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BŮH TVOŘÍ SLOVEM… 
 

 „Na počátku bylo slovo…,“ čteme 
v prologu evangelia svatého Jana 
(J1,1). Bůh řekl: „Buď světlo“, a bylo 
světlo (Gn1,3), dovídáme se ze zprávy 
o stvoření na prvních řádcích Bible. 
Mnoho moudrých teologů a mystiků 
přemítalo o těchto slovech a v moud-
rých knihách se o tom můžeme dočíst. 
Mě vždycky ale fascinovalo, že Bůh už 
tím, že něco chce, zároveň to tvoří. 
Chtěl, aby byl svět, a proto tu je. Chtěl, 
abychom tu byli my, a proto tu jsme. Je 
to vlastně úplně jednoduché…  
 Jenže do Božího „chtění“ se v urči-
tou dobu začne míchat to naše „chci“. 
Svoboda, kterou nám Bůh dal, nám 
umožňuje chtít něco jiného, než co 
chce on.  

 Všechno se začne komplikovat až 
k  okamžiku, kdy on znovu zasáhne 
svým Slovem a stává se sám Tělem. 
Prožije náš život od početí v Nazaretě, 
přes narození v Betlémě až po kříž na 
Golgotě.  
 Žijeme v úžasném Božím příběhu 
a máme v něm svůj podíl. Ale je na 
nás, jakým způsobem se do něj zapo-
jíme. Můžeme s Bohem souznít a tak 
tvořit, nebo můžeme jeho dílo bořit. 
Kéž je pro nás tento advent příležitostí 
znovu a nově pronikat do Božího díla, 
obdivovat jeho moudrost a s vděčností 
děkovat, že ačkoli jeho dílo neustále 
ničíme, on zůstává tím, kdo chce a tvo-
ří. Svým slovem může proměnit 
i nás…, když ovšem budeme i my chtít. 

+ sr. Bernarda 
 

 
Ilustrační obrázek: https://pixabay.com 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

 Milí farníci, na závěr občanského ro-
ku chci poděkovat. Na prvním místě 
našemu Pánu, dále patronce našeho 
chrámu a farnosti Panně Marii a všem 
našim svatým přátelům. Věřím totiž, 
stejně jako mnozí z vás, že bez nich by 
bylo marné jakékoliv naše namáhání. 
Někdy můžeme mít dojem, a třeba 
i  oprávněný, že toho namáhání a růz-
ného utrpení už je nějak moc. Pokud 
se však snažíme vše dělat v Boží pří-
tomnosti, pokud se neustále učíme vše 
s důvěrou Pánu předkládat, jistě vidíme 

i to, za co můžeme děkovat. Třeba i za 
naši farnost, za to, že zde můžeme 
společně chválit Boha, společně proží-
vat svou víru i sdílet radosti i starosti 
běžného dne. To by nebylo možné bez 
vás, vaší modlitby, vaší pomoci v orga-
nizaci mnoha programů, i vaší finanční 
podpory. Veliké díky! Těším se na další 
spolupráci a vyprošuji vám i všem va-
šim blízkým požehnaný rok 2019. 
 V modlitbách 

P. Jiří Korda 

 
 

SPOKOJENÁ LITURGICKÁ KOMISE 
A PŘÍSLIB OVEČEK 

 

 Interiér farního centra a úprava litur-
gického prostoru, to byla 24. října dvě 
témata setkání zástupců ekonomické 
a  pastorační rady s architekty.  
 Detailněji jsme probírali vybavení 
jednotlivých prostor. U kostela pak 
hlavním tématem bylo uspořádání 
presbytáře a lavice. Snahou návrhu 
úpravy kněžiště je krom zachování 
„genia loci“ zvětšení prostoru okolo ol-
táře, vytvoření důstojného ambonu 
a  sedes. Z navržených variant kostel-
ních lavic jsme se dohodli na typu, ale 
definitivní podobu získají nové lavice 
mimo jiné až po vyzkoušení vyrobené-
ho prototypu vámi farníky.  
 Protože 13. listopadu zasedala litur-
gická komise arcibiskupství, které 
předsedá pan kardinál, hned jsme na-
vrženou podobu interiéru kostela čle-
nům představili. Ač padaly různé otáz-
ky a připomínky, v závěru nám několik 

členů řeklo, že se podle nich jedná 
o  jeden z nejlepších návrhů z poslední 
doby.  
 Listopadové zasedání pastorační ra-
dy se konalo 14. listopadu. Řešili jsme 
připravované tištěné materiály ke stav-
bě, členové rady byli seznámeni s defi-
nitivním kalendářem inzerce v Katolic-
kém týdeníku.  
 Pak přišel na přetřes návrh nového 
dopisu sousedům. Připomínám, že vět-
šinou třikrát ročně dostanou lidé v na-
šem okolí dopis s pozvánkou na nad-
cházející bohoslužby a další programy.  
 Dále jsme podrobněji probrali pro-
gram adventu a Vánoc včetně progra-
mu pro školy a Tříkrálové sbírky (více 
na s. 7). Letos díky panu Janu Löffel-
mannovi, našemu farníkovi, bude ven-
kovní betlém na několik dní doslova 
oživen živými ovečkami (více na s. 4).  

P. Jiří Korda
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ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

 Mše svaté v adventu budou probíhat 
v pravidelných časech jako po celý rok. 
Případné aktuální změny budou včas 
zveřejněny na našich farních stránkách 
www.lhoteckafarnost.cz. 

 Každou adventní sobotu (8. 12, 
15. 12., 22. 12.) bude v 7.00 rorátní 
mše svatá, v 17.00 zůstává obvyklá 
mše svatá. 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VÁNOCI 
 

Úterý 18. 12. od 17 do 20.00 
Středa  19. 12. od 17 do 20.00 
Pátek 21. 12. od 19.15 do 21.00 (oba kněží) 
Sobota 22. 12. od 18.00 do 21.00 (oba kněží) 
Jinak v obvyklé časy. 
Upozornění: Před obřady 24. 12. se nezpovídá. 

 
 
 

 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 
  

Pondělí 24. 12., Štědrý den 
  9.00  mše sv. v domově Zárubova 
15.00  mše svatá upravená pro děti 
17.00  mše svatá, Jakub Jan Ryba 
24.00   mše sv. s koledami, dopro- 
    vodí ji skupina Jiříkovo vidění 
00.45  přátelské setkání pro nespavce 
Úterý 25. 12., slavnost Narození Páně 
  8.00  mše svatá 
10.00  mše svatá, chrámový sbor 
18.30  mše svatá 
Středa 26. 12., sv. Štěpána 
  8.00 a 10.00 mše svatá 
Čtvrtek 27. 12., sv. Jana, apoštola 
  8.00  mše svatá s žehnáním vína,  
    obvyklý úklid kostela 
Pátek 28. 12., Betlémských neviňátek 
15.00, 18.30 mše svaté a večerní  
    adorace jako obvykle 

Sobota 29. 12. 17.00 mše sv. ze svát-
ku Svaté rodiny, ale bez obnovy man-
želských slibů 

Neděle 30. 12., svátek Svaté rodiny 
  8.00 mše sv. s obnovou  manž. slibů 
10.00 mše sv. s obnovou  manž. slibů 
18.30 mše sv. s obnovou  manž. slibů 

Pondělí 31. 12. 17.00  mše sv. na 
poděkování za uplynulý občanský rok 

Úterý 1. 1. 2019, slavnost Matky Boží 
Panny Marie, Nový rok 

  8.00, 10.00, 18.30 mše svatá 
Středa 2. 1. a další dny – obvyklý pro-
gram 

Sobota 5. 1., vigilie slavnosti Zjevení 
Páně 17.00 mše svatá se žehnáním 
vody, kadidla a křídy 

Neděle 6. 1., slavnost Zjevení Páně 
  8.00, 10.00, 18.30  mše svatá se 
žehnáním vody, kadidla a křídy 
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MOŽNOST NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ 
 

Sobota  22. 12.:   od 13.00 do 17.00 
Neděle  23. 12.:  od 13.00 do 18.00 
Pondělí  24. 12.:  od 10.00 do 15.00 
Úterý   25. 12. až středa 2. 1. 2019 
 od 13.00 do 18.00 (v sobotu 29. 12. 
 jen do 17.00) 
Sobota 5. 1. a neděle 6. 1.  od 13.00 
 do 17.00, v neděli do 18.00 

Ostatní dny po celý leden vždy hodi-
nu přede mší svatou.  
Kasičky u betlémů – černoušek a an-
děl – jsou každoročně určeny na misijní 
účely. Farnost např. opět podpoří in-
dického chlapce Prabhu částkou 4 900 
korun. Své příspěvky na podporu indic-
kého chlapce můžete také přinést do 
sakristie. 

 

 
Venkovní betlém letos doplní živé ovečky od 23. do 26. 12. 

 
 
 

 

K R Á T C E 
 

 

● Svátost křtu přijal Michal Ján H., 
Jindřich Ludvík M.  
● Rozloučili jsme se s Robertem Ze-
manem a Stefanií Kurzweilovou. 
● Sbírka na misie během Misijní nedě-
le 21. 10. činila 24 636 Kč a Misijní ko-
láč přinesl dalších 7 283 Kč. 
● Katecheze pro školy jsou v plánu 
od 10. do 21. prosince, pamatujme na 
ně v modlitbách. 

● Před Vánoci budeme opět rozesílat 
1000 dopisů sousedům. 
● Přijďte podpořit náš chrámový sbor 
do Novodvorská Plaza, kde 15. 12. od 
16.00 provede Českou mši vánoční 
Jana Jakuba Ryby. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
ve středu 12. prosince ve 20 h v sále 
sv. Václava. 

 
 

 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na 
https://centrumlhotka.cz. Ke dni 31. 10. 2018 se nám podařilo vy-
brat 8.455 511 Kč. Všem dárcům děkujeme.  
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PŘÍBĚH JESLIČEK Z NAŠEHO KOSTELA 
Ing. Jan Roda, velký znalec betlémů, hlavně těch pražských, autor knihy  
Putování za betlémy České republiky, zkoumal také náš lhotecký betlém.  
Do příběhu našich jesliček doplnil další cenné poznatky. 
 

 Pro připo-
mínku uvádí-
me dosud 
známé infor-
mace 
o původním 
lhoteckém 
betlému. Po-
cházel zhruba 
z roku 1938, 
byl neznámo 
kdy poškozen 
a dnes z něj 
zůstal pouze 
slon, 
některé po-
stavičky, anděl a černoušek (kasičky). 
Ostatní části jsou z betléma, který stá-
val v kapli krčské nemocnice. V tele-
vizním dokumentu pana Čáslavského 
o Masarykových domovech (krčské 
nemocnici) je záběr na tento betlém. 
Nemocniční kaple byla v 50. letech 
zrušena. Proto P. Vladimír Rudolf se-
stavil oba betlémy dohromady. (red.) 
 Porovnával jsem snímky betlémů od 
kutnohorských řezbářů a nabyl jsem 
dojmu, že váš řezbovaný betlém byl 
zhotoven  v  řezbářské  dílně  Františka 

Charváta 
z Kutné Ho-

ry. Shodu 
nalézám se 
signovaným 

souborem, 
který je sta-

věn v kostele 
sv. Gotharda 

na Praze 6. 
V Praze jsou 

betlémy od 
Františka 
Charváta 

ještě 
u sv. Ignáce, 

a sv. Ludmily, spolu s figurami Bohumi-
la Beka. 
 Problém je v tom, že pánové Bek 
a Charvát, oba z Kutné Hory, pokud 
měli zhotovit „národní betlém“, vzali si 
za předlohu Alšův betlém. A kopírovali 
zdařile. Navíc Charvát se u Beka vyu-
čil. Objednávky na zhotovení „národní-
ho betlému“ dostávali ve třicátých 
a čtyřicátých letech, kdy se národ vy-
mezoval proti německému živlu. Tak 
jsem to při poznávání jesliček pochopil. 
Z těch let není mnoho jesliček v „biblic-
kém pojetí“. 
 Každé dílo má svůj příběh a ten by 
měl být uchováván stejně jako samotný 
předmět. Navíc jesličky mají svůj du-
chovní rozměr a na to se mnohdy za-
pomíná, když se zařazují mezi vánoční 
výzdobu. Tak proto vše jsem vám těch-
to pár řádků napsal.   

Jan Roda 
 

 

Ing. Jan Roda je sekretářem Spolku 
českých betlemářů. Spolek nabízí 
členství všem betlemářům a sběrate-
lům i přátelům betlémů a betlemářství. 
Spolek vydává časopis Betlemář, kte-
rý vychází pětkrát za rok, a pořádá vý-
stavy. Více na www.betlemy.cz. 
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ADVENTNÍ DÍLNA VE STUDÁNCE  
 

 Srdečně zveme všech-
ny farníky, zvláště rodiče 
s dětmi do Studánky (Ke 
Kamýku 686) na společné 
setkání při tradičním vy-
rábění adventních věnců 
v sobotu 1. 12. od 14 ho-

din. Na závěr přijde pan farář hotové 
věnečky požehnat. 
 Přejeme všem čtenářům Věstníku 
poklidný advent a požehnané, radostné 
Vánoce. 
 Za OS Studánka 

Hanka Rundová 
 

  
 
 
 

MIMOŘÁDNÉ AKCE V KAPLI SV. VÁCLAVA 
V kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice se v prosinci 2018 budou konat 
kromě pravidelných akcí také tyto mimořádné akce. 
 

● 9. 12. v 15.00 – vánoční divadlo Jak 
děti hledaly Mesiáše. Hrají a zpívají 
děti a mladí z Církve československé 
husitské a ze základních škol 
v  Praze 4 – Krči a Braníku. Společný 
zpěv koled. Vstup volný. 
● 12. 12. v 18.00 – J. J. Ryba: Česká 
mše vánoční v podání Modřanského 
chrámového sboru, Emauzského sboru 
a orchestru a jejich sólistů. Vstup volný. 
● 13. 12. v 16.00 – Adventní koncert 
pedagogů a žáků ZUŠ Křtinská Jižní 
Město. Vstup volný. 
● 17. 12. v 18.30 – tradiční předvá-
noční koncert ženského pěveckého 

sboru NASHIRA pod vedením Evy Má-
chové. Vstup volný. 
● 20. 12. v 16.00 – Předvánoční zti-
šení – prostor pro zamyšlení, zpěv, 
modlitbu, poslech hudby a žalmů, milé 
společenství při svících adventního 
věnce. Setkání bez rozdílu vyznání. 

Mgr. Doubravka Vokáčová 
koordinátorka duchovní péče  

a nemocniční kaplanka 
 

Lékořice - Centrum podpůrné péče 
Thomayerova nemocnice 

Tel: 261 083 519; 775 137 869 
www.ftn.cz/duchovni-sluzba-987  
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PŘEKONÁME MILION? 
S novým rokem se blíží i tradiční Tříkrálová sbírka, která proběhne od úterý 
1. do pondělí 14. ledna 2019. Naše farnost se do ní opět zapojí a já věřím, že 
znovu s plným nasazením – i díky vám! 
 

 Od roku 2004, kdy jsme se účastnili 
poprvé, do letoška jsme vykoledovali 
celkem 911 736 Kč, z toho le-
tos 90 tisíc, a tak máme šanci 
v roce 2019 překonat magic-
kou hranici jednoho milionu. 
 Jako každým rokem shání-
me vedoucí skupinek (osoby 
starší 15 let s platným občan-
ským průkazem) i koledníky. Vítáni 
jsou hudebně nadaní králové, kteří 
mohou koledování podpořit hrou na ně-
jaký hudební nástroj. Nejčastěji koledu-
jeme v kostele a v OC Novodvorská 
Plaza, kde nám vycházejí vstříc a po-

volují nám koledovat. Je možné 
s kasičkou zajít i na jiná místa. Jedna 

z kasiček bude po dobu trvání 
sbírky umístěna v kostele. 
 V případě zájmu se můžete 
přihlásit na kontaktech uvede-
ných níže nebo přes přihlašo-
vací formulář na stránce 
https://tks2019.jdem.cz. 

 Všem účastníkům a dárcům děkuje-
me a prosíme o modlitby za úspěšný 
průběh celé sbírky. 

Tomáš Hrouda, 777 050 953, 
tks@hroudovi.cz  

 
 

MÁTA – SPOLEČENSTVÍ PRO ŽENY 40+  
…aneb Bůh rozdává, ale člověk musí otevřít dlaň…, jak říká jedno přísloví. 
 

 Většinou jsme mámy od rodin, děti 
nám odrůstají, ale do důchodu nám 
ještě pěkných pár let schází… Přes 
den pracujeme, doma jsme v jednom 
kole, zdá se nemožné najít čas a spo-
lečenství pro nás. A přece moc, moc 
potřebujeme, aby se naše víra znovu 
nadechla, chceme se setkávat s Kris-
tem novým způsobem, toužíme se 
scházet a společně se modlit. 
 Z této touhy vzniklo naše nedělní 
farní společenství, kterému jsme daly 
jméno MÁTA. Inspirací se nám staly 
dvě biblické ženy MArie a MarTA. 
Vždyť jsme často spíš Marty a tak rády 
bychom byly Marie. Nakonec, každá 
z nás je tak trochu Marta i Marie. 

 Setkáváme se od jara každou dru-
hou neděli v osm večer v sále na faře 
a naše schůzky mívají velmi jednodu-
chý průběh. Čteme Písmo, modlíme se 
jednoduše, svými slovy, někdo nahlas 
někdo jen připojí své „amen“. Chválíme 
Pána, děkujeme mu za to, co v našem 
životě učinil a prosíme ho za naše ro-
diny, manžely, děti, za farnost, za stav-
bu a za vše, co nám leží na srdci. Nu 
a pak skoro vždycky zbude chvilka na 
nějaké to popovídání. V půl desáté už 
jsme na cestě domů.  
 Jestli máte pocit, že by naše farní 
společenství mohlo být pro vás, přijďte 
se podívat, budete vítány. 

Jana Váňová a Renata Černá, 
cerna.rena@seznam.cz 
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NEMOCNÉ NAVŠTĚVOVATI 
 

 Spolu s několika lhoteckými farnice-
mi navštěvujeme pacienty v Thomaye-
rově nemocnici. Pomáhá nám v tom 
dobrovolnická organizace Lékořice. 
Přicházíme k nemocným s taškami pl-
nými korálků, výstřižků, pentlí a všeho 
možného a pomáháme jim vytvářet 
drobnosti pro radost. Už na nás čekají, 
sedí okolo stolů a povídají si. Těší se 
a my s nimi. Bývají to nádherná setkání 
naplněná radostí.  
 Jednou mě sestřička po-
slala za devadesátiletou 
pacientkou na pokoj. Paní 
seděla na lůžku, chvilku mě 
pozorovala, a pak povídá 
úsečně a trochu nazlobe-
ně: „Žádné dílničky nechci. 
Slíbili mi přednášku o histo-
rii Prahy.“  
 „Přednášku dodat neu-
mím, ale můžete si udělat 
dárek pro vás nebo pro ně-
koho, koho máte ráda,“ na-
bízím já a ukazuji krabičky 
plné pestrobarevných ko-
rálků. „A já vám budu 
k ruce,“ doplňuji vzápětí. 
 „NIKDY jsem nic takového nenosila!“ 
ona na to.  
 „Mohla by to být nová životní zkuše-
nost,“ usmívám se. 
 „Já byla celý život jeřábnice. Nosila 
jsem montérky, žádné korále,“ začíná 
se nečekanou situací bavit paní.  

 „Jeřábnice?“ jediné slovo stačilo 
a stavidla vzpomínek se uvolnila. Vy-
právěla a já vyslechla nádherné, pře-
krásné svědectví o jejím životě, oby-
čejném, a přece nevšedním. 
 A pak, mezi řečí, povídá: „Tak to 
sem dejte, ať to odsejpá.“ 
 Zotavovala se po zlomenině zápěstí, 
pravou ruku měla pomalou a neobrat-
nou, práce vyžadovala velkou trpělivost 
– vždyť korálky byly jako živé. Já jí tu 

a tam pomohla, přidržela 
krabičku, připevnila uzávěr. 
A vida, za pár minut byl na 
světě osobitý, originální 
šperk. Dívala se na své ko-
rálkové dílo s nepředstíra-
ným údivem.  
 „Nikdy bych si nemyslela, 
že tohle dokážu,“ smála se 
nahlas. Bylo vidět, že má 
radost. „Nosit to sice nebu-
du, ale mám dárek pro ne-
teř, chodí za mnou na ná-
vštěvu a brzy přijdou 
Vánoce.“   
 Tu paní už jsem nikdy 
neviděla. Byla skvělá, na 

sklonku života a přece plná života. Vě-
řím, že nás někdy Bůh posílá, abychom 
vstupovali lidem do života jednoduše – 
třeba s korálky ve špitále… a radost to 
přináší nám všem. 

Renata Černá 

 
ZVLÁŠTNÍ DÁREK 

 Kristus je ten největší dárek, jaký jsme mohli objevit u vánočního stromku. Dá-
rek od samotného Otce. A pokud jsme nežasli nad tímto dárkem, pokud nám při-
padal „fádní a nezajímavý“, pak to znamená, že jsme jej dosud „nerozbalili“!  

Angelo Scarano, www.pastorace.cz (kráceno) 

Nikdy jsem nic  
takového nenosila 
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DVACÁTÝ FARNÍ PLES 2019 – ZLATÉ VÝROČÍ 
Je to neuvěřitelné. Jako by to bylo včera, kdy jsme společně odcházeli ze 
sálu v KC Novodvorská a už máme další ples opět za dveřmi. Jako každým 
rokem přicházíme na začátku adventu s prvními informacemi. 
 

 A je to dvojnásob neuvěřitelné. Ten 
letošní ples bude již dvacátý! Jako 
současní organizátoři nemáme zásluhy 
na všech uskutečněných plesech, ale 
jsme rádi, že se nám daří držet zájem 
o tuto společenskou akci a doufáme, 
že se i letos přijdete potěšit tancem 
a  pobavit s přáteli. Ples se uskuteční 
v  sobotu 26. ledna 2019 
a vzhledem ke zmíněnému 
kulatému výročí by měl být 
obzvláště slavnostní. Jistě si 
vzpomenete, že pro letošní 
výročí byla zvolena slavnostní 
zlatá barva.  
Milé dámy, jistě jste si již od 
svých drahých protějšků ob-
jednaly krásné šaty, které bu-
dou „zlatem vyšívané, 
jako když v nich letní 
slunce plane“ … Pokud 
by se ale snad „zlaté ni-
tě“ díky našemu plesu 
staly v Praze nedostat-
kovým zbožím nebo 
byste se snad příliš ob-
těžkány drahými zlatý-
mi šperky necítily úplně dobře, přijďte 
a  vezměte si třeba prstýnek z pouti. 
Můžete se pak zavěsit svému drahému 
do rámě a vyrazit se zpěvem „Já jsem 
to tvoje zlato, zlato kočičí…“! 
 Program plesu bude již tradiční 
a osvědčený. Těšte se na předtančení, 
společný tanec, tombolu i na půlnoční 
překvapení. K tanci nám bude opět 
hrát již téměř domácí kapela Fénix. 
Vstupné zůstává stejné jako v minulém 

roce, tj. základní plné vstupné bude za 
250 Kč, snížené vstupné pro studenty 
a důchodce pak za 150 Kč. Na sále 
před plesem se budou vstupenky pro-
dávat za 300, resp. 200 Kč. Vstupenky 
budou k dispozici již v adventu v sakris-
tii u pana faráře, pokud byste někoho 
chtěli darovanou vstupenkou potěšit na 

Vánoce. Hlavní prodej bude 
probíhat po Novém roce vždy 
po nedělních mších svatých 
v sále sv. Václava, mimo ne-
dělní mše pak opět v sakristii 
u pana faráře. 
 Opět předpokládáme, že se 
nám společně podaří shro-
máždit pěkné ceny do tombo-
ly, které udělají výhercům ra-

dost. Dárky do tomboly bu-
de možné nosit do sakristie 
po Novém roce. Pokud bys-
te někdo věděl o sponzorovi 
ochotném věnovat do tom-
boly významnější cenu či 
třeba sami chtěli podpořit 
ples nad rámec základního 
příspěvku ve formě vstup-

ného, ozvěte se nám na níže odkazo-
vané kontakty. Úplně na závěr, kdybys-
te někdo chtěl jakýmkoliv způsobem 
s organizací plesu pomoci či náš ples 
nějakým zajímavým způsobem oživit, 
také dejte vědět. 
 Za organizátory  

Petr a Lenka Pollákovi 
775 314 605, 775 314 612 

pollak@fel.cvut.cz 
lenka.pollakova@gmail.com 
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OBNOVME MARIÁNSKÝ SLOUP 
Slavný pražský mariánský sloup na Staroměstském náměstí před sto lety 
svrhla lůza. A dodnes nikdo neměl odvahu ho obnovit. Ale proč ne? Vždyť je 
to také symbol naší země. 
 
 Desítky let už se o něj vede tuhá 
bitva: obnovit pražský mariánský sloup, 
nebo ponechat ústřední metropolitní 
náměstí bez tohoto údajného symbolu 
habsburské poroby a rekatolizace? Ani 
rok stého výročí od jeho stržení zjevně 
nepřinese definitivní rozhodnutí. 
 Mariánský sloup na pražském Sta-
roměstském náměstí strhla lůza vede-
ná žižkovským anarchistou Frantou 
Sauerem přesně před sto lety, 3. listo-
padu 1918. Jednalo se o předem na-
plánovanou akci, protože na místě už 
byli připraveni hasiči s žebříky a prova-
zy. Podle aktérů tohoto barbarského 
činu se mělo jednat o odplatu za po-
rážku českých stavů v bitvě na Bílé ho-
ře v roce 1620.  
 Sloupoborci se totiž mylně domníva-
li, že památka byla postavena na po-
čest vítězství Habsburků v této bitvě. 
Toto dílo vynikajícího barokního socha-
ře Jana Jiřího Bendla ovšem vzniklo 
o více než třicet let později. Mariánský 
sloup byl postaven v roce 1652 jako 
poděkování za úspěšnou obranu Prahy 
proti Švédům, jejichž vojska plenila 
zemi, rabovala a vraždila zdejší obyva-
tele. Švédští vojáci nám také uloupili 
vzácné předměty z rudolfínských sbí-
rek na Pražském hradě. Nelze se tedy  
divit tomu, že Pražané měli strach z tak 
hrozného nepřítele a rozhodli se ne-
poddat a bránit své domovy. 
 To se jim povedlo, Švédové Staré 
a  Nové Město nedobyli a po uzavření 
vestfálského míru v roce 1648 odtáhli. 
Čili obyvatelé hlavního města poděko-

vali mariánským sloupem za to, že pře-
žili hroznou válečnou dobu. Takže to 
opravdu nebylo velebení Bílé hory ne-
bo katolické reformace, ale oslava zá-
chrany Prahy, se kterou se tehdy zto-
tožnila drtivá většina jejích obyvatel. 
Sloup, Hus a 27 pánů 
 Pokud jde o pobělohorskou rekatoli-
zaci, je jasné, že to ze současného po-
hledu byla chyba. Nutit někoho k jaké-
koliv víře, to je samozřejmě špatné. Ale 
tehdy, v 17. století, to bylo bohužel 
normální. I protestanští vládci v evrop-
ských zemích podle zásady cuius re-
gio, eius religio (čí země, toho víra) 
vnucovali svým obyvatelům svoji víru. 
A když saský kurfiřt, luterán Jan Jiří I., 
protestoval proti pokatoličtění českých 
zemí, římský císař a český král Ferdi-
nand II. mu odpověděl, že ani on ve 
své zemi netrpí jediného katolíka. 
Stržení sloupu bylo chybou a také Ná-
rodní výbor, který tehdy vládl, tento čin 
odsoudil a dal vojskem hlídat sochy na 
Karlově mostě, aby nedopadly stejně. 
Jeho zástupci si totiž uvědomili, že no-
vý stát může tento čin poškodit v za-
hraničí. Navíc bylo třeba brát ohled na 
silně většinové katolické Slovensko. 
Také se toho okamžitě chytila maďar-
ská propaganda, a vyzývala Slováky, 
aby zůstali součástí Uher a nespojovali 
se s bezbožnými „Čehúny“. 
Prozření Franty Sauera 
 Jsem pro obnovení mariánského 
sloupu na Staroměstském náměstí 
a  líbí se mně myšlenka jednoho člena 
spolku pro jeho obnovu, který už dříve 
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řekl, že sloup by společně se sochou 
mistra Jana Husa a pietně upraveným 
místem popravy sedmadvaceti českých 
stavovských představitelů byl symbo-
lem křesťanských tradic naší země: 
mariánský sloup by v něm zastupoval 
onu tradici katolickou. 
 Připomněl bych i výrok evangelíka 
Františka Palackého, že „katolická cír-
kev toho víc dobrého než zlého uděla-
la“. Je třeba si uvědomit, že katoličtí 
kněží mají velkou zásluhu na zachová-
ní českého jazyka a mnozí z nich byli 
upřímnými vlastenci.  
 Mezi ně patřil například historik, lite-
rát a jezuitský duchovní Bohuslav Bal-
bín, mimo jiné autor Rozpravy na obra-
nu jazyka slovanského, zvláště pak 
českého. Neprávem zapomínaný mo-
ravský kněz František Sušil zase pro-
slul coby sběratel moravských lidových 
písní. Českobudějovický biskup Jan 
Valerián Jirsík zakládal školy s českým 
vyučovacím jazykem, které financoval 
i  ze svých peněz.  
 A mezi předplatiteli českých časopi-
sů v 19. století dominovali katoličtí du-
chovní. Proto zkusme k mariánskému 
sloupu na Staroměstské náměstí při-
stoupit z tohoto úhlu pohledu jako 

k symbolu katolictví, které má o tuto 
zemi velké zásluhy. 
Koneckonců i bohém Franta Sauer, 
když v roce 1947 v pražské nemocnici 
pod Petřínem umíral na tuberkulózu, 
přijal svátost posledního pomazání, 
svého činu litoval a prosil kněze za od-
puštění. 
Zločinec nevadí 
 Je totiž nepochopitelné, že tolik vadí 
mariánský sloup, a přitom nikoho ne-
vzrušuje pamětní deska náboženského 
fanatika a zločince Jana Želivského na 
Staroměstské radnici, navíc s nehoráz-
ným komunistickým textem, že byl ka-
zatel Želivský odstraněn, protože stál 
v cestě měšťácké reakci. 
 To je úplný nesmysl. Jana Želivské-
ho nechali staroměstští radní právem 
popravit v roce 1422 a lze jen litovat, 
že se tak nestalo už dříve. Byl to totiž 
šílenec na úrovni dnešních radikálních 
muslimů z Islámského státu, který krutě 
a bezohledně likvidoval každého, kdo 
se opovážil s ním nesouhlasit. Spíš by 
tedy snad měla vadit tato připomínka 
než vzácná barokní památka. 

Jan Ziegler, publicista 
Vyšlo v MF Dnes 3. 11. 2018 

 

  
 

Foto Pavel Šilhavý (2018) a Jindřich Eckert (1900) 
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LHOTECKÉ POSVÍCENÍ 
V neděli 11. listopadu jsme slavili 81 let od posvěcení našeho kostela. Slav-
nou mši sv. v 10.00 sloužil novokněz RNDr. Mgr. Pavel Křížek, bývalý ředitel 
Arcibiskupského gymnázia v Praze. Na závěr mše svaté udělil zájemcům své 
novokněžské požehnání. 
 

  
 

 
Foto Pavel Toepfer 
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ZE LHOTKY Z ROKU 1938 
80 let staré přání pro nás může být symbolické, když nyní zamýšlíme posta-
vit pro další generace Centrum Lhotka. Jak se říká: „Bez Božího požehnání 
marné lidské namáhání,“ nebo: „S Bohem začni každé dílo a podaří se ti až 
milo.“ I kaplička u Černého koně (viz článek na str. 14) je toho důkazem. 
 

 Text na přání z roku 1938: 
 S pomocí Boží, P. Marie – Královny 
míru a obětavých dárců 
postaven byl kostelním 
spolkem v Praze XV.  
– Lhotce chrám P. Ma-
rie-Královny míru. Na 
hlavním oltáři lhotecké 
svatyně obnovena byla 
památná socha Matky 
Boží a část Mariánského 
sloupu, strženého 3. lis-
topadu 1918 na Staro-
městském náměstí. 
 Další veliké úkoly če-
kají však ještě lhotecké 
katolíky. Především je 
nutno umořovati dluh ze 
stavby, doplniti chrámo-
vé zařízení, vymalovati 
chrámovou loď, poříditi 
věžní hodiny a konečně postaviti farní 
budovu, kde nalezla by útočiště dětská 
besídka a katolická knihovna, dnes jen 
nouzově umístěné. 
 Prosíme proto snažně všechny dár-
ce: Zachovejte i nadále svoji vzácnou 
přízeň lhoteckým katolíkům, tak pří-
kladným způsobem osvědčenou, na-
hraďte tak mnohé členy a dobrodince, 
které spolek ztratil v zabraném území. 
Nemůžete-li přiložené složenky použíti 
nyní, uschovejte ji laskavě na dobu 
pozdější. 

 Pokud některý dobrodinec neobdržel 
sošku P. Marie – Královny míru, 40 cm 

vysokou, podle původní 
sochy na hlavním oltáři 
(za dar nejméně 100 Kč, 
příp. za předem zaplace-
ný příspěvek činného 
člena na další tři roky), 
neb pamětní medailku 
(po zaplacení příspěvků 
činného člena za dva ro-
ky a 5 Kč na výlohy a 
poštovné), neb přejete-li 
si, aby za letošní příspě-
vek (dar) byla Vám soška 
či medailka zaslána, rač-
te to laskavě pozname-
nati na složence pošt. 
spořitelny. 
 Pokojné a požehnané 
svátky vánoční, klid a mír 

v novém roce a vděčné zaplať Pán Bůh 
za laskavě věnovaný dar v roce 1938 
všem svým šlechetným příznivcům 
a dobrodincům upřímně přeje Spolek 
pro udržování římskokatolických boho-
služeb a výstavbu kaple v Praze – 
Lhotce.  

 
 

Na přání je podpis předsedy a jednatele lhoteckého spolku. Jednatel byl pan Ivan 
Tůma a první podpis zřejmě patří Msgre. Bohumilu Staškovi, vyšehradskému ka-
novníkovi, který byl čestným předsedou spolku.            Eva Kocmanová 
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ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY SV. BARTOLOMĚJE 
Po zdárném dokončení rekonstrukce kapličky sv. Bartoloměje v Hodkovič-
kách u ní 11. listopadu proběhla krátká odpolední bohoslužba. Modřanský 
farář P. Josef Pecinovský při ní kapličku sv. Bartoloměje znovu posvětil. 
 

 Kaple pochází z 15. století a kdysi 
stála v tichu mezi stromy. Dnes stojí na 
rušné křižovatce u zastávky MHD Čer-
ný kůň. Po roce 1989 se obyvatelům 
Hodkoviček a modřanským farníkům 
podařilo obnovit poutní mše vždy na 
konci srpna. 
 Kaplička „prožila“ několik povodní, 
naposledy v roce 2002, kdy byla do po-
loviny zaplavená a velmi zchátrala. Její 
stav byl žalostný a nebylo možné ji jen 
tak opravit, protože stojí na pozemku 
Magistrátu hlavního města Prahy.  
 Skupinka těch, kterým osud kaple 
ležel na srdci, se u kapličky už dva roky 
pravidelně schází k modlitbě. Síla mod-
liteb a úsilí lidí o obnovu přinesly své 
ovoce. A tak ve svátek sv. Martina, sto 
let po skončení 1. světové války a v ro-
ce 100. výročí naší republiky se sešlo 
více než 70 lidí u kapličky na děkovné 
bohoslužbě. Bylo krásné slunečné od-
poledne a kaplička byla znovu vysvě-
cena P. Josefem Pecinovským.  

 Dva trubači hráli a my s radostí zpí-
vali Tisíckrát pozdravujeme tebe včet-
ně přidané sloky s prosbou za ochranu 
Hodkoviček a jejich obyvatel. Otec Pe-
cinovský poděkoval všem, kteří se na 
opravě podíleli: „Dobrá věc se podaři-
la"... Vzpomněl také na ruský film Po-
kání o době Stalinismu, kde se jedna 
stará žena vrací do své vesnice a kos-
tel je zrušený… Vysloví otázku: „K če-
mu je taková cesta, která nevede ke 
chrámu?“ 
 S radostí v srdcích jsme zapívali 
slavnostní Te Deum. Věřím, že se 
sv. Bartoloměj u Boha přimlouval, když 
nám na cestu nádherně zapadalo slun-
ce. Bohu díky! Boží dary jsou pro naše 
srdce vždy krásné a povzbuzující. 

Eva Kocmanová 
 

 Večerní chvály u kapličky i nadále 
pokračují v neděli v 19.00 jednou za 
čtrnáct dnů: 25. 11., 9. 12., 23. 12. Jste 
srdečně zváni.           (red.)  

  
Foto Jakub Šerých / Člověk a víra  

www.clovekavira.cz 
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FARNÍ AKADEMIE 
V rámci listopadové farní akademie (4. 11. 2018) jsme vyslechli přednášku 
Lukáše Novosada a Mgr. Antonína Kříže „Lužičtí Srbové včera, dnes 
a … ???“. Oba pánové jsou členy Společnosti přátel Lužice, zřejmě již mno-
ho let, což bylo patrné z jejich velice fundovaného podání zmíněné přednáš-
ky, která pokrývala nejen blízkou minulost, ale také historii Lužice a novo-
dobé dějiny vzájemných styků s Českem. Lužice: německy Lausitz, polsky 
Łużyce, hornolužickosrbsky Łužica, dolnolužickosrbsky Łužyca.  
 

 Svoji přednášku, doprovázenou ob-
razovou prezentací, především v po-
dání pana Novosada, zahájili stručným 
popisem území Lužice. Ta se člení na 
Horní a Dolní, obě se rozkládají v po-
vodí řeky Sprévy, pramenící v blízkosti 
našich Lužických hor. Horní Lužice je 
v horní části řeky, tj. blíž k našim hrani-
cím, a Dolní v dolní části 
řeky – zeměpisně vzato, 
za Frýdlantským a Šluk-
novským výběžkem, ve 
východním Sasku, začí-
ná Horní Lužice s měs-
tem Budyšínem a sever-
něji, v jihovýchodním 
Braniborsku, Dolní Luži-
ce s městem Cottbus 
(Chotěbuz). Přesněji 
vzato, Lužice více či mé-
ně zasahuje / zasahovala 
zčásti na naše i na pol-
ské území. Lužičtí Srbo-
vé jsou zbytky slovan-
ských kmenů, které 
v 6. až 7. století obývaly 
i severní část Německa (známá je je-
jich přítomnost např. na Rujáně), odkud 
však postupně byly vytlačeny germán-
skými kmeny do povodí Sprévy. Ještě 
v 9. století byla Lužice součástí Velko-
moravské říše, ve středověku, za Kar-
la IV., českého státu, a byla jí i v obdo-
bí třicetileté války až do roku 1635. 

Tehdy celou Lužici, kromě území ko-
lem Chotěbuzi, získal saský kurfiřt Jan 
Jiří. K poslední úpravě tzv. zástavního 
práva došlo po Vídeňském kongresu 
(1814–1815), kdy Lužice byla rozděle-
na mezi Sasko a Prusko (Braniborsko), 
což v podstatě přetrvalo až do konce 
2. světové války. Není bez zajímavosti, 

že po 1. světové válce 
byla snaha o přičlenění 
Lužice (alespoň Horní) 
k Československu, což 
podporoval i prezident 
Masaryk. Výsledkem byla 
však jen intenzivní kultur-
ní výměna, kterou v roce 
1933 zakázal nastupující 
fašistický režim. Po roce 
1945 byla kulturní výmě-
na obnovena, takže v le-
tech 1945–1948 byla ve 
Varnsdorfu a České Lípě 
lužická gymnázia. Snaha 
o př ič lenění Lužice 
k ČSR ovšem byla mar-
ná, takže v podstatě zů-

stala v rámci nově vzniklého NDR, po 
roce 1989 v rámci Spolkové republiky 
Německo. 
 Vraťme se do roku 1728, kdy byl 
v Praze podle plánu Kiliána Ignáce  
Dientzenhofera postaven Lužický se-
minář určený pro přípravu římskokato-
lických kněží pro Horní Lužici. Ten se 
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postupně stal významným centrem ka-
tolických Lužických Srbů a lužické 
vzdělanosti. V roce 1922 jej stát zrušil 
a sám jej spravoval; po roce 1945 jej 
daroval Společnosti přátel Lužice, tak-
že opět mohl sloužit jako lužickosrbská 
kolej – ovšem jen do roku 1955, pak 
byl zestátněn. V současné době je 
vlastníkem Ministerstvo školství a tělo-
výchovy, sídlí zde Společnost přátel 
Lužice, zastoupení Svobodného státu 
Sasko i obnovená, veřejnosti přístupná 
Hórnikova lužickosrbská knihovna. 
V minulosti zde působili naší význační 
buditelé jako Josef Dobrovský, Karel 
Jaromír Erben, Jan Neruda, Stanislav 
Kostka Neumann aj. Podle vzoru Mati-
ce české byla v roce 1847 založena 
Matice lužickosrbská. V roce 1907 za-
číná organizovaná spolupráce, je zalo-
žen Česko-lužický spolek, již dříve 
opakovaně zajíždí do Lužice malíř 
Ludvík Kuba a zachycuje lidové zvyky, 
obyčeje i písně, kreslí kroje. V roce 
1912 je založena další významná or-
ganizace Domowina, která je sice v ro-
ce 1937 zrušena, nicméně po skončení 

2. světové války obnovena, pak opět 
zrušena a až v roce 1989 došlo k defi-
nitivnímu povolení činnosti. Podobný 
osud stíhal i Matici. Domowina za-
střešuje řadu lužickosrbských spolků 
a  organizací, včetně vysílání v lužické 
srbštině v televizi i v rozhlase, dále  
zastřešuje i vydávání knih v témže  
jazyce. 
 Jaká je současnost? Pokud se týká 
počtu obyvatel hlásících se k národ-
nosti Lužických Srbů, údaje se různí, 
pohybují se mezi 30 až 60 tisíci. Kom-
plikací jsou smíšená manželství, z růz-
ných důvodů preference německého 
jazyka. Je ku podivu, že tak malý ná-
rod, který nikdy neměl svoji samostat-
nost, do dnešní doby přežívá, vydává 
svoji literaturu, obléká vlastní kroje, ne-
opouští staré zvyky, katedrálu sv. Petra 
v Budyšíně společně sdílí s evangelic-
kou církví apod. Můžeme být hrdí na 
to, že k tomuto stavu jsme v minulosti 
přispívali a stále přispíváme i my. 

Karel Štamberg 
Obrázek: www.mapy.cz 

 

POUŤ MODLITEB ZA NEJMENŠÍ 

 
 

 Zveme v pátek 28. prosince na čtvrtý 
ročník Smírné pouti za potracené děti, 
jejich rodiče a lékaře, kterou pořádá 
modlitební iniciativa Modlitby za nej-
menší (MzN).  

 Pouť je uzpůsobena tak, aby se jí 
mohly zúčastnit také rodiny s dětmi. 
Začínáme v 11.00 hod. mší svatou 
s o. biskupem Václavem Malým v kos-
tele Panny Marie Vítězné (Pražské Je-
zulátko). Další zastávky pouti: občer-
stvení v klášteře kapucínů na Lore-
tánském náměstí, modlitba v Loretě, 
modlitba u hrobu sv. Norberta na Stra-
hově. Pro vytrvalce účast v 16.15 hod. 
na pravidelné modlitbě za národ v kapli 
sv. Václava v katedrále. Více na 
http://www.modlitbyzanejmensi.cz. 

P. Jiří Korda 
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SRDÍČKA PRO MANŽELSKÉ PÁRY 
Uprostřed léta, 28 července se sešlo šest dobrovolnic ve výtvarné dílně Cuřínka, 
aby připravily upomínku na obnovu manželského slibu – keramická srdíčka. Letos 
svátek Svaté rodiny připadne na neděli 30. prosince.        Foto Jana Váňová 
 

   
 

 

OHLAS NA ČLÁNEK O KOSTELE V PODOLÍ 
 

Při čtení článku v listopadovém Věstní-
ku mě zaujal článek o pouti do kostela 
sv. Archanděla Michaela v Podolí. Vrá-
tilo mi to vzpomínky na mé dětství. Čas 
rychle běží, už vše počítám na deseti-
letí. Také jsem tam chodívala s rodiči, 
protože můj otec tam hrával na varha-
ny. Maminka mi říkala, že tam musím 
být tiše, protože je tam Pán Ježíš ve 
svatostánku. Nečinilo mi potíže být tiše 
a vše pozorovat a poslouchat hrajícího 
tatínka. A také interiér kostela se mi 
moc líbil. Vše tam bylo bílé. Také se mi 
líbila zvláštní kasička, kterou používal 
kostelník. Byl to červený sametový vá-
ček se zlatými třásněmi a nápisem Bo-

hu díky, pokud si dobře vzpomínám. 
Váček byl na dlouhé tyči, kterou kos-
telník pomalu sunul do lavic. Od roku 
1966–1970 v Podolí působil významný 
kněz Josef Hermach (1924–2002). Je-
ho promluvy byly magnetem pro lidi 
a solí v očích komunistům. Ti ho proto 
pak přeložili. V roce 1997 ho kardinál 
Miloslav Vlk jmenoval kanovníkem  
Kolegiální kapituly Všech svatých.  
Výpomocným duchovním v Podolí  
(1968–1986) byl také kněz Jan Rosů-
lek (1900–1990), bratr herečky Marie 
Rosůlkové. Tolik z mých vzpomínek. 

Eva Kocmanová 

 
 
 

VÝZVA REDAKCE VĚSTNÍKU FARNÍKŮM 
Děkujeme přispěvatelům a těšíme se, že se zapojí i další. Příspěvky o rozsahu 
maximálně 2 500 znaků vč. mezer posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo pře-
dávejte osobně v sakristii. Pokud je máte, oživte také fotografiemi z události. 

 (red.) 
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MŮJ PRVNÍ DEN V TERÉNU  
Ráno jsme mluvily s kolegyněmi o zdravotním stavu klientky paní Marušky, 
o kterou se staráme už dvacet let. Právě v souvislosti s ní se mi vybavily mé 
začátky ve Farní charitě Chodov. Nastoupila jsem začátkem listopadu roku 
1999 jako zdravotní sestra na částečný úvazek. Byla jsem ještě na rodičov-
ské dovolené s mladším synem. Každý čtvrtek chodila Jakuba hlídat  
babička a já si šla oprášit své sesterské dovednosti. 
 

 Dnes ráno jsem si vybavila 
ten první den, kdy jsem před 
devatenácti lety šla do teré-
nu poprvé sama. Naše teh-
dejší vrchní sestra mne vy-

bavila seznamem jmen, adres a poky-
ny, co mám kde udělat. Dala jsem ba-
toh na záda a začala stoupat spořilov-
ským kopcem. Nejdříve jsem 
zabandážovala nohy paní Janě, potom 
převázala bércový vřed panu Janovi, 
zacvičila si s paní Annou a obešla ná-
městí s panem Karlem. V poledne jsem 
se stavila v bytě svého bratra, který 
tehdy bydlel dole na Spořilově. Krátce 
jsem si popovídala se švagrovou 
a pomazlila se s maličkým synovcem.  
 Po obědě jsem vystoupala spořilov-
ským kopcem až téměř k Roztylům, 
kde jsem měla změřit tlak právě paní 
Marušce. Domek jsem našla snadno. 
Zvonila jsem, bušila, nakonec přelezla 
plot. Nikdo mi neotevíral. Nahlédla 
jsem do oken, jestli ji neuvidím někde 
ležet. V domku, ani na zahradě jsem 
nikoho neviděla. Začala jsem tedy pře-
lézat plot zase zpátky, když se klientka 
objevila za rohem. Byla ve sportovním, 
na ramenou měla běžky a vesele si to 
štrádovala od Krčského lesa. Já se 
v duchu ptala, proč zrovna tato paní 
potřebuje domácí péči? Změřila jsem jí 
tlak, který měla tehdy snad lepší než já 
a jela na poslední návštěvu. Pan Mar-
tin byl mladý muž upoutaný na lůžko, 

komplexní péče o kůži, prevence pro-
leženin, podání léků, péče o cévku. 
Návštěva u něj trvala dvě hodiny. Měla 
jsem ho moc ráda, dobře se s ním po-
vídalo. 

 
 Cestou domů jsem nakoupila a těšila 
se domů na kluky. Ani ve snu mě ne-
napadlo, co všechno s charitou v ná-
sledujících letech prožiji. Neuplynuly 
ani dva roky, stala jsem se ředitelkou 
a na terénní práci už dávno nemám 
čas. Osudy našich klientů ale pozorně 
sleduji. O paní Marušku se stále sta-
ráme, je to naše nejvěrnější klientka. 
Dnes už na běžkách nejezdí, ani ji ne-
honíme po Krčském lese. Je křehoučká 
a z lůžka už nevstává. My si myslíme, 
že ji čeká poslední adventní doba 
a Vánoce. Já ji ale stále vidím, jak ke 
mně běží s těmi běžkami na ramenou 
a šelmovsky se na mě usmívá. Přeje-
me jí, aby ji Hospodin přijal, tak jako 
v to doufáme u všech našich klientů. 
 Přeji Vám požehnaný Advent.  

Eva Černá 
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KALENDÁŘ – PROSINEC 2018 
 

SOBOTA  1. 12. 1. sobota v měsíci 

  9.00–12.00 
(Před)adventní duchovní obnova s jáhnem PhDr. Mgr. Jaro-
slavem Mrňou, Ph.D., zakončeno mší sv. s farářem 

16.00 120. Mariánské večeřadlo 
16.30 katedrála Obřad přijetí do katechumenátu 
17.00 Mše svatá, žehnání adventních věnců  
17.50 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
  

NEDĚLE  2. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  
  8.00 Mše svatá, žehnání adventních věnců  
10.00 Mše svatá upravená pro děti, žehnání adventních věnců 
15.00 Týn. chrám Adventní farní odpoledne: Týnský chrám 
18.30 Mše svatá, žehnání adventních věnců  
20.00 „MÁTA“ – otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ   3. 12. Sv. Františka Xaverského 
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
20.00 Společenství mužů a otců  
  

ÚTERÝ   4. 12. Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA   5. 12.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
18.45–20.00  Společenství mládeže „S“, „M“ 
18.00 Příprava dospělých na křest 
  

ČTVRTEK  6. 12. Sv. Mikuláše, biskupa 
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
16.30 Vernisáž výstavy Modrého klíče  
19.00 Společenství Zacheus 
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PÁTEK   7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
  8.45–12.00 Program pro školy 
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  8. 12. Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
  7.00 Rorátní mše svatá (formulář slavnosti) 
10.00–15.00 Adventní setkání dětí s Dobromyslem 
17.00 Mše svatá 
  
NEDĚLE  9. 12. 2. NEDĚLE  ADVENTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
15.00 Program sdružení rodičů zemřelých dětí Dlouhá cesta 
17.15 Předvánoční vzpomínkový koncert sdružení Dlouhá cesta 
18.30 Mše svatá za zemřelé děti a jejich rodiče 
  
PONDĚLÍ   10. 12.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
18.00 Společenství Alfa Plus  
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
  
ÚTERÝ   11. 12. Sv. Damase I., papeže 
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
14.00 Předvánoční koncert MÚ Prahy 4 pro seniory 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá  
19.15 Příprava na biřmování – mládež 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA  12. 12.  Panny Marie Guadalupské 
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Zpívání s dětmi 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.00–19.00 Předvánoční koncert PORGu 
18.00 Příprava dospělých na křest 
20.00 Pastorační rada farnosti 
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ČTVRTEK  13. 12. Sv. Lucie 
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
19.00 Biblické setkání 
  

PÁTEK   14. 12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
  8.45–12.00 Program pro školy 
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  15. 12.  
klášter Poličany Víkendové setkání biřmovanců z řad mládeže 
  7.00 Rorátní mše svatá  
16.00 OC Plaza Rybova Česká mše vánoční 
17.00 Mše svatá   
  

NEDĚLE  16. 12. 3. NEDĚLE  ADVENTNÍ 
klášter Poličany Víkendové setkání biřmovanců z řad mládeže 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
18.30 Mše svatá 
20.00 „MÁTA“ – otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ  17. 12.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
17.00 Koncert ZŠ Písnice 
18.15 Nejstarší společenství mládeže 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ   18. 12.  
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
17.00–20.00 Možnost svátosti smíření 
18.30 Mše svatá 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA  19. 12.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání 
17.00–20.00 Možnost svátosti smíření 
18.45–20.00  Společné společenství mládeže „S“ + „M“ 
19.00 Příprava dospělých na křest 
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ČTVRTEK  20. 12.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
19.00 Společenství Zacheus 
20.00 Modlitby Taizé 
  

PÁTEK   21. 12.  
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Možnost svátosti smíření (oba kněží) 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  22. 12.  
  7.00 Rorátní mše svatá 
  7.45 Příprava betlémů a stromků, úklid kostela 
13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů 
14.30 Koncert sboru Dulcia Carmina 
17.00 Mše svatá  
18.00–21.00 Možnost svátosti smíření (oba kněží) 
  

NEDĚLE  23. 12. 4. NEDĚLE  ADVENTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů, venkovní betlém s ovečkami 
18.30 Mše svatá 
  

PONDĚLÍ  24. 12. VIGILIE SLAVNOSTI  NAROZENÍ  PÁNĚ, Štědrý den 
  9.00 Mše svatá v domově seniorů Zárubova 
10.00–15.00 Možnost návštěvy betlémů, venkovní betlém s ovečkami 
15.00 Mše svatá upravená pro děti 
17.00 Mše svatá – Česká mše vánoční J. J. Ryby – chrámový sbor 
24.00 Půlnoční mše svatá (doprovází sbor Jiříkovo vidění)  
00.45 Přátelské setkání pro nespavce 
  

ÚTERÝ   25. 12. SLAVNOST  NAROZENÍ  PÁNĚ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá (doprovází chrámový sbor)   
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů, venkovní betlém s ovečkami 
18.30 Mše svatá 
  

STŘEDA  26. 12.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá  
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů, venkovní betlém s ovečkami 
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ČTVRTEK 27. 12. Svátek sv. Jana Evangelisty 
  8.00 Mše svatá s žehnáním vína 
  8.45 Úklid kostela 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
  
PÁTEK   28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků.  
11.00 „Jezulátko“ 
– 16.15 katedrála 

Mše sv. (V. Malý) a celodenní pouť hnutí Modlitby za nej-
menší 

13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
15.00 Mše svatá  
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá  
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
SOBOTA  29. 12. Sv. Tomáše Becketa 
13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů 
17.00 Mše svatá  
  
NEDĚLE  30. 12. Svátek Svaté rodiny 
  8.00 Mše svatá s obnovou manželských slibů 
10.00 Mše svatá s obnovou manželských slibů 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
18.30 Mše svatá s obnovou manželských slibů 
  
PONDĚLÍ  31. 12. Sv. Silvestra, konec občanského roku. 
13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů 
17.00 Mše svatá na poděkování za uplynulý občanský rok   
  
ÚTERÝ 1. 1. 2019 SLAVNOST  MATKY  BOŽÍ  PANNY  MARIE 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů 
18.30 Mše svatá 
  
 Betlémy v lednu 2019 
SOBOTA  5. 1. Možnost návštěvy betlémů 13.00–17.00 
NEDĚLE  6. 1. Možnost návštěvy betlémů 13.00–17.00  
PONDĚLÍ  7. 1. až 
ČTVRTEK  31. 1. 

Možnost návštěvy betlémů dále po celý leden vždy hodinu 
před každou mší svatou 

 

Změna programu je vyhrazena. Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. 
V kostele jsou k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší požádat. 



 

24  12/2018 

PLÁNUJEME 
 

13. 1. 2019 – farní akademie o víně 
a  vinařství s Esterkovými 
7. 1.–18. 3. – Alfa kurzy 
24. 1. – Ekumenická bohoslužba sbor 
     ČCE Prahy 12 
26. 1. – ples farnosti 
27. 1. – farní karneval pro děti 
3. 2., 3. 3., 7. 4. – mše sv. upravené  
     pro děti 

28. 4. – první svaté přijímání 
3.–5. 5. – víkend pro rodiny s dětmi 
12. 5. – biřmování v našem kostele   
     udělí Mons. Karel Herbst 
24. 5. – Noc kostelů 
2. 6.   – pouť a zahradní slavnost 
15.–16. 6. – pěší pouť otců s dětmi 
14. 9. – Lhotecký běh 

 

 

POSLAL JSEM TĚ DO STÁJE 
 Celá pravda je taková, že má duše se podobá hostinci. Je neustále plná hostů. 
Přijímám je všechny: muže, ženy, obchodníky, poutníky, překupníky, zloděje... 
Podle toho, o koho zrovna jde, se mé srdce podobá buď paláci, chrámu anebo 
zlodějskému doupěti. Někdy je jako stáj, jindy jako špinavá stoka, skládka anebo 
zahrada. [...]  
 Až ses tu objevil ty. Poprosil jsi mne jen o jeden jediný kout, a já tě poslal do 
stáje. [...] 
...díval jsem se oknem na tu novou hvězdu, která se objevila na nebi nad Betlé-
mem. Nevím jak, ale když se začalo rozednívat, začalo svítat i mému rozumu. 
Představil jsem si, že ty sám mi šeptáš do ucha: „Pán je s tebou spokojený, Já-
chyme, protože jsi mu poskytl svou stáj. Nyní po tobě chce, abys mu už provždy 
odevzdal i smetiště ve svém srdci.“ (s. 56–57) 

Enrique Monasterio: Jak si Pán Bůh postavil betlém 
Karmelitánské nakladatelství 2017 
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