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 VĚSTNÍK 
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 

 

KDYŽ JE ČLOVĚK STÁLE NA ZAČÁTKU 
 

 Jak bývá dobrým zvykem, na začát-
ku nového roku si většina lidí dává 
předsevzetí. A stejně tak po kratší ne-
bo delší době je (už méně dobrým) 
zvykem na něj zase zapomenout. Nebo 
z něj alespoň slevit. Určitá skupina lidí 
si předsevzetí pro jistotu raději nedává 
vůbec, aby pak nemusela řešit to, že je 
zase nesplnila. Pak přijde další rok, 
nebo aspoň začátek školního roku ne-
bo jinak význačného období, a zkou-
šíme to zase.  
 Proč to vlastně děláme? Jaký to má 
smysl? Možná to odráží jistou nespo-
kojenost s tím, 
jak žijeme. 
Chceme začít 
znovu, protože 
při pohledu na-
zpět zjišťujeme, 
že zdaleka ne 
všechno dělá-
me dobře. Má-
me naději, že 
můžeme začít, 
a v podstatě 
počítáme s tím, 
že na to máme, 
abychom vzá-
pětí zjistili, že 
nemáme.  

Takový trochu začarovaný kruh. Ne, 
nejsem pesimista a nenabádám tím ni-
koho, aby si nedával předsevzetí. Spíš 
se snažím ukázat na to, že to naše 
snažení má jeden háček. Spoléháme 
totiž JEN na sebe. Co takhle do naše-
ho snažení vpustit Boha? Spoléhat víc 
na něho, než na sebe?  
 A taky bychom mohli trochu zkrátit 
období. Třeba začít ráno a večer udělat 
rekapitulaci. To by se přece mohlo po-
dařit! Den není tak dlouhý jako rok. 
A   pokud se nezadaří, máme zítra  
novou  šanci.  Tři sta šedesát pět před- 

sevzetí pro no-
vý rok. Trošku 

hodně ne?... 
Ale, kdo z nás 

ví, kolik jich 
nakonec bude? 

Svatý Franti-
šek, ne dlouho 

před smrtí,  
vybízel své  

bratry: „Bratři,  
konečně  

začněme!  
Ještě jsme  

pro Boha nic  
neudělali!“ 

Sr. Bernarda 

 Albrecht Dürer: Růžencová slavnost  
(kopie obrazu ve Strahovském klášteře) 
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OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI I POHLED DOPŘEDU 
 

 Rada zasedala na svatého Mikuláše. 
Při hodnocení uplynulého období jsme 
vyjádřili veliké díky všem, kteří se podí-
leli na organizaci oslav 80 let našeho 
kostela. Množství kladných ohlasů, a to 
i od lidí, kteří nejsou našimi farníky, vy-
volala výstava Lhotecký kostel 1937–
2017 v obchodním centru Novodvorská 
Plaza. Dobrou zprávou je vlastně už 
samotný fakt, že nám vedení centra tu-
to výstavu umožnilo. A nejen to, 
16. prosince náš sbor provedl v tomto 
centru Rybovu Českou mši vánoční. 
O  ní v příštím čísle Věstníku. 
 Koncem listopadu se uskutečnilo již 
tradiční setkání (nejen) muzikantů 
a zpěváků naší farnosti. Jestliže tam 
bylo o něco méně lidí než loni, naopak 
na farní odpoledne ve Strahovském 
klášteře jich přišlo sto deset. Velmi mi-

lým překvapením bylo, že nás otec 
opat Michael Pojezdný nejen přivítal, 
ale dokonce se nám dvě a půl hodiny 
věnoval. A tak jsme mimo jiné měli tu 
výsadu, že jsme mohli přímo vstoupit 
do strahovské knihovny, a ne jako tu-
risti pouze nahlédnout za provazem.  
 Dále jsem informoval radní o probí-
hajících jednáních s vedením Tho-
mayerovy nemocnice ohledně nové 
smlouvy o využití nemocniční kaple 
a  vzájemné spolupráci. Úpravu 
smlouvy iniciovala nemocnice s přáním 
aktualizovat, případně upřesnit vzá-
jemné vztahy mezi ní a církvemi i dal-
šími subjekty působícími v nemocnici. 
Probrali jsme i Tříkrálovou sbírku a Alfa 
kurzy, které začnou 8. ledna a potrvají 
do Svatého týdne.  

P. Jiří Korda 
 
 

EKUMENA U NÁS 
 

 Srdečně vás všechny zvu v rámci 
Týdne za jednotu křesťanů na ekume-
nickou bohoslužbu a po ní na přátelské 
posezení. Loni jsme se společně modli-
li v našem kostele. Tentokrát se se-

jdeme v modřanském kostele, a to 
konkrétně ve čtvrtek 18. ledna v 18 ho-
din. Prosím pozvěte i své přátele! 

P. Jiří Korda 

 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● Rozloučili jsme se s panem Jorda-
nem Sebčevem a s Jaroslavem Štěti-
nou.  
 

● Tradiční předvánoční programy pro 
školy využilo 28 tříd. Děkujeme všem, 

kdo se jich aktivně účastnili, i těm, kdo 
tuto důležitou katechezi provázeli mod-
litbou. 
 

● Pastorační rada farnosti se sejde 
10. 1. ve 20.00 v sále sv. Václava. 
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HISTORIE LHOTECKÉHO KOSTELA  
V PODÁNÍ KRONIKÁŘKY 

Listopadová farní akademie (12. 11. 2017) byla součástí oslav 80. výročí po-
svěcení našeho chrámu – kostela P. Marie Královny míru. Tématem před-
nášky kronikářky naší farnosti, paní Evy Kocmanové, byla logicky „Historie 
lhoteckého kostela“.  
 

 
Poděkování Evě Kocmanové 

 
 Paní Kocmanová pojala téma v pod-
statně širších souvislostech, než by 
naznačoval název přednášky. Nejdříve 
se stručně zmínila jak o historii této 
části Prahy, ze které jsme se dozvědě-
li, že osada a tvrz Hodkovičky, patřící 
tehdy k vyšehradské kapitule, je zmi-
ňována již ve 13. století. Uvedla též 
několik jmen významných obyvatel 
Hodkoviček, jako byli např. Zdeněk Mi-
ler – tvůrce krtečka, dirigent Vladimír 
Válek, zpěvák Rudolf Cortés, akademik 
Otto Jírovec aj. Osada Lhotka, jejíž 
osídlení se datuje již z 11. století, byla 
od 18. století výletním místem obyvatel 
Prahy. Ve století 20. ze staré Lhotky 
zůstává jen kaplička sv. Petra a Pavla 
a vše je postupně zastavováno vilový-
mi čtvrtěmi a novými sídlišti. Katastrál-
ně se v roce 1935 jedná o Prahu XV. – 
Lhotku. Nárůst počtu obyvatel a rela-
tivní odlehlost od nejbližších farností 
(Modřany, Braník) dává v roce 1935 

vzniknout Spolku pro udržování řím-
skokatolických bohoslužeb – nejdříve, 
prozatímně, byly bohoslužby v domě 
č. p. 63 u Bernátů (vila naproti kostelu 
ve směru ke hřišti), současně probíhá 
jednání o výstavbě kostela, které je po-
znamenáno neutěšenou situací v Ev-
ropě signalizující brzkou válku. I to je 
zřejmě jedním z důvodů, že nový 
chrám je zasvěcen Panně Marii Krá-
lovně míru. Významnou roli ve volbě 
P. Marie sehrála i snaha odčinit svržení 
mariánského sloupu rozvášněným da-
vem na Staroměstském náměstí v lis-
topadu 1918. 
 Stavitelem kostela byl R. V. Svobo-
da. Není bez zajímavosti, že kostel byl 
postaven během šesti měsíců, je 
31 metrů dlouhý, původní oltář, charak-
teristický plastikami dvou andělů po 
stranách svatostánku, byl převzat 
z oslav Prvního celostátního sjezdu ka-
tolíků v roce 1935 v Praze, kdy byl in-
stalován na Václavském náměstí před 
sochou sv. Václava. Sochu P. Marie, 
která je věrnou kopií sochy ze Staro-
městského náměstí, dominující presby-
táři kostela, vytvořil akademický sochař 
Břetislav Benda. Vysvěcení kostela 
kardinálem Karlem Kašparem proběhlo 
7. listopadu 1937. Zvony byly vyrobeny 
v dílně zvonaře Manouška v roce 1939. 
Současně byl položen základní kámen 
kláštera Salvatoriánů – Společnosti 
Božského Spasitele, což je přístavba 
na pravé straně chrámové lodi. Salva-
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toriáni přišli z Brna v roce 1940 (k ob-
novení kláštera po válce však již nedo-
šlo). Prvofarářem v Praze XV – Lhotce 
byl salvatorián P. Jan Janků. V pozděj-
ších letech, zvláště za působení 
P.  Vladimíra Rudolfa (1967–1998), 
v  rámci liturgických změn po II. vati-
kánském koncilu, dochází postupně 
k výrazným úpravám kostela, z nichž 
jmenujme alespoň instalaci nového ol-
tářního stolu a novogotického podnoží 
sochy Panny Marie, odstranění kaza-
telny a původních oltářů, instalaci nové 
křížové cesty akademického sochaře 
Karla Stádníka, nové varhany, úpravu 
vstupní části kostela. Z důvodů zlepše-
ní akustiky kostela byla původní omítka 
nahrazena omítkou hrubou, rovněž by-
la instalována nová dvojitá okna, nové 
osvětlení interiéru kostela aj. Úpravou 
následně prošlo i nejbližší okolí kostela 
a jeho oplocení, výstavba kaple Nej-
světějšího srdce Páně po levé straně 
chrámové lodi, instalace nových zvonů, 
věžních hodin atd. V současné době se 
plánuje rekonstrukce a přístavba koste-
la. 
 Na lhotecké faře se vystřídala řada 
kněží, jáhnů i varhaníků. Za patera Ru-
dolfa byl také rozšířen a zkvalitněn 

chrámový sbor, který vedli hudebně 
erudovaní a odborně vzdělaní dirigenti 
(např. Jiří Mindl, Ladislav Pospíšil). 
Sbor již od roku 1989 zajížděl i do sou-
sedního Bavorska a pravidelně dopro-
vázel liturgii o významných svátcích 
hudebními díly, včetně lhoteckého hu-
debního skladatele V. Říhovského. Ve 
své záslužné činnosti sbor nadále po-
kračuje. Od roku 2011 je farářem far-
nosti P. Mgr. MUDr. Jiří Korda, jdoucí 
úspěšně ve stopách svých předchůdců 
paterů Vladimíra Rudolfa a Bedřicha 
Vymětalíka. 
 Přednáška paní E. Kocmanové byla 
do značné míry motivována osobními 
zkušenostmi a tou skutečností, že se 
lhoteckou farností prožila 61 let, byla 
zde pokřtěna, byla u prvního sv. přijí-
mání i zde byla panem kardinálem To-
máškem v roce 1970 biřmována. Její 
otec příležitostně hrával na varhany. 
Lhotecká farnost je proto její srdeční 
záležitostí. Jako kronikářka farnosti je 
jistě osobou na svém místě. Z titulu té-
to své činnosti požádala závěrem 
všechny, kteří mohou jakýmkoliv způ-
sobem obohatit farní kroniku, aby ji 
kontaktovali.  

Karel Štamberg 
 

O NAŠEM POSVÍCENÍ 
 O lhoteckém posvícení vy-
sílala TV Noe ve zpravodaj-
ství ze 14. 11. 2017, odkaz: 
http://www.tvnoe.cz/video/14
847 – najdete je od 4:55 min. 
 Fotografie z posvícení 
12. 11. 2017 najdete ve farní 
fotogalerii na stránce 
https://www.zonerama.com/lh
oteckafar-
nost/Album/3953703.  
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MÉ JHO NETLAČÍ 
 

 Ráda bych se podělila o svůj AHA 
zážitek z posvícenské promluvy pana 
kardinála Duky. Možná je to pro vás 
jasná a známá věc, ale já jsem koneč-
ně pochopila, proč Ježíšovo jho netla-
čí… Pan kardinál pod dojmem naší kří-
žové cesty začal hovořit o tom, že na 
sebe denně bereme svůj kříž a Ježíš 
nám říká: Vezměte na sebe mé jho, 
vždyť mé jho netlačí!  
 Kdo z nás ví, co je to jho? Ještě tak 
chomout si představit dovedeme. Pan 
kardinál ho sám viděl při prohlížení ma-
teriálů o Kubě, kde se ještě dnes pou-
žívá. „Jho je vlastně trám, kterým je 
propojené spřežení dvou volů, aby 
spravedlivě táhli. Ale také, aby se ti 

mladí táhnout naučili. To znamenalo, 
že velkou část tíhy celého spřežení 
táhnul ten starší. Uvědomme si skuteč-
nost, že sám Ježíš říká, že se zapřáh-
ne s námi! Když říká Já a otec jedno 
jsme, znamená to, že pravý Bůh a pra-
vý člověk se zapřáhne s námi a jde!“ 
vysvětlil pan kardinál. 
 Barvitě jsem si to představila a od té 
doby si vždycky ráno uvědomuji, že mi 
Pán Ježíš nabízí možnost se s ním 
spřáhnout a nést s ním, co den přináší. 
Kéž by se nám dařilo nezapomenout 
na to, že Pán nejen že jde s námi, když 
ho pozveme, ale velkou část tíhy bře-
mene bere na sebe.  

Jana Šilhavá 
 

  
  Jho, jařmo – současné          Jho, jařmo – starší typ 

 
 

VÝSTAVA BYLA ZDAŘILÁ 
Pozitivních ohlasů na výstavu k jubileu našeho kostela přišlo několik, otis-
kujeme část emailového dopisu pana Ing. Jiřího Havlase z Braníku. 
 

 Vážení představitelé Římskokatolic-
ké farnosti kostela Panny Marie, Krá-
lovny míru v Praze – Lhotce, s velkým 
zájmem jsme si prohlédli výstavu v ob-
chodním centru Novodvorská, při příle-
žitosti 80letého výročí založení Lhotec-
kého kostelíka. 

 Nápaditá výstava je velmi zdařilá, 
zajímavě popisuje nejen současné sku-
tečné dění ve lhotecké farnosti, ale 
i historický vývoj jejího života a exis-
tence od roku 1927.  
 Jsem zdejší rodák, který před mnoha 
lety chodil do, ještě pětitřídní, Obecné 
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školy v Hodkovičkách, v Havlovického 
ulici. Tehdy se ještě vyučovalo nábo-
ženství (německy Religion) ve škole. 
Na německo-českém vysvědčení byl 
tento předmět hned na 2. místě, za 
německým jazykem.  
 Katolické náboženství nás vyučoval 
katecheta, který docházel ze lhotecké 

farnosti. I já jsem se později stal jedním 
z malých ministrantů, kteří ve lhotec-
kém kostelíku „sloužili Bohu“ a zpívali 
ze zpěvníku Vzhůru srdce. Zpěvník, 
který vydal klášter Salvatoriánů v Praze 
– Lhotce, vlastním dodnes...  

Jiří Havlas 

 
 

DOBRÝ VÍTR DO PLACHET 
 

 Děkuji Bohu, že mi dopřál státi u ko-
lébky prvního kláštera salvatoriánů 
v   Čechách, v Praze XV – Lhotce 
a  u začátků lhotecké fary. Bylo třeba 
mnoho práce, než se tato dvě bohumi-
lá díla podařila. Prosím dobrého Boha, 
aby štědře žehnal všem mým nástup-

cům v úřadě faráře na Lhotce a ob-
zvláště, aby jim dal hodně svaté trpěli-
vosti. Lhotecká farnosti – Bůh dej dobrý 
vítr do tvých plachet!  

P. Jan Janků 
prvofarář v Praze XV-Lhotce 

 

 
Mariánská družina, vpředu P. Janků. Fotek P. Janků je zachováno v kronice jen 
málo. Nad dveřmi vchodu do kostela jsou velká písmena V (vítězství), povinný 

symbol vítězství Německé říše za války. 
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ADVENTNÍ NÁVŠTĚVA  
STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA 

Když jsem se doslechl o adventní farní akademii (již tradičně outdoorové), 
kterou Petr Křížek domluvil do Strahovského kláštera, potěšil jsem se a za-
čal vzpomínat, kdy naposledy jsem na Strahově byl: před pár lety na jedné 
oslavě v letním refektáři, předtím v 90. letech na svatbě Pavla Fischera a ješ-
tě předtím? Snad s 8. třídou ZDŠ v Památníku národního písemnictví. 
 

 V ohláškách jsme byli upozorňováni, 
že musíme přijít včas, protože nás při-
vítá pan opat a opozdilci se dovnitř už 
nedostanou. Opravdu: zvonkohra z Lo-
rety dohrála Tisíckrát a šli jsme dovnitř, 
dveře se zavřely a pan opat Michael 
Pojezdný nás srdečně přivítal. K na-
šemu překvapení tím ale neskončil, 
nýbrž nás celou dobu osobně prováděl.  

 

  
 

Opat Michael Josef Pojezdný 
 

Nejprve načrtl historii kláštera – tu zde 
nebudu přepisovat (je na internetu), já 
si zapamatoval škůdce, které pan opat 
bez jakékoli nenávisti jmenoval: bratr 
Žižka, Švédové, Josef II. a komunisté. 
 V románských prostorách jsme sly-
šeli o zakladateli premonstrátů sv. No-
bertovi a o slavném převozu jeho 
ostatků v letech 1626–27 z protestant-
ského Magdeburku do katoličtější Pra-
hy, s vojenskou podporou Albrechta 
z Valdštejna. Sv. Norbert byl ihned při-

jat mezi české patrony a Praha se stala 
premonstrátským poutním místem. 
 Pak jsme zašli do nové pokladnice 
a  do obrazárny – ta není velká, ale je 
pěkná, podle mě jí vévodí obraz Stra-
hovské madony a kopie Růžencové 
slavnosti. Myslel jsem, že originál byl 
Národní galerii jen zapůjčen, ale na 
webu jsem se dozvěděl, že jej premon-
stráti prodali už v roce 1934 Společ-
nosti vlasteneckých přátel umění v Če-
chách (předchůdci NG), možná trochu 
pod tlakem. Vůbec má tento slavný ob-
raz zajímavou historii – Albrecht Dürer 
jej namaloval roku 1506 v Benátkách 
pro tamní německý kostel, o sto let 
později jej koupil Rudolf II. a nechal 
přenést (nikoli převézt, prý aby se ne-
poškodil) do Prahy, roku 1782 jej  
Josef  II. prodal v dražbě za 1 zlatý  

Obrazárna 
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a 18 grošů, což mi vychází jako čtvrtina 
ceny krávy. Premonstráti jej koupili až 
za rok a za dráž, ale neprodělali na 
něm. 
 Dále nás pan opat zavedl jako VIP 
do knihovny, kde poutavě vyprávěl 
o její stavbě, rozšiřování, restaurování, 
provozním režimu a také o návštěvě 
prince Charlese, který je zřejmě takový 
bezprostřední. Studovat prý tam chodí 
ponejvíce právníci, ostatní si často jen 
prohlížejí obrázky. 

 V bazilice otec Jiří předsedal krátké 
bohoslužbě slova, po níž jsme se po-
modlili u hrobu sv. Norberta v postranní 
kapli. Návštěvu jsme zakončili v zim-
ním refektáři se svařákem a cukrovím, 
stále s panem opatem. 
 Mně se celá akce velmi líbila a děkuji 
Petrovi, otci opatovi a premonstrátům 
a přeji jim Boží požehnání a vůbec vše 
dobré. Procházka za úplňku dolů na 
Malostranské náměstí byla také moc 
pěkná.  

Jiří Vavřík 
 
 

NA STRAHOVĚ SRDCE KNIHOVNICE JÁSALO 
 

 Přivítal nás opat M. Pojezdný a stra-
hovské zvony právě hrály Tisíckrát 
pozdravujeme tebe. Klášter byl založen 
ve 12. století. Během času byl  poničen 
husity a Švédy a poznamenán komu-
nistickým režimem. Mohli jsme si pro-
hlédnout obrazárnu a tam vidět Stra-
hovskou madonu, obdivovat model 
kláštera, klenotnici a překrásnou kni-
hovnu. Je to druhá nejstarší církevní 
knihovna v Čechách. Čítá skoro 300 ti-
síc svazků. V teologickém sále má ná-
stropní nápis – Počátek moudrosti je 
v Boží bázni. Ve filosofickém sále nápis 
– Vše je pod vládou Boží Prozřetelnos-
ti. V knihovně je také zvláštní barokní 
stojan na knihy, kterému se dnes 
s úsměvem říká „Windows 1648“. Při 
prohlídce knihovny mé srdce knihovni-
ce „jásalo“ nad tou krásou. 
 V nádherné bazilice minor Nanebe-
vzetí P. Marie byla bohoslužba slova 
s otcem Jiřím. Zazpívali jsme si ad-
ventní Ejhle, Hospodin přijde... otec Jiří 
nám přečetl z knihy proroka Izaiáše: 
Ty, Hospodine jsi nás vykoupil... 

A  oslovil nás úvahou: „Můžeme žít 
mimo Boha, aniž si to uvědomujeme, 
máme špinavý šat hříšníků, v životě 
objímáme hlouposti a ne své blízké 
a Boha. Probuďme se tedy z falešné 
reality a ať Bůh sestoupí do našeho 
srdce.“ Pak jsme se mohli pomodlit 
u Nejsvětější svátosti a přednést své 
soukromé modlitby u hrobu sv. Norber-
ta, zakladatele řádu premonstrátů. Na-
še setkání jsme ukončili v zimním re-
fektáři a zahřáli se svařeným vínem. 
Bohu díky za krásnou první adventní 
neděli a všem, kteří nám toto duchovní 
odpoledne připravili.  

Eva Kocmanová 

Model kláštera 
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VÁŠ MANŽEL JE KNĚZ? aneb příhody z ulice 
Už je to necelé dva roky, co jsme v naší farnosti spustili aktivitu Adopce 
ulic. I naše rodina si jednu ulici adoptovala, jak jinak než tu, ve které bydlí-
me. Za ty dva roky se v ní na první pohled moc nezměnilo. Asfalt je tam po-
řád šedý, tráva zelená, nebe modré a paní Pokorná a rodina Kapsova kolem 
nás stále chodí na autobus. A přece je něco jinak. 
 

 Když jsme se začínali před dvěma 
lety modlit, byl jsem vnitřně trochu 
skeptický. Malá víra, že se něco může 
změnit, možná trochu lenosti a pohodl-
nosti… Obzvlášť, když jsem věděl, jak 
to v ulici vypadá: první sousedé nemlu-
ví s druhými, druzí sice jakž takž s tře-
tími, ale třetí ty první moc nemusí. Čtvr-
té pak znají víc jen ti první, protože 
jsou to takoví uzavření manželé. 
Všichni nevěřící. Co s tím jako pátí asi 
tak dokážeme udělat? Modlitbu za 
sousedy jsme přesto všechno začali 
zařazovat do naší společné modlitby 
s dětmi, a tak dnes už téměř každý ve-
čer u nás zazní „za lidi v naší ulici“. 
A začaly se dít věci. 
 Před pár měsíci mi do práce volá je-
den ze sousedů, že mu zemřel otec. Že 
stojí před kostelem na Lhotce a potře-
buje poradit. Obratem volám P. Petrovi 
a během chvilky se domlouvají. Po-
hřební obřady proběhly u nás v kostele 
a já jsem tam mohl zazpívat. 
 Loni na jaře jsem poprosil souseda, 
se kterým máme společný plot, zda by 
nešlo něco udělat s tepelným čerpa-
dlem, které má namířené skrz plot na 
náš pozemek a které kromě foukání 
studeného vzduchu k nám poměrně 
dost hlučí. I když šlo jen o slušný do-
taz, reakce byla negativní a velmi bouř-
livá. Vztahy ochladly. Docela mě to mr-
zelo, ale v tu chvíli se nedalo nic dělat 
než na vztazích dál pracovat a modlit 
se. Jednu letošní jarní sobotu koukám, 

že se něco děje u plotu. Čerpadlo mizí 
a soused ho přemisťuje. Vztahy se 
zlepšují a vypadá to, že jsme zase staří 
dobří sousedé. 
 Z druhé strany pozemku bydleli star-
ší manželé. Paní už nemohla chodit, 
tak jsme ji tak často nevídali. Pán i přes 
překonanou osmdesátku stále čile ob-
hospodařuje zahrádku a často se dá-
me přes plot do řeči. O tom, jak to tu 
bylo dřív, ale třeba i o tom, jak minis-
troval, jak se na to pak vykašlal a jak to 
má s vírou dnes. Před pár týdny mu 
manželka zemřela. Přestože se pova-
žuje za nevěřícího, požádal mě, zda 
bych nemohl domluvit zádušní mši ne-
bo alespoň to, aby nějaký kněz pro-
mluvil u ukládání urny na hřbitově. Zby-
tek rodiny to sice prý nepodporuje, ale 
on že to tak chce. Za jeho paní se na 
Lhotce sloužila mše hned druhý den 
a se sousedem jsme se domluvili. 
 Možná to někdo bude považovat za 
nepodstatné drobnosti. Já se ale do-
mnívám, že o drobnosti nejde a že to 
jsou mimo jiné i plody modlitby za naši 
ulici. Jsem rád, že můžeme lidem zpro-
středkovávat svědectví o víře třeba 
i  tímto způsobem. Hospodin si prostě 
cestu vždycky najde. Stačí se mu dát 
jako nástroj. A nezapomíná ani na po-
třebnou dávku laskavého humoru jako 
třeba v případě té „uzavřené“ soused-
ky, která se mé ženy při jedné příleži-
tosti zeptala: „A váš manžel je kněz?“ 

Prokop Jirsa 
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MODLEME SE ZA NOVÉHO PREZIDENTA 
 Také vám leží situace naší země na srdci? Spojme se v modlitbě za naše-
ho nového prezidenta!  
 

 Každý člověk, zvláště pak představi-
tel (představitelé) společnosti potřebuje  
modlitby. Můžeme se za něj modlit 
svými slovy či krátkou společnou mod-
litbou. Tento modlitební úmysl dobře 
vystihuje modlitba za nejvyššího před-
stavitele státu, převzatá z Českého mi-
sálu. Proto vám ji nabízíme jako mož-
nou přímluvu: 
 
 Bože, tobě patří všechno 
 na nebi i na zemi, 
 a ti, kdo vládnou, 
 jsou ve tvých službách; 
 vyslyš naše prosby 
 za (budoucího) nejvyššího 
 představitele našeho státu: 
 pomáhej mu, ať poznává,  
 co je správné, 
 a dobře vykonává svůj úřad, 
 aby byl vždycky zajištěn  
 právní řád 
 a svobodné rozvíjení lidské  
 osobnosti. 
 Prosíme o to skrze tvého Syna, 
 našeho Pána Ježíše Krista. 
 Amen. 

  

 Ať už se stane prezidentem kdokoliv, 
bude potřebovat naše modlitby, aby 
mohl svůj úřad vykonávat co nejlépe.  

Zdroj www.vira.cz, 
děkujeme za upozornění Marii Pokorné 

 
 Na www.modlisezaprezidenta.cz  na-
jdeme také svědectví s. M. Angeliky 
Pintířové: „Co ale vidím stejně důležité 
jako modlitbu, je v současnosti dobře 
prezidenta zvolit. Jak totiž říká sv. Te-
rezie z Avily, máme se za věci modlit 
tak, jako by to záleželo jen na Bohu, 
a pracovat na nich tak, jako by to zále-
želo jen na nás. K poctivé modlitbě te-
dy podle mě patří i to, že sleduji disku-
ze kandidátů, sleduji, co dělají, nedám 
jen na povrchní hodnocení, nedám se 
ovládnout nesmyslným strachem, ne-
nechám se opít lacinými sliby. Součas-
ně to znamená, že volit jdu, nejít volit je 
totiž závažná vina! Myslím si, že kdyby 
to křesťané opravdu takto dělali, tak 
jsme měli možná mnohem kvalitnějšího 
prezidenta i parlament. A také to zna-
mená u těch, k jejichž stavu to patří, do 
politiky vstoupit. Politika totiž není „špi-
navá věc“, ale je to náročná služba 
společenství.“  (red.)

 

 
Prezidentští kandidáti Vratislav Kulhánek, Jiří Drahoš, Petr Hannig, Marek Hilšer, 

Jiří Hynek, Michal Horáček, Pavel Fischer a Mirek Topolánek na DV TV 
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MODLITEBNÍ CHVILKY ZA STUDÁNKU  
 

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ Slova Žalmu 127 
nám připomínají, proč se vždy 1. a 3. středu v měsíci scházíme po ranní ado-
raci ve lhoteckém kostele.  
 

 „Když jsem se snažila 
zjistit, kdy rodiče ze školky 
s modlitebními chvilkami za 
Studánku začali, nikdo si to 
už přesně nepamatoval. Je 
ale možné, že od té chvíle 

uplynulo právě deset let. 
 Z počátku se rodiče scházeli navečer 
ve školce. U zrodu stála rodina z Křes-
ťanského společenství a nabízela se 
možnost, aby i ostatní rodiče svěřili své 
konkrétní starosti do společné modlit-
by. Postupem času se ukázalo, že čas 
nevyhovuje maminkám s kojenci a ba-
tolaty. Začaly se scházet dopoledne, 
a  protože školka byla vytížená, našly 
zázemí v našem kostele, v sále svaté-
ho Václava. 
 Všechny naše snahy, akce a plány 
zde vkládáme do rukou Otce. Prosíme 
Pána Ježíše, aby byl ve školce přítom-
ný, aby byla Jeho místem. Myslíme na 
zaměstnance školky, děti i celé jejich 

rodiny a také na všechny, kdo školkou 
prošli, ať tam strávili několik dní, či 
dlouhá léta. Děkujeme za všechny, kdo 
školce nějakým způsobem pomáhají, 
tedy právě i za lhoteckou farnost. 
 Složení a početnost našeho spole-
čenství se mění s tím, kolik maminek 
s menšími než „školkovými“ dětmi se 
cítí tímto způsobem služby osloveno 
(a zda mají zrovna všechny děti zdra-
vé). Většinou se schází pouze mamin-
ky z naší farnosti, někdy i z těch okol-
ních, ale chodívala mezi nás například 
i  maminka z Církve bratrské a měly 
jsme radost, když se občas připojily 
maminky nepraktikující, šlo o jejich vý-
jimečné setkání s Pánem v modlitbě 
a možná začátek další cesty. 
 Pokud by se chtěl připojit někdo dal-
ší, třeba některá babička, jejíž vnouča-
ta do školky chodí nebo dříve chodila, 
budeme za posilu rády, stačí nás po 
adoraci oslovit.     Hana Rundová 

 
 

VÝCHOVA DĚTÍ VE VÍŘE 
 

 Na setkání maminek s malými dětmi 
v našem kostele přijde 16. ledna od 
10 hodin opět Ing. Klára Kudrnová, 
dlouholetá katechetka a zkušená ma-
minka čtyř dětí. Můžete se těšit na po-
kračování přednášky o výchově dětí ve 
víře, tentokrát půjde o věci ryze prak-
tické: konkrétní podněty k modlitbě 
s  dětmi, prožívání mše svaté, liturgic-
kého roku apod. Zváni jsou tatínkové 
i  maminky nezávisle na tom, zda se 

zúčastnili prvního setkání v říjnu. Další 
inspirace k tomuto tématu najdete na 
http://www.manzelstvi.cz/zivot-v-
manzelstvi/rodina-s-detmi/vychova-
deti-ve-vire.html. Jedná se u zpracova-
ný záznam přednášky PhDr. Ivany 
Bernardové. Z pohledu vývojové psy-
chologie má dítě v každém věku před 
sebou určitý vývojový úkol, který je tře-
ba naplnit. Ten nepřišel sám od sebe, 
ale od Boha a má svou charakteristiku. 
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Úkol by měl být splněn v té době, pro 
kterou byl dán. O jaký úkol jde? 
1. Prožitek základní důvěry (kojenec) 
2. Základy vůle (období batolete) 
3. Základy svědomí (předškolní věk) 
4. Utváří se sebevědomí (mladší školní 
věk) 

 Nejde o úkol „jednorázový“, který by 
byl splněn a tím by skončil. Důležité je, 
aby byl dobře položen základ, úkol pak 
prostupuje i další vývojová období a tr-
vá až do smrti. Soustavně se rozvíjí, 
obnovuje a proměňuje. 

Jana Šilhavá 
 

19. FARNÍ PLES 
 ŘKF u kostela Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce vás srdečně zve 
v sobotu 27. ledna 2018 ve 20.00 do KC Novodvorská (Novodvorská 151, Pra-
ha 4) na společenský večer ve stylu 30. let. Vstupné 250 Kč, studenti a důchodci 
150 Kč (vstupenky k dostání po každé mši sv. v sále sv. Václava či v sakristii), na 
sále 300 Kč, studenti a důchodci 150 Kč.  

           
 
 

OLYMPIJSKÝ KARNEVAL 
 Srdečně vás zveme na karneval pro děti. KDY: neděle 28. 1. 2018 (15–17 h). 
KDE: ZŠ Zárubova, Zárubova 977/17, Praha 4 – Kamýk. TÉMA KARNEVALU: 
Zimní olympiáda; masky zimních sportovců, zvířat a sněhuláků jsou vítány! 
VSTUPNÉ: Děti a dospělí 40 Kč, rodinné vstupné 150 Kč. Děti se mohou těšit na 
hry, písničky, divadlo a soutěže. Více na http://karneval-lhotka.webnode.cz. 

Jana Váňová 
 

LÉKOŘICE ZVE NA 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU GABRIEL 
do kaple sv. Václava v areálu Thomayerovy nemocnice v sobotu 6. 1. 2018 od 
17.00 hodin. Vstupné dobrovolné. 
 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
žáků ZUŠ Křtinská Praha 4 Jižní Město v nemoc-
niční kapli sv. Václava v areálu TN ve čtvrtek 18. 1. 
2018 od 16 hodin. Vstupné dobrovolné. 
 

ZTIŠENÍ 
do kaple sv. Václava v areálu Thomayerovy nemoc-
nice ve čtvrtek 25. 1. 2018 od 16.00. Bude prostor 
pro ztišení, zpěv, modlitba, poslech hudby a žalmů. 

Mgr. Doubravka Vokáčová, nemocniční kaplanka 
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MOBILNÍ APLIKACE iZIDOOR 
 

 Salesiáni Dona Bo-
ska spolu s mladými 
lidmi vydali mobilní 
aplikaci iZIDOOR. Je 
určena všem, kteří se 
chtějí formovat a inspi-
rovat v duchovním ži-
votě, zvláště mladým, 
biřmovancům apod. 
 Aplikace př ináší 
každý týden nové du-
chovní impulzy –
evangelium na neděli 
s  myšlenkou, úryvek 
knihy, příběh, písnič-
ku, citát (denně) – 
mnoho tipů na modlit-
bu, průvodce duchov-
ním životem, kalendář 
světců, kontakty na 
centra mládeže apod. 
Aplikace se stále roz-
víjí a bude doplňována 
novými podněty.  Za-

tím je dostupná pro 
mobilní telefony s OS 
Android. Budete-li mít 
jakékoliv podněty k vy-
lepšení aplikace, mů-
žete psát na e-mail: 
izidoor@sdb.cz. 
P. Libor Všetula, SDB 

 
 

 

VÝZVA FARNÍKŮM 
Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Podělte se 
o svoje zkušenosti s modlitbou za adoptovanou ulici nebo instituci. Příspěvky 
o rozsahu maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži 
nebo předávejte osobně v sakristii.                    (red.) 
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BLÁZNIVÉ ÚTERÝ  
V roce 2016 se profesionální Charity zapojily do projektu potravino-
vé a materiální pomoci FEAD, který organizuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Projekt je financován z fondu EU určeného pro 
pomoc nejchudším vrstvám obyvatel. I naše Charita provozuje vý-

dejní místo, měsíčně si pro pomoc přijde asi 650 osob. V úterý a ve středu, 
kdy pomoc vydáváme, bývá v našich kancelářích rušno. 
 

 Jedno úterní dopoledne jsme v kan-
celáři byly jen dvě. Já vydávala potra-
viny a drogerii příchozím, sociální pra-
covnice Lenka vyřizovala telefony 
a  další agendu. Do kanceláře bez oh-
lášení přišli manželé, chtěli si půjčit 
chodítko. Vystěhovali s Lenkou téměř 
celý sklad pomůcek 
a  meditovali nad před-
nostmi jednotlivých typů 
chodítek, které máme 
k dispozici. Já zatím bě-
hala s potravinami a klič-
kovala překážkovou drá-
hou, kterou mi vystě-
hované pomůcky vytvořily 
mezi skladem potravin 
a  výdejním místem.  
 Do toho všeho zmatku 
volala pečovatelka Rad-
ka, že se zdržela s klient-
kou u lékaře a přijde poz-
dě k paní Janě. Ta špatně vidí a slyší, 
je prakticky nemožné se s ní domluvit 
po telefonu. Posíláme jí smsku každé 
pondělí, kdy jí velkými písmeny napí-
šeme, kdo k ní přijde na návštěvu, kte-
rý den a v kolik hodin. Bylo jasné, že 
musíme klientku upozornit na zpoždě-
ní. 
 Lenka se snažila dokončit zapůjčení 
pomůcky, mně přicházeli další zájemci 
o potravinovou pomoc. Než se nám 
podařilo poslat zprávu, telefonovala 
klientka sama. Pevnou linku jsem zved-

la já a manželský pár udiveně pozoro-
val, jak křičím do sluchátka, až skla od 
kanceláře drnčí. Marně. Paní Jana mě 
neslyšela. S pláčem prosila, abych po-
slala sms, jestli někdo přijde. 
 Telefon zazvonil znovu, sotva jsem 
hovor ukončila, přišli další lidé pro po-

moc. Lenka se stále vě-
novala výpůjčce chodítka. 
Když opět volala paní Ja-
na. Já byla ve skladu, tak 
to zvedla Lenka. Hlasitá 
konverzace se otevřený-
mi dveřmi nesla chodbou 
celým suterénem Komu-
nitního centra Matky Te-
rezy. Lenka trpělivě opa-
kovala, že Radka má 
zpoždění a přijde později. 
Zoufalé klientčino: „Nes-
lyším,“ jsme slyšeli všich-
ni, i když jsme vlastně nic 

neslyšeli. Hovor náhle skončil, Lenka 
se šokovaně dívala na sluchátko: „To 
jsem blázen, paní Jana, plakala, říkala, 
že neslyší. Pak prohlásila, že se na 
Radku těší, ráda si počká a zavěsila.“ 
 Úlevou jsme se zasmály, s námi 
manželé, kteří přišli pro chodítko, i lidé 
na chodbě. Lence se v tiskárně zasekly 
papíry, pevná linka i můj mobil začaly 
zvonit a někdo stiskl zvonek u dveří. 
Bláznivé úterý vesele pokračovalo dál. 
 Přeji Vám pokojný rok 2018.  

Eva Černá 
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KALENDÁŘ – LEDEN 2018 
 

PONDĚLÍ   1. 1. SLAVNOST  MATKY  BOŽÍ  PANNY  MARIE 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
18.30 Mše svatá 

  
ÚTERÝ   2. 1. 

Sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, 
biskupů a učitelů církve, prázdniny 

13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici   
18.30 Mše svatá  

  
STŘEDA   3. 1. Nejsvětějšího Jména Ježíš 
  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 
17.30 Zpívání s dětmi 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.15 Setkání prostředního společenství mládeže 

  
ČTVRTEK  4. 1.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ul.  
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
19.00 Společenství Zacheus 

  
PÁTEK   5. 1.  
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá  
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

  
SOBOTA    6. 1.  
13.00–16.00 Možnost návštěvy betlémů 
16.00 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy 
17.45 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
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NEDĚLE  7. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, končí doba vánoční  
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
13.00–16.00 Možnost návštěvy betlémů 

16.30 
Farní akademie: Když pacient není jen „žlučník na pětce 
vlevo u okna“, Kateřina Stará a Mgr. Doubravka Vokáčová 

18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ   8. 1.  
  8.00 Mše svatá 
17.00 Nejstarší společenství mládeže 
19.00  Začíná kurz Alfa  
  
ÚTERÝ   9. 1.  
  9.15–11.00 Společný program maminek s dětmi a CMŠ Studánky 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi  
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  
STŘEDA   10. 1.  
  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 Ministrantská schůzka 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.00 Setkání nejmladšího společenství mládeže  
20.00 Zasedání PRF 
  
ČTVRTEK  11. 1. Úmrtní den ct. Matky Elekty 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
19.00 Biblické setkání 
  
PÁTEK   12. 1.  
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  13. 1. Sv. Hilaria 
17.00 Mše svatá 



 

1/2018  17 

NEDĚLE  14. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
18.30 Mše svatá  

  
PONDĚLÍ   15. 1.  
  8.00 Mše svatá 
17.00 Nejstarší společenství mládeže 
19.00 Kurz Alfa  
20.00 Společenství mužů a otců 

  
ÚTERÝ   16. 1.  
  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  17. 1.  Sv. Antonína, opata 
  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 
17.30 Zpívání s dětmi 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.15 Setkání prostředního společenství mládeže 

  
ČTVRTEK  18. 1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 
18.00  
modřanský kostel 

Ekumenická bohoslužba a setkání 

19.00 Společenství Zacheus 

  
PÁTEK   19. 1.  
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  20. 1. Sv. Fabiána a Šebestiána 
17.00 Mše svatá  
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NEDĚLE  21. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá upravená pro děti 
18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ  22. 1.  
  8.00 Mše svatá 
17.00 Nejstarší společenství mládeže 
19.00 Kurz Alfa  
  
ÚTERÝ   23. 1.  
  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  24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
17.30 Ministrantská schůzka 
17.30 Příprava dospělých na křest 
18.45–20.15 Setkání nejmladšího společenství mládeže  
  
ČTVRTEK  25. 1. Obrácení sv. Pavla 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
19.00 Biblické setkání 
20.00 Modlitby Taizé 
  
PÁTEK   26. 1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
17.00–18.00 Triduum společenství Modlitby matek 
18.30 Mše svatá 
19.30–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  27. 1.  
17.00 Mše svatá 
18.00–19.00 Triduum společenství Modlitby matek 
20.00–1.00 Farní ples 
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NEDĚLE  28. 1.  Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
15.00   ZŠ Zárubova Dětský karneval 
17.00–18.00 Triduum společenství Modlitby matek  
18.30 Mše svatá 
  
PONDĚLÍ  29. 1.  
  8.00 Mše svatá 
17.00 Nejstarší společenství mládeže 
19.00 Kurz Alfa  
20.00 Setkání mužů a otců 
  
ÚTERÝ   30. 1.  
  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  31. 1.  Sv. Jana Boska, kněze 
  8.00 Mše svatá  
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
18.45–20.15 Setkání prostředního společenství mládeže 

 

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. 
 
 

MYŠLENKY SV. JANA BOSKA (svátek 31. 1.) 
 

● Mějte velikou úctu k nejsvětější Panně Marii.  
 Modlete se a buďte veselí. 
 

● Prokazujme dobro všem: tak budeme mít mnoho  
 přátel a žádného nepřítele. 
 

● Den, kdy se vám podaří přemoci nepřítele dobrem  
 nebo z něj učinit přítele, bude pro vás navždycky  
 dnem šťastným. 
 

● Ježíš v eucharistii je a musí být naším jediným  
 a opravdovým přítelem. 
 

● Chceš-li být mým přítelem, musíš mi pomoci spasit  
 svou duši. 
 

Zdroj: Myšlenky sv. Jana Boska na každý den v roce. (Jan Ihnát, editor) 
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PLÁNUJEME 
 

  8. 1. až 19. 3. – ALFA kurzy 
  17. 2. – postní duchovní obnova 
25. 2., 18. 3., 13. 5., 10. 6. – mše sv. 

upravená pro děti 
24. 3. – Velikonoční jarmark a žehnání 

ratolestí v CMŠ 
31. 3. – velikonoční vigilie, iniciační 

svátosti dospělých 

  8. 4. – 1. svaté přijímání dětí; „burza“ 
věcí z postního úkolu 
  4.–8. 5. – víkend pro rodiny s dětmi 
25. 5. – Noc kostelů 
  3. 6. – Zahradní slavnost 
29. 7.–11. 8. – Letní chaloupky starší 

a mladší. 

 
 
 

JAK NEZTRATIT DOBROU NÁLADU  
 

 Snad i vy jste dostali plno vánočních a novoročních přání. Mnohá jsou upřímná 
a křesťanská, ale množí se počet těch, která mluví jen o úspěších v novém roce, pří-
padně o pohodě a dobrém zdraví. Svědčí to o úpadku křesťanského smýšlení 
a o plíživém mizení eschatologické naděje… 
 Otevřme si Nový zákon, zvlášť listy apoštolů. Tam skoro nenajdeme stránku, která 
by nebyla prodchnuta touhou po shledání se vzkříšeným Pánem. Samozřejmě, vět-
šinou se to týká očekávání paruzie. Ale je tam jasná i touha po osobním setkání 
s ním hned při smrti. Mám touhu zemřít a být s Kristem, volá svatý Pavel, to je věc 
mnohem, mnohem lepší (Flp 1, 23). Což to nebude největší den naší existence? Ob-
jevit se tváří v tvář před Kristem, který je Pravda a Láska. Uvidět se v Pravdě – to 
bude asi pálit, to bude očistec – ale zároveň padnout do náručí nekonečné Lásky. To 
mi skoro nikdo o Vánocích nepřál. 
 A přece jenom tato naděje, tato eschatologická naděje mi může účinně pomáhat, 
abych neztratil dobrou náladu v trampotách, které nám následující rok přinese. Ať 
jsou jakékoliv. Pro mne je proto útěšné modlit se při mši svaté po otčenáši tu krásnou 
modlitbu: Pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bez-
pečí před každým zmatkem a ať s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho 
Pána Ježíše Krista. Není to pěkné přání do nového roku? 

biskup Jaroslav Škarvada, zdroj www.pastorace.cz 
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