšší počet už pak připomíná jízdu
v MHD ve špičce. A tak se ke scházení
využívají i obytné prostory nás kněží.
Jejich využití ale s sebou přináší kromě
narušení našeho soukromí i další nepříjemnosti, například věčné rušení
programu, který probíhá v sále, těmi,
kdo procházejí. Před více než šesti lety
jsem při posvícení udělal den otevřených dveří a umožnil vám mimo jiné
4/2018

i návštěvu obytné části. Už tehdy jste
mohli vidět její dezolátní stav. Vzhledem k připravované stavbě jsme se
pochopitelně nepouštěli do nějakých
zásadnějších oprav. My, řekněme, přece jen ještě relativně mladí kněží, takovéto bydlení nějak sneseme, ale pokud
by měl na Lhotce někdy působit kněz
starší nebo ne s úplně pevným zdravím, tak takové prostředí nezvládne.
Plánovaná stavba tedy vyřeší jak
nedostatek prostor pro farní aktivity, tak
tristní stav bydlení kněží. Když jsme
9
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vymýšleli název pro tento farní dům,
shodli jsme se nakonec na stručném
a přitom výstižném – Centrum Lhotka.

Protože chceme být skutečným živým,
duchovním centrem Lhotky i širšího
okolí.

VONO SE TU DĚJE NĚCO I V TEJDNU?
Když zazněla tato otázka, byl jsem
nejdříve velmi překvapen. Pak mi ale
došlo, že mnozí skutečně nemusíte mít
větší povědomí o všem, co se zde pořádá. Buď proto, že jste ve farnosti noví, nebo jste v situaci, kdy nemáte potřebu vyhledávat nějaké další aktivity
kromě nedělních a svátečních liturgií.
Pro bližší seznámení se šíří aktivit
doporučuji podívat se na program na
nástěnkách nebo v kterémkoliv Věstníku. Podrobnější přehled vám pak nabídnou naše internetové stránky
www.lhoteckafarnost.cz nebo Pastorační plán farnosti pro období 2017–
2021. Ten najdete jak na zmíněných
internetových stránkách, tak v tiskovinách, protože jsem při příležitosti vy-

dání tohoto speciálního čísla Věstníku
nechal udělat dotisk. Jen pro vaši
představu, ve farnosti se při pravidelných nebo jednorázových aktivitách
angažuje okolo devadesáti dobrovolníků. Výuku náboženství navštěvuje letos
více než sedmdesát dětí předškolního
věku a žáků prvního stupně. Máme tři
společenství mládeže, zpívání s dětmi,
společenství mužů, maminek, „kosmetiček“, biblické setkání, modlitby podle
komunity v Taizé, společenství prosebné modlitby, Alfa kurzy a na ně navazující dvě společenství, dvě pěvecká tělesa… K tomu pak různé aktivity
související s naší spoluprací s jinými
organizacemi. Například v minulém
školním roce absolvovalo v našem

kostele program o tom, proč křesťané
slaví Vánoce či Velikonoce, celkem 55
tříd ZŠ, tedy víc než tisícovka dětí…,
a tak bych mohl pokračovat. Bohu díky
za to! Ale to vše vede k tomu, že si zde
někdy, tak říkajíc, lezeme po zádech.
Tedy nestavíme si zde nějaký pomník,

PROJEKČNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
2012–2014 – zpracování jednotlivých
variant studie stavby
01/2014 – zahájení prací na dokumentaci pro územní řízení
06/2014 – dopracování dokumentace
pro územní řízení
07/2014 – zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení
03/2015 – dopracování dokumentace
pro stavební povolení

Vizualizace: Velká klubovna…
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ale snažíme se vyřešit stávající provizorium, které znemožňuje zajistit potřebnou kvalitu zázemí, a tak zvládnout
narůstající množství aktivit i počty jejich
účastníků.
P. Jiří Korda

11/2017 – zahájení prací na dokumentaci pro provedení stavby a na
návrhu interiéru
07/2018 – předpokládaný termín dokončení prováděcí dokumentace
stavby a projektu interiéru
08–09/2018 – zpracování dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby
10/2018–01/2019 – vícekolové výběrové řízení na zhotovitele stavby
03/2019 – předpoklad zahájení stavby

… se rozdělí na dvě menší klubovny posuvnou příčkou
4/2018

4/2018
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FINANCOVÁNÍ

PROCES POVOLOVÁNÍ STAVBY
06/2014 – p o d á n a p r v ní ž á d o s t
o územní rozhodnutí
06/2015 – vydáno územní rozhodnutí
01/2016 – územní rozhodnutí zrušeno
na základě odvolání sousedů
10/2016 – opětovné vydání územního
rozhodnutí, opět napadeno sousedy

ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ

08/2017 – potvrzeno nabytí právní moci územního rozhodnutí
04/2018 – podána žádost o stavební
povolení
●
08/2018 – předpokládaný termín vydání stavebního povolení

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM STAVBY
Při plánování postupu výstavby, rozdělení etap a harmonogramu celé
stavby jsme uvažovali o celkovém provozu fary i kostela tak,
abychom co nejméně zasáhli do života farnosti.
Není to však úloha jednoduchá.
Harmonogram výstavby
počítá s tím, že se nejprve
na volných pozemcích farnosti provede první etapa
projektu obsahující prostory farního centra a soukromé prostory
duchovních, tj. byty a jejich zázemí.
Jakmile bude tato etapa dokončena
(předpoklad 03/2020), nastane akce
„kulový blesk“ a provoz farnosti a obydlí kněží se přesune do nového objektu.
Hned na to začne výstavba druhé etapy – stavebních úprav kostela. V kostele bude až do začátku léta stálý provoz
(i když stavbou zřejmě poněkud omezený). Pak dojde k nutnému dočasnému uzavření kostela. Plánujeme ho na
ty měsíce, kdy je v kostele menší provoz, tedy na dobu, kdy řada z nás odjíždí na dovolené, chaty a chalupy. To
proto, abychom byli kapacitně schopni

zajistit bohoslužebný provoz v prostorách nové fary. Úpravy kostela by měly
být hotové koncem podzimu 2020, některé dokončovací práce
(úprava zeleně apod.) pak
zřejmě proběhnou zjara
2021.
Celý proces stavby jistě
nebude jednoduchý a přinese farnosti určité obtíže.
Věříme, že se přes ně
dokážeme společně přenést a Vánoce 2020 oslavíme společně v našem staronovém
kostele.
●
03/2019 – zahájení stavby I. etapy
(farní centrum + byty duchovních)
03/2020 – ukončení a zkolaudování
I. etapy stavby, přesun provozu fary
do nových prostor
04/2020 – zahájení stavby II. etapy
(stavební úpravy kostela)
06/2020 – uzavření provozu kostela,
přesun bohoslužeb do farního centra
12/2020 – dokončení a kolaudace
II. etapy
03/2021 – dokončení vnějších úprav,
úprava zeleně

Celkové náklady na stavbu Centra
Lhotka a na rekonstrukci a rozšíření
stávajícího kostela budou činit cca 100
milionů Kč. Oproti dřívějším odhadům
tato částka narostla především na základě dopracování projektové dokumentace a zpřesnění náročnosti stavebních prací. V částce je zahrnuto
také vybavení interiéru obou částí. Nejen Centrum, ale i kostel bude potřebovat celou řadu nových prvků v interiéru,
např. lavice do celého trojlodního kostela apod.
Na úrovni odhadu se stále pohybujeme také proto, že dodavatele budeme volit výběrovým řízením, tedy sou-

těží, což ovlivní skutečnou cenu.
Aktuálně má naše farnost k dispozici
2 miliony Kč ve fondu investic a další
prostředky ve výši 0,5 milionu Kč, které
budou použity na realizaci prací spojených s finalizací přípravy projektu nebo
na podporu PR aktivit, bez nichž se
získávání finančních prostředků, tj.
fundraising, neobejde. Například
zvláštní příloha Katolického týdeníku,
kterou chceme oslovit věřící v celé ČR,
nás vyjde na cca 203 tis. Kč.
Mohlo by se zdát, že když naše farnost disponuje 2,5 miliony Kč, tedy
2,5 % celkových odhadovaných nákladů, jsme na tom špatně. Je však

?
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Vizualizace: Průhled z přístavby do hlavní lodě kostela
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nezbytné uvědomit si, že za dobu od
1. 7. 2011, kdy se vedení naší farnosti
ujal P. Korda, farnost již vynaložila 2,6
mil. Kč na projekční práce a 0,57 mil.
Kč za pozemky, které nám dříve vůbec
nepatřily. Naše farní společenství
dokázalo dát dohromady celkem 5,67
mil. Kč vedle všech ostatních provoz-

ních nákladů a odvodů ze sbírek. Za to
samozřejmě patří všem farnicím a farníkům obrovský dík, tím spíše, že se
tak stalo v období, kdy farnost žádný
fundraising neorganizovala. Je to velký
projev důvěry a ochoty přispívat na
společné dílo a to je důležitý vklad do
počátku organizovaného fundraisingu.

FUNDRAISING ANEB KDE NA TO VEZMEME
Kde na to vlastně farnost vezme peníze? Zcela určitě chceme začít sami
u sebe. Naše farní společenství v minulosti opakovaně prokázalo ochotu finančně přispět na společné dílo – připomeňme si rekonstrukci všech
vitrážových oken kostela a generální
opravu střechy kostela v letech 2006–
2008, což přišlo na 5,5 mil. Kč, na je-

jichž získání se farníci významně podíleli.
Naše farní společenství zřejmě bude
ochotno i nadále finančně přispívat. Nikoho by neměla „děsit“ obrovská částka 100 mil. Kč, i když je pro nás všechny z hlediska našich rodinných
rozpočtů naprosto nepředstavitelná.
Dívejme se na to pod zorným úhlem

svých vlastních možností. Z mnoha
malých částek (korunku ke korunce)
lze totiž dát dohromady velké obnosy.
Smysl má jakákoli částka, tedy i malá,
třeba jednou jedinkrát.
Arcibiskupství pražské, které náš
projekt dlouhodobě podporuje, nám
slíbilo uhradit 1/3, což představuje cca
33 mil. Kč.
V březnu t. r. jsme podali žádost
o grant z evropských fondů na podporu
výstavby komunitního centra, kde maximum na jednu akci činí 15 mil. Kč.
Zda naše farnost získá celou tuto částku, zatím nevíme. Pokud by se nám ji
podařilo získat, pak spolu s příspěvkem
od Arcibiskupství pražského a s našimi
stávajícími vlastními prostředky už bychom měli cca 50 mil. Kč. Tedy vlastně
polovinu celkové částky, a to je jistě
velmi povzbuzující. Ale pak stejně bude
zbývat ještě těch druhých 50 mil. Kč,

Vizualizace: Farní akademie v novém
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které budeme muset získat.
Koncem května t. r. vyjde v Katolickém týdeníku příloha o projektu naší
farnosti, kterou chceme oslovit věřící
v celé ČR a požádat je o finanční příspěvek.
Budeme oslovovat řadu subjektů církevních i mimo církev, a to jak „doma“
v ČR, tak v zahraničí. A budou-li k dispozici nějaké další granty, chceme o ně
také žádat.
Jak dlouho to vše může trvat? Odhadujeme deset až patnáct let. Tak
dlouho ale nelze stavět, realizace obou
částí je naplánovaná do maximálně
dvou let.
Budeme tedy konfrontováni nedostatkem finančních prostředků v čase.
Proto hodláme využít možnost půjčky
od Arcibiskupství pražského, kterou
budeme postupně splácet.

Budoucí farní knihovna
4/2018

4/2018
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NEHMOTNÁ PODPORA

MODLITBA ZA ZDAR STAVBY

PROSBA DO VLASTNÍCH ŘAD
Chtěli bychom poprosit všechny
o pomoc s opatřováním finančních
prostředků. Jako zvolení a vybraní zástupci farnosti do ekonomické a pastorační rady farnosti jsme již řadu kroků
k sehnání potřebných finančních prostředků podnikli, ale bez společné práce a pomoci celé farnosti se našemu
společenství nemůže podařit chybějící
finanční prostředky získat. O jakou
pomoc se může jednat? Třeba o některou z těchto forem:
a) přímá finanční podpora v rámci
možností každé rodiny, každé farnice
nebo farníka, ať již jednorázová nebo
opakovaná nebo kombinace obou;
b) oslovování potenciálních dárců ve
svém vlastním okolí (příbuzenstvo, přátelé, kamarádi, bývalí spolužáci apod.);

c) a samozřejmě návrh subjektů,
o nichž se domníváte, že bychom je jako farnost mohli s prosbou o finanční
podporu oslovit (firmy, organizace,
podnikatelé, živnostníci…).
Těšíme se i na benefiční aktivity,
koncerty, představení apod., které pomohou zviditelnit naše společné snažení. Jakákoliv pomoc v uvedených oblastech je velmi vítaná.
Celý projekt se pochopitelně neobejde bez toho klíčového, totiž bez Božího požehnání. Doprovázejme tedy naše společné úsilí nejen dary –
almužnou, ale také modlitbou a třeba
i postem.

Pane Ježíši,
tvá matka Maria ti byla vždy nablízku
a nyní s tebou kraluje v nebi. Právě
jí, Královně míru, naši předkové zasvětili lhotecký kostel. Proto i my spoléháme na její pomoc a ochranu.
A tak tě na přímluvu tvé milované
matky prosíme o dary tvého Ducha,
o požehnání a zdárný průběh opravy a rozšíření lhoteckého kostela
a stavby Centra Lhotka – domu, který bude místem radostného setkávání
všech lidí dobré vůle.
Amen.
Královno míru, oroduj za nás!“
Pracovní návrh mozaiky na fasádu
centra od sochaře Petra Váni

JAK POSKYTNOUT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
● V tuto chvíli je možné posílat dary na stávající číslo účtu naší farnosti (viz tiráž Věstníku)
s uvedením nového variabilního symbolu
100.
● Pro účely anonymních hotovostních darů je
určena pokladnička vzadu v kostele označená názvem Centrum Lhotka.
● Další možnosti budou průběžně uveřejňovány, v případě nejasností se s dotazem obraťte na pana faráře.

ZVEME VÁS NA PREZENTACI STAVBY
Srdečně zveme všechny zájemce na
setkání 22. dubna v 16.30, na kterém
bude představen aktuální stav příprav

a výhled na zahájení stavby farního
centra a rekonstrukce kostela P. Marie
Královny míru.
Vizualizace: Pohled od oltáře ke vstupu
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TO NEMŮŽETE MLUVIT,
JAK VÁM ZOBÁK NAROST?!
Jednu únorovou sobotu se sešla
pastorační rada ve Zvoli, aby se pokusila o brainstorming na téma fundraising. Že vám ta věta zní příšerně,
a ještě k tomu netušíte, co jsme to tam
vlastně tropili? Tahle dvě anglická slova se přitom v mnoha oborech ujala –
nejspíš proto, že nemají jednoslovné
české ekvivalenty, podobně jako třeba
roaming nebo windsurfing.
Brainstormingu říká otec Jiří žertovně „bouře mozků“. Je to vlastně docela
trefné, protože jde o prvotní, svobodné
vymýšlení nápadů na určité téma. Jeho
hlavní zásadou je, že se v této fázi
podněty ještě nehodnotí a nezavrhují.
Cílem je otevřít a vybouřit mozek tak,
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PENÍZE MUSÍME AKTIVNĚ „ZVEDNOUT“

aby vydal myšlenky třeba i nečekané,
a tudíž novátorské.
Fundraising je prostě a jednoduše
shánění peněz na určitý účel. V našem
případě na projekt „Centrum Lhotka“ –
stavbu farního domu a rozšíření kostela. Jakmile získávání peněz dostane
tento anglický název, většinou to nevěstí nic dobrého: obvykle to znamená,
že je potřeba sehnat pěknou sumičku.
Když každý z nás na chvilku rozbouří
svůj mozek třeba i drobným nápadem,
koho oslovit nebo jakou benefici uspořádat, lhotecké farnosti to moc pomůže.
A možná tomu ani nemusíme říkat
vznešeně fundraising…

4/2018

Slovo fundraising jsme si už na jiném
místě vysvětlili. Špehové našeho jazykového koutku si však všimli, že se občas vzpříčí v puse i ostříleným matadorům. Takže jak to s jeho výslovností
přesně je?
Slovo se skládá ze dvou částí: První
část je fund = fond, prostředek. Čteme
/fand/. Druhá část je raise = zvednout,
vytáhnout, vybrat. Čteme /rejz/. Takže
dohromady /fandrejzing/. Chybná výslovnost docela úsměvně dokládá teorii, že za jazykovými přeřeknutími často
stojí podvědomí (Freude, Freude,

4/2018

vždycky na tě dojde). Jak to? Rozšířená, ale nesprávná výslovnost /faund/
odkazuje na slovo found, které znamená „našel“ nebo „nalezeno“. Výslovnost
/rajzing/ zase mylně vede ke slovu rise
/rajz/, které znamená, že něco roste či
stoupá (samovolně). Takže to skoro
vypadá, že za chybnou výslovností je
podvědomé přání, abychom peníze
někde našli a aby jejich množství samovolně rostlo… Ze správného slovesa raise však bohužel vyplývá, že peníze kdesi ležící a čekající musíme
aktivně „zvednout“ my sami.
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NA LHOTCE JE MÁLO MÍSTA,
JEDNA VĚC JE ALE JISTÁ.
BEZ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
PENÍZE SE TĚŽKO SHÁNÍ!
NÁMĚTY A ČLÁNKY V TOMTO ČÍSLE VĚSTNÍKU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ
PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI, jmenovitě P. Jiří Korda,
farář a předseda PRF a ERF, P. Petr Šleich, farní vikář, sr. Bernarda Lacinová,
SCSC, pastorační asistentka, Petr Křížek, Jiří Šárka, Tomáš Hrouda, Lenka
Kapsová, Prokop Jirsa, Jana Šilhavá, Jakub Hradec, Martin Koníček, Petr Burda,
Jindřich Váně, Martin Aringer, Zuzana Králová, Jiří Gorčík, David Maruška. (red.)
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