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1. ZÁŘÍ ZA SVÍTÁNÍ 

 

 Je tomu osmdesát let, co začala 
2. světová válka. To už někteří z vás 
byli na světě. Tedy relativně nedávno 
země mnoha vzdělanců a umělců roz-
poutala největší masakr v dějinách lid-
stva. A nebyla sama, už za sedmnáct 
dní napadl Polsko od východu Sovět-
ský svaz. Tím navíc výčet agresorů ne-
končí.  
 Jak se to 
jen mohlo 
stát? Přes-
tože z po-
hledu histo-
riků a poli-
tologů je to 
docela 
snadno vy-
světlitelné, 
lidské srdce 
to nemůže 
pobrat. Je 
to tak ne-
dávno, 
a zdá se, 
že lidstvo 
se stejně 
v mnohém 
nepoučilo, nebo ne dostatečně. My 
nemůžeme zařídit světový mír, ale mů-
žeme budovat pokoj mezi sebou. To 
ale vyžaduje úsilí a někdy i statečnost.  

 Poslední koncil upozorňuje, že mír 
není jen absence války a že nikdy ne-
bylo dosaženo míru jednou provždyc-
ky, nýbrž je ho třeba budovat neustále. 
To se dá aplikovat i na nás, na náš 
běžný život. Umíme to? Učíme tomu 
děti a mládež?  
 Začíná školní rok, začíná nový kolo- 

toč povin-
ností. Kéž 

se jimi  
nenecháme 

pohltit. Asi 
bychom po-

třebovali, 
aby existo-

val už od 
školky 

předmět 
„Jak být 
tvůrcem 

pokoje do-
ma i ven-

ku“. Ale 
vždyť my 
křesťané 

takový 
předmět 

vlastně máme, vede ho vynikající uči-
tel, Pán Ježíš! Tak přeji samé jedničky. 

+ P. Jiří Korda 

Mír mezi národy začíná mírem mezi lidmi 
Ilustrační foto Člověk a víra, Vojtěch Pospíšil 
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ZÁŠTITA PANÍ STAROSTKY 
 

 
 

 
Záštita 

starostky městské části Praha 4 nad 
projektem komunitního a duchovního 

„Centra Lhotka“ 
pro 

ŘKF u kostela Panny Marie Královny 
Míru  

lrena Michalcová 
starostka MČ Praha 4 
v Praze dne 1. 7. 2019 

 
 
 

Po změně na pozici starosty se ukáza-
lo, že i nová paní starostka pokračuje 
v kladném vztahu k našemu projektu. 

(red.) 

 

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ! 
 

 Výuka náboženství bude opět kaž-
dou středu od 16.30 s výjimkou prázd-
nin a státních svátků a střed, které 
předcházejí prázdninám a svátkům. 
Začínáme 18. září. Přihlášky najde-
te v tiskovinách a na webu.  
 Příprava na první svaté přijímání bu-
de probíhat ve stejný čas jako výuky 
náboženství a potrvá celý školní rok, 
přihláška je stejná jako na výuku nábo-
ženství.  
 Předškoláky, tedy děti alespoň čtyř-
leté, schopné vytrvat na celé výuce bez 
přítomnosti rodičů, bude mít opět paní 
učitelka z CMŠ Studánka Veronika 
Koběrská. Prvňáky pan kaplan, druhou 
a třetí třídu sestra Bernarda, čtvrtou 
a  pátou paní Jarmila Klingerová. Pří-
pravu na svaté přijímání povede Tere-

zie Křížková a Magdaléna Melzerová, 
speciální část přípravy pak budu mít na 
starosti já. Všechny důležité informace 
naleznete na přihlášce. Prosím ode-
vzdávejte ji podepsanou, nestačí za-
slání mailem. Jménem všech vyučují-
cích moc prosím o včasné vyzvedávání 
dětí.  
 Děti z šesté a vyšší třídy ZŠ a mlá-
dež mají opět možnost chodit do někte-
rého ze společenství. Ta se obvykle 
konají jednou za čtrnáct dní. Stačí, 
když se oni nebo jejich rodiče obrátí na 
mne, nebo na koordinátora mládeže 
Prokopa Jirsu. Kdo již nějaké spole-
čenství navštěvuje, ať kontaktuje svého 
vedoucího nebo si hlídá termín první 
schůzky po prázdninách.  

Jiří Korda 
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ZAMYŠLENÍ NAD FARNÍM ÚČETNICTVÍM  
A HOSPODAŘENÍM V ROCE 2018 

 

 Je tomu již patnáct let, co arcibis-
kupství rozhodlo o povinném vedení 
podvojného účetnictví farností. Za tu 
dobu se toho mnoho změnilo. Účetní 
doklady se už nevejdou do jednoho 
malého šanonu. Místo jednoho kněze 
a dočasného jáhna máme kněze dva 
(oba už trvale) a k tomu pastorační 
asistentku. Funguje pastorační i eko-
nomická rada. Činnost farnosti se ne-
bývale rozrostla. Kromě přibývajících 
společenství pořádáme chaloupky pro 
děti, kurzy Alfa, zahradní slavnosti, Noc 
kostelů, Lhotecký běh, roráty se snída-
ní…  
 Stále platí, že nedělní kostelní sbírky 
pokryjí běžné výdaje farnosti. Investice 
musíme hradit z darů. Kdykoli něco 

budujeme, darů přibývá. Nebudujeme-
li, darů ubývá. Do kostela se čím dál 
hůř vejdeme.  
 Církevní restituce naší farnosti nijak 
nepomohly. Žádný majetek kromě kos-
tela jsme neměli, a nebylo nám proto 
co vracet.  
 Zato odvody Arcibiskupství praž-
skému výrazně stoupají. Mimo zhruba 
deseti účelových sbírek, které posíláme 
AP celé, přispíváme podílem z výběru 
všech ostatních nedělních sbírek. Od 
příštího roku přibude odvod z někte-
rých darů a farnosti, které si budou 
chtít ponechat pastorační asistenty, 
budou hradit jejich mzdu výlučně ze 
svých zdrojů. Máme se tedy co ohánět. 

 

A JAK JSME HOSPODAŘILI VLONI? 
 

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím 
 206 700 
Sbírky určené jiným subjektům 
 25 000 
 

Příjmy pro farnost: 
Nedělní sbírky na běžnou činnost 
 1 029 300 
Dary na provozní potřeby farnosti 
 356 300 
Úroky na bank. účtech snížené o daň 
 8 900 
Příspěvky rodičů na chaloupky 
 142 600 
Zdaňované příjmy (nájem, ples) 
 117 200 
 

Náklady farnosti:  
Provozní (režijní) náklady 686 600 
Náklady na akce pro děti 153 200 

Náklady na akce pro dospělé 
 64 600 
Náklady ke zdaňovaným příjmům 
 67 100 
Odvody svépomoc. a mzd. fondu AP 
 303 800 
Režijní náklady spojené se stavbou 
 333 800 
 

Fond na pořízení investice – Komi-
nice (Centrum Lhotka a rekonstrukce 
kostela): 
Dary zaslané na farní účty 
 1 190 800 
Dary z veřejné sbírky – transparentní 
účet 1 602 000 
Čerpání fondu – projektové práce 
 819 611 

Marie Kervitcerová 
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NIKDY NENÍ POZDĚ 
 

 Nenechali vás rodiče pokřtít a přál(a) 
byste si to? Byli jste u zpovědi, tedy 
svátosti smíření, naposledy před mno-
ha lety nebo dokonce ještě nikdy v ži-
votě? Nestihli jste doposud přípravu na 
svaté přijímání nebo na biřmování? 
Nebrali jste se v kostele nebo dokonce 
vůbec? Nebo jsou vaše manželské zá-
ležitosti komplikovanější a nevíte, zda 
by bylo možné to „nějak spravit“?  

 Rádi vám budeme věnovat svůj čas, 
protože nikdy není pozdě. Stačí se 
osobně dohodnout po některé mši sva-
té, zavolat nebo napsat mail. Totéž pla-
tí i v případě, že si chcete třeba jen ne-
závazně s námi pohovořit. 
 Na viděnou se těší  

otcové Jiří a Petr a sestra Bernarda 

 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● V uplynulém období přijali svátost 
křtu Elena Veronika D.; Vojtěch Maria 
Josef Pio S.;  Mikuláš Z.; Magdaléna 
Marie P.; Anna V., Ester Klára P.; Do-
minik Pio S.  
 

● Rozloučili jsme se s Lenkou Ka-
čalovou a Dagmar Slípkovou.  

● 22. září se koná vernisáž prodejní 
výstavy obrazů Bedřišky Znojemské, 
které darovala na podporu Centra 
Lhotka 
● Vedení Zahradní slavnosti 7. 6. 2020 
se ujmou manželé Šoltézovi. Děkujeme. 
● Společné zasedání ERF a PRF bu-
de 4. 9. ve 20.00 v sále sv. Václava. 

 
 

MALÁ PŘIPOMÍNKA 
 

V září, 19. 9. 2019, si připomí-
náme 95. nedožité narozeniny 
děkana Vladimíra Rudolfa, 
který v naší farnosti působil 
32 let. 
 Narodil se v Praskolesích, 
kde je také pohřben. Na Lhotku 
ho ustanovil kardinál František 
Tomášek. Působil zde velmi ak-
tivně od roku 1967 do roku 
1999 k nelibosti komunistů. 
 Jménem farníků jsme dali do 
Katolického  týdeníku  č. 38 
krátkou vzpomínku.  

Eva Kocmanová 

 
Děkan Vladimír Rudolf 

19. 9. 1924 – 8. 7. 2000 
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ÚVAHY K EUCHARISTICKÉMU KONGRESU 
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlásil konání arcidiecéz-
ního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 
28. 4. až 20. 6. 2019. O nedělích byly v rámci ohlášek čteny krátké eucharis-
tické minikatecheze. Otiskujeme je na pokračování také v našem Věstníku. 

 

3. LÁMAL (12. 5. 2019) 
EUCHARISTIE A JEDNOTA CÍRKVE 

 

 Minule jsme mluvili o tom, že při mši 
následujeme Krista, který „vzdal díky 
nad chlebem a vínem“. Dnes se zasta-
víme u toho, že chléb rozlámal.  
 Rozlomení hostie během zpěvu Be-
ránku Boží je tak nenápadným gestem, 
že se může snadno stát, že si ho ně-
kdo třeba ani nevšimne. V židovské 
večeři patřilo gesto lámání chleba otci, 
který se stará o svou rodinu a o ty, kdo 
jsou mu svěřeni. Bylo to také gesto po-
hostinnosti, péče o ty, kdo jsou chudí 
nebo na cestách. Když Ježíš rozlámal 
chléb, bylo to shrnutí jeho celého ži-
votního příběhu, jeho rozdání se pro 
druhé a zároveň předznamenání jeho 
oběti na kříži. A konečně rozlámání 

chleba je gesto jednoty. Ti, kdo pojídají 
kousky jednoho chleba, patří k sobě.  
 Při mši se většinou láme jen jedna 
kněžská hostie, ale i dnes má toto ges-
to svůj význam. Eucharistie nás učí, že 
patříme do Boží rodiny, o kterou Bůh 
Otec pečuje. Učí nás také, že jsme 
chudými poutníky, kteří potřebují velko-
rysost svého Boha. Když se ve mši lá-
me chléb, máme doslova před očima, 
že i pro nás Ježíš obětoval, rozdal svůj 
život. A když spolu s ostatními přijímá-
me chléb proměněný a rozlámaný na 
oltáři, Kristovo tělo, skutečně jsme 
s nimi sjednoceni, „spečeni“ do jediné-
ho těla Kristova, kterým je církev.  

 

DOPLŇUJÍCÍ TEXTY 
 

Didaché  
„Modlitba při lámání chleba: ‘Jako byl 
tento chléb, který lámeme, roztroušen 
po horách a shromážděný se stal jed-
ním, tak ať je shromážděna tvá církev 
od končin země do tvého království.’“ 
(Didaché, 9) 
 

Sv. Jan Zlatoústý 
Poznejme div této svátosti, cíl jejího 
ustanovení, účinky, které vyvolává. 
Stáváme se jedním tělem, praví Písmo, 
údy z jeho těla a kostmi z jeho kostí. 
Toto působí pokrm, který on nám dává: 

Mísí se s námi, abychom všichni byli 
jedno, jako je tělo spojeno s hlavou. 
(In Joannem, 46) 
 

Sv. Augustin 
Jste-li tělo Kristovo a jeho údy, je na ol-
táři Páně předkládáno vaše tajemství 
a vy přijímáte své tajemství... Říká se 
ti: „Tělo Kristovo“ a ty odpovídáš: 
„Amen.“ Buď tedy údem Kristovým, aby 
tvé „amen“ bylo upřímné. (Sermones, 
272) 

Autorem minikatechezí je 
 PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D 
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VÍTE, KDO JE KAMPANOLOG? 
Zpráva kampanologa, který podrobně prozkoumal stav lhoteckých zvonů, 
obohatila naši kroniku a inspirovala ke vzpomínce. 
 

 O zvonech a jejich výrobě jsem sko-
ro nic nevěděla, jen to, že je přijel v ro-
ce 1987 vysvětit kardinál František To-
mášek. Pamatuji se na tu slavnost. 
Tehdy se celá farnost radovala, že 
máme konečně zvony. Když bylo příz-
nivé počasí, tak jsme někdy zvony za-
slechli i u nás v Hodkovičkách, kde 
bydlíme. Během času si někteří lidé ze 
Lhotky na hluk zvonů stěžovali, a tak 
se přikročilo k „odhlučnění“ a k roletám 
na věži. Dokonce se na Lhotce nezvo-
nilo v neděli na osmou. Podrobně se 
o celém procesu dočtete v článku Ja-
kuba Hradce: Patří ke kostelu zvony?, 
viz Věstník 2010/1, str. 3–4. Moje za-
myšlení nad tím, že zvony vždy prová-
zely lidi od kolébky do hrobu, najdete 
v Ohlasech, viz Věstník 2010/2. 
 Před časem jsem se osobně potkala 
s autorem našich zvonů Petrem Ma-
nouškem u jeho Pražské zvonkohry. 
Následně mi poslal do kroniky fota ze 
svěcení v roce 1987 a informace o lho-
teckých zvonech: Nedlouho po dokon-
čení stavby kostela byly u firmy R. Ma-
noušek a spol., Brno-Husovice, objed-
nané tři nové zvony Maria (364 kg), 
Josef (242 kg) a Tereza (165 kg). 

 

 
Svěcení zvonů 1987, na snímku  

P. Vl. Rudolf a kardinál Fr. Tomášek 

 
Slavnostní svěcení se konalo 6. 11. 
1938. Bohužel za pouhé čtyři roky zvo-
ny podlehly válečné rekvizici a věž zů-
stala na dlouho prázdná. 
 Teprve v roce1986 tehdejší duchovní 
správce děkan Vladimír Rudolf objed-
nal zvony nové, opět u firmy R. Ma-
noušek, Praha-Zbraslav. Tři zvony mají 
následující parametry: Maria – ladění 
a1, spodní průměr 848 mm, hmotnost 
346 kg, Vojtěch – cis2, 690 mm, 188 
kg, Václav – f2, 560 mm, 103 kg. Do 
kostela byly dodány 7. 11. 1987 a slav-
nost svěcení se konala v neděli 8. 11. 
1987 za účasti kardinála Františka  
Tomáška. 

Eva Kocmanová  
Foto archiv Petra R. Manouška 
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ZPRÁVA DIECÉZNÍHO KAMPANOLOGA  
O NAŠICH ZVONECH  

(kráceno) 
 

Kostel P. Marie Královny míru, prohlídka zvonů dne 5. 12. 2018 
Ve věži kostela stolice vzpěradlová ocelová pro 3 zvony s kyvem v ose kostela. 
Šíře polí od severozápadu: 76 cm – 97 cm – 87 cm. 
Všechny zvony zavěšeny na ocelových lomených hřídelích. Pohon elektromotory 
s řetězovými převody. Srdce překlápěcí s přišroubovaným protizávažím, s vnitřní-
mi zachycovači (OPS Příbram), kabely vedeny přes dolní hranu zvonu. Všechna 
okna zvonového patra naprosto zabedněna deskami, které tlumí zvuk zvonů. 

 
Zvon I z r. 1987 „Maria“ 
Zvonovina, průměr 84 3/4 cm, hloubka 65,5 cm, tloušťka věnce 59–60 mm; hmot-
nost asi 358 kg, hlavní tón a1. Koruna talířová. Základ s fabionem. Na jihozápadě 
v horní polovině korpusu 3 květy. Na horním okraji nápis: P. MARIA, KRÁLOVNO 
MÍRU, ORODUJ ZA NÁS (velkým písmem). K severovýchodu (středním písmem): 
U PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ / POSVĚCENÍ KOSTELA / FARNÍ OBEC PRAHA – 
LHOTKA / L. P. 1987. Na přechodu ve věnec: ULILI MANOUŠKOVI / zvon / klíč / 
květ / PRAHA – ZBRASLAV (malým písmem). Nad oblinou věnce linka. Srdce 
55,5 cm / výpustka 6,5 cm. 

 
Zvon II z r. 1987 „Vojtěch“ 
Zvonovina, průměr 69 cm, hloubka 54 cm, tloušťka věnce 49 mm; hmotnost asi 
195 kg, hlavní tón c2. Koruna talířová. Základ s fabionem. Na horním okraji zlom. 
Na jihozápadě polopostava sv. Vojtěcha s berlou v levici a mitrou s křížky na vr-
cholcích, v pravici drží knihu. Nápis v úrovni hlavy: 997 – 1987 – 1997 -- SV. 
VOJTĚCH (větším písmem). Na severovýchodě nápis (menším písmem). 
OSVOBOĎ NÁS PRAVDOU / A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ / PRAHA – LHOTKA / 
L. P. 1987. Na přechodu ve věnec: ULILI MANOUŠKOVI /zvon/klíč/květ/ PRAHA – 
ZBRASLAV (malým písmem). Nad oblinou věnce linka. Srdce 43,5 cm / výpustka 
5,5 cm. 

 
Zvon III z r. 1987 „Václav“ 
Zvonovina, průměr 56 cm, hloubka 42 3/4 cm, tloušťka věnce 37–38 mm; hmot-
nost asi 98 kg, hlavní tón f2. Koruna talířová. Základ po obvodu šikmý s fabion-
kem. Na horním okraji nápis od jihozápadu: SVATÝ VÁCLAVE, / NEDEJ 
ZAHYNOUTI NÁM, NI BUDOUCÍM (větším písmem). Na boku meč a přílba sv. 
Václava. Na straně protější nahoře (malým písmem): PRAHA – LHOTKA / 
L. P. 1987; pod tím štítek s orlicí. Na přechodu ve věnec: ULILI MANOUŠKOVI / 
zvon / klíč / květ / PRAHA – ZBRASLAV (malým písmem). Nad oblinou věnce lin-
ka. Srdce 35,5 cm / výpustka 6 cm.  
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Zvon z r. 1937 „František“  
Je zavěšen v sanktusové vížce s kyvem v ose kostela. 
Zvonovina, průměr asi 50 cm; hlavní tón g2; hmotnost odhadována na 75 kg. 
Koruna talířová. Na horním okraji ornament (kvadriloby ve čtvercích) sevřený lin-
kami. Na severovýchodě reliéf. Na jihozápadě nápis: Z ÚCTY... (nápisy nejsou vi-
dět celé, zvon není přístupný) / NA PAMÁTKU SYNKA / RODINA KALČÍKOVA; 
pod tím datace (vysvěcen 6. listopadu 1937). Věnec oddělen linkami. Hlava oce-
lová přímá. Páka snížená na obloukovém držáku, kruhové protizávaží.  

Mgr. Petr Vácha 
kampanolog pražské arcidiecéze, 16. 6. 2019 

 

 

MARIÁNSKÝ SLOUP – STÁLE ŽIVÉ TÉMA 
V poutní den naší katedrály, ve svátek sv. Víta 15. 6. 2019, proběhlo na Sta-
roměstském náměstí modlitební shromáždění za účasti příznivců i odpůrců 
Mariánského sloupu.  
 

 Sochař Petr Váňa, který na obnově 
sloupu již pracuje přes dvacet let, při-
vezl bloky pískovce a sochu na lodi do 
Prahy ke Karlovu mostu. Tam si zá-
jemci mohou vše prohlédnout až do zá-
ří a seznámit se s celým 
příběhem. Je tam mož-
nost shlédnout i film 
o  dobývání vhodného  
bloku pískovce až v Indii.  
 Byla jsem se tam také 
podívat. Jednotlivé bloky 
kamenů darovala různá 
česká města a jejich ná-
zvy jsou vytesány v ka-
menech. (Praha nedala 
žádný). Zajímalo mě, od-
kud je kámen, na kterém 
socha stojí. Hluboce mě 
oslovilo, když jsem četla 
– Třebotov. V Třebotově 
totiž v mládí bydlela moje 
babička, která mě s pří-
během mariánského  
sloupu seznamovala. By-
la ctitelkou Panny Marie 

a měla krásný dar hlasu, kterým zpíva-
la Bohu a P. Marii v kostele. V Třebo-
tově je také pohřbena. Tehdy jsem ješ-
tě netušila, že jednou budu vše sledo-
vat a shromažďovat pro naši lhoteckou 

kroniku. Byl to pro mě ta-
kový malý „zázrak“ – 
pozdravení od mojí ba-
bičky. Vždyť tam mohl 
být kámen z jiného měs-
ta, nebo mě nemuselo 
napadnout se o původ 
kamene zajímat…  
 Pokud by vás zajímala 
historie stržení a obnovy 
mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí, 
podrobné informace  
o minulosti i současnosti 
a všech důvodech pro 
i proti obnovení lze najít 
na webových stránkách 
www.marianskysloup.cz. 

Eva Kocmanova 
 Loď s kameny na sloup 

kotvila u Karlova mostu 

http://www.marianskysloup.cz/
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DALŠÍ PROMOCE STUDENTŮ U3V 
Lhotečtí farníci se navzájem podporují ve studiu na teologické fakultě.  
 

 Fotografie ze 
slavnostní promoce, 
která se konala 
7. června v Karolinu, 
svědčí o dalším 
úspěšně zakonče-
ném ročníku Univer-
zity třetího věku, tzv 
U3V. 
 V akademickém 
roce 2019/2020 bu-
dou otevřeny tyto 
kurzy: 
● Základy katolické 
teologie III. 
● Úvod do křesťanského umění. 
● Velcí mistři barokního umění. 
 Termín odevzdání přihlášek je 
29. září 2019. Informace o kurzech 
poskytuje studijní oddělení na   

tel: 220 181 383; e-mail: roskoto-
va@ktf.cuni.cz nebo u3v@ktf.cuni.cz. 
Přihlášku ke stažení najdete na 
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html. 

(red.) Foto Pavel Toepfer 

 

 

POJĎME SI SPOLU ZABĚHAT 
Zveme vás na již třetí ročník Lhoteckého běhu. Moto: Sport a víra můžou být 
pro všechny. 

● Kdy? V sobotu 14. září 2019 od 13.00 
● Kde? Na hřišti Tempo – Lhotka 
● Trasy 2 km, 5 km, 7 km;  i dětské trasy 
● Startovné zdarma 
● Registrace na místě nebo na internetové 
 stránce www.lhoteckybeh.cz 

Organizační tým vede Petr Burda 
 

 
 

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.) 

mailto:roskotova@ktf.cuni.cz
mailto:roskotova@ktf.cuni.cz
mailto:u3v@ktf.cuni.cz
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html
http://www.lhoteckybeh.cz/
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MÁME NOVOKNĚZE 
 Nevěříte? Tak si prohlédněte děti na 
fotografii. Možná tam najdete i sebe, 
své dítě či vnouče. A Ondru Kapasné-
ho. Ano, je taky tak trochu náš. Pozna-
la jsem ho zjara roku 1990, kdy se 
s rodiči a dvěma bratry přestěhoval do 
Modřan. V té době chodili do kaple 
v našem kostele. Spoluzakládali s námi 
první třídu křesťanské mateřské školky. 
Za název později nově vzniklé samo-
statné mateřské školy Studánka a za 
logo  
školky vdě-
číme jeho 
rodičům, 
Radce a Fe-
rovi. Fero 
řadu let při-
pravoval do 
tisku lhotec-
ký Věstník. 
Kluci chodili 
do školy 
v Jílovské 
ulici, na 
Lhotce byli 
u prvního 
svatého při- 

jímání. Časem do rodiny přibyla dvě 
děvčátka. Ta nejmladší slaví svátek na 
Pannu Marii Královnu, jako já, její  
kmotra. Když děti vyrostly, začali 
všichni chodit do kostela v Modřanech. 
Ale i dnes je občas můžete na Lhotce 
potkat. Co o Ondrovi říci více? Snad 
nejlépe to vystihl P. Tomáš Roule 
v  primičním kázání. Bohužel kapacita 
Věstníku neumožňuje ho otisknout  
celé.        Marie Kervitcerová 

 
 
 

KÁZÁNÍ NA PRIMICI P. ONDŘEJE KAPASNÉHO 
Kostel Nanebevzetí P. Marie, Modřany, 23. června 2019 (kráceno) 

 

 Je to už řadu let, nejméně deset, 
snad i víc, co jsem poprvé spatřil v ka-
tedrále mladého černovlasého muže, 
který studoval chemii v oboru zpraco-
vání ropy a výroby paliv a zajímal se 
o život v semináři. Byl nepřehlédnutel-
ný pro svou výšku. Tehdy míval ještě 

knír a do plné míry Kristových útrap mu 
ještě chyběl nějaký ten kilogram. Ten 
se mu ale potom s pomocí sester ku-
chařek v římském Nepomucenu podaři-
lo doplnit. Postupně ze vzdáleného 
transeptu katedrály se blížil k oltáři, až 
u něj coby bohoslovec začal ministro-

První sv. přijímání 1992 – Ondřej stojí první zprava 
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vat. Protože nosil sutanu a široký klo-
bouk, začali mu spolužáci přezdívat 
rabbi. 
 Na to jsem vzpomínal při včerejším 
kázání otce kardinála, v němž slovo 
rabbi několikrát použil, takže mnohým 
z nás připadalo, že mluví o tobě, On-
dřeji. … Tvé blížení k oltáři pokračova-
lo,   až   ses   stal   služebníkem   oltáře  

 
Novokněz Ondřej Kapasný 

 

a včera jsi byl vysvěcen na kněze. Stal 
ses presbyterem, starším církevní ob-
ce, v níž máš své pevné místo a jasný 
úkol „to dělejte na mou památku“ 
a  „komu hříchy odpustíte, budou od-
puštěny“. Podle tradice církve tě od 
včerejška můžeme také oslovovat otče 
a i já tě tak rád oslovuji. 
 „Lid vidí veliké světlo“, „zvětšuješ ra-
dost“, „veselí se, jako se jásá o žních“, 
„plesají“, „horlivost Hospodina“, „hlásej-
te mezi národy jeho díla“. To jsou klí-
čová slova prvního čtení a žalmu 
dnešní bohoslužby. Slovo jásot se ob-
jevilo i v pozvánce na svěcení a dnešní 
primici. Druhé čtení z knihy Zjevení po-
tom hovoří o boji na konci časů, o boji, 
v němž jde o všechno, a v němž má 
klíčovou úlohu „žena oděná sluncem“. 
Tematicky se vše uzavírá evangeliem 
s klíčovými slovy „to je tvá matka“ 
a  „učedník si ji vzal k sobě“. 

 Milí bratři a sestry, nově vysvěcený 
kněz, otec Ondřej Kapasný, váš farník, 
syn, bratr a přítel, si vybral pro tuto 
primiční mši sv. mešní modlitby o Pan-
ně Marii … Navíc, scházíme se v kos-
tele Nanebevzetí P. Marie. Výběrem 
textů dává svému započatému kněžství 
tuto tóninu, toto mariánské nasměro-
vání, které včera také zmínil otec kar-
dinál v souvislosti s aktuálním děním 
v našem hlavním městě. Nesmírně si 
vážím pozvání, abych pronesl homilii 
při této slavnostní příležitosti, a znovu 
za to otci Ondřejovi děkuji. Snažil jsem 
se modlit, vcítit se do toho, co jej vedlo 
k tomuto výběru textů a načerpat z to-
ho něco, co bych vám mohl nabídnout. 
 Při této slavnosti otec Ondřej jakoby 
odvádí pozornost od své vlastní osoby 
a věnuje velkou pozornost Panně Marii. 
Panna Maria je blahoslavená proto, že 
„uvěřila, co jí bylo řečeno od Pána“, 
zpívalo se ve verši před evangeliem. 
Uvěřit, uvěřit Bohu. To je víc než „věřit 
v Boha“. Uvěřit, to znamená důvěřovat, 
spolehnout se. Důvod toho, že o ní 
dnes hovoříme, vzýváme ji a ctíme, je 
ten, že uvěřila Bohu, že mu důvěřova-
la, že se na Boha spolehla. 
 My věříme Kristu a spoléháme na 
něj. On svým apoštolům v osobě 
sv. Jana říká: „To je tvá matka.“ Apoš-
tolové nám toto slovo předali a otec 
Ondřej nám to při této příležitosti, pro 
něj tak mimořádné, toužil připomenout: 
„To je vaše matka.“ Za chvíli se v pre-
faci bude modlit: „Chválíme tě, Bože, 
za tvé veliké skutky, kterés pro naši 
spásu učinil Panně Marii.“ A dále: „Ona 
je matkou všech.“ 

 
Publikováno s laskavým svolením auto-
ra otce Tomáše Rouleho a „našeho“ 
novokněze otce Ondřeje Kapasného. 
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Z AMERICKÉHO DENÍČKU 
Díl druhý – Buďte vděčni za živou farnost! 

 

 Po deseti dnech pracovně stráve-
ných v Ohiu jsem se přesunula do Ka-
nady. To už byla čistě osobní návštěva 
– využila jsem blízkosti a poprvé na-
vštívila svou kamarádku Jarku, jejíž 
dcera je mou kmotřenkou, přímo v je-
jich domově. Ačkoli byla Adriana po-
křtěna před 16 lety u nás na Lhotce, 
vzápětí se s rodinou přestěhovala do 
Kanady, odkud pochází její otec. Náš 
kontakt je proto omezen na jejich nepří-
liš časté návštěvy v Čechách, což vy-
budování kmotrovského vztahu moc 
neprospívá. Proto jsem se těšila na tý-
denní osobní setkání v jejich domácím 
prostředí.  
 Uvědomila jsem si, jak těžké je zako-
řenit pro ty, kdo žijí na severoameric 
kém kontinentě.   V USA se člověk stě- 

 

 
Kostel Nejsvětější svátosti  

v kanadské Ottawě 

 
Křížová cesta i s komentářem 

 
huje v průměru 11x za život – pro nás 
něco nepředstavitelného. Mluvím o tom 
proto, že pro mou kamarádku, jejíž 
manžel dělá akademickou kariéru, to 
znamená nejen při každém stěhování 
(přibližně každé tři, čtyři roky) přijít 
o veškerou klientelu na vyučování češ-
tiny a ruštiny, ale také ztratit osobní 
vztahy s přáteli a duchovní zázemí. 
Navíc mi často psala, jak je těžké najít 
farnost, která by v Adrianě udržovala 
živou víru – téměř nikde nenašli spole-
čenství mládeže ani příliš aktivní farní 
život. 
 Nyní žijí rok v Ottawě, kam jsem za 
nimi letěla. Po Velikonocích prožitých 
v episkopální církvi jsem se těšila na 
katolickou liturgii, a tak jsem vyrazila na 
průzkum. Nejbližší kostel Nejsvětější 
svátosti (Church of Blessed Sacra-
ment) je působivá neogotická stavba 
z roku 1913. Šla jsem na mši svatou ve 
všední den a účastníků byla na tak ob-
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rovský kostel jen hrstka. Zato jsem mě-
la čas si kostel pořádně prohlédnout 
a překvapilo mě, když jsem v lavicích 
objevila obrázek Pražského jezulátka. 
 

 
Modlitba k Pražskému Jezulátku 

 
Ještě víc jsem ovšem užasla nad tex-
tem modlitby, která u něj byla napsaná. 
Nedokážu pro ni najít jiné slovo než 
zoufalá, také ovšem trochu kuriózní 
a zřejmě dobře ilustrující stav katolic-
kých farností v (převážně protestant-
ské) anglofonní Kanadě. Posuďte sa-
mi:  
„Modlitba za finanční pomoc k bož-
skému Pražskému Jezulátku. Nejsladší 
božské Jezulátko, prosíme tě o přízeň 
a zázrak – rač uzdravit naši farnost 
z jejích finančních starostí. Věříme, že 
skrze tvé slovo budeme brzy uzdraveni 
z finančních protivenství, potřebujeme 
naléhavě tvou zázračnou pomoc. 
Ó, Ježíši, který jsi řekl: Proste a bude 

vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte 
a bude vám otevřeno – na přímluvu 
Tvé Nejsvětější Matky Marie tlučeme, 
hledáme a prosíme, abys vyslyšel naše 
modlitby. Proto, Jezulátko, nežádáme, 
abychom byli bohatí, nýbrž abychom 
shromáždili dostatečné finanční pro-
středky, které by nás provedly těmito 
obtížnými časy, abychom dokázali sa-
mi sebe proměnit a mohli vést obyčej-
ný, skromný farní život bez dluhů.“ 
 Neznám přesné pozadí problémů, 
ale lze si je domyslet. V historii kostela 
jsem se dočetla, že obrovský odliv na-
stal v 80. letech, kdy se jednak rodiny 
s dětmi odstěhovaly na okraje města, 
navíc se otevřela možnost navštěvovat 
libovolnou farnost bez ohledu na místo 
bydliště. Kostel pak přitahoval nejrůz-
nější etnické skupiny podle toho, jaké 
směřování měl stávající farář – jeden 
čas sem chodila korejská komunita, 
v další dekádě zase maďarská. Přetrh-
la se kontinuita, dnes je kostel vylidněn 
a náklady na udržování tak obrovské 
stavby musí být pro malé společenství 
neúnosné. 
 Jistě v tom lze najít paralely k vylid-
ňování kostelů v některých (zvláště 
venkovských) farnostech u nás. Hlavně 
jsem si přitom však připomněla slova 
mého amerického hostitele, který – 
když jsem poněkud skuhrala na to, že 
máme na Lhotce projekt a nestavíme, 
že se hroutíme pod množstvím činností 
a sháněním peněz – namítl: „Chápu, 
ale tohle všechno přece svědčí o tom, 
že máte ohromně živou farnost. A to mi 
v dnešní sekularizované době připadá 
jako malý zázrak.“ Téměř jsem se za-
styděla – měl pravdu. A tak pojďme my 
lhotečtí Bohu děkovat za tento dar 
a věřit, že o peníze nejde až v první  
řadě.        Lenka Kapsová 
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STŘÍPKY Z RODINNÝCH EXERCICIÍ 
Ráda bych se s vámi podělila o zážitky z duchovní obnovy pro rodiny s dět-
mi, které se konaly ve dnech 9.–14. 7. na chatě Horalka ve Sněžném v Orlic-
kých horách poblíž poutního místa Rokole.  
 

 Akce byla pořádána Schönstattským 
hnutím, jako vedoucí pár zde byli již 24. 
rokem manželé Múčkovi, organizační 
rodinou byli Wajsarovi a doprovázejí-
cím knězem byl P. Jan Balík, jenž pů-
sobil v době P. Rudolfa jako kaplan 
v Praze – Lhotce. O děti se nám posta-
rali hlídačky a hlídači, a to hned ve 
dvou fázích. Ráno od 8.30 do 11.50, 
abychom mohli na přednášku a man-
želský rozhovor a večer od 20.00 do 
22.00, kdy probíhala diskuze ve skupi-
nách k probranému tématu. Úžasné 
technické zázemí včetně plné penze 
nám umožnilo perfektní duchovní i fy-
zické občerstvení. Pobyt se velmi vyda-
řil a přiměl mě k sepsání několika za-
myšlení, proč je vhodné na takovouto 
dovolenou jet. 
 1. Zúčastnit se exercicií je pro man-
želský pár velmi přínosné, zvlášť když 
to lze pojmout jako dovolenou s dětmi, 
o něž je v místě postaráno. Odpoledne 
je rodina spolu a může s dětmi nebo 
i s dalšími rodinami podniknout společ-
ný výlet. Nám se tato forma osvědčila, 
pozvali jsme sem naše přátele z dob 
studentských, a máme tak možnost je 
pravidelně vídat. Asi každý uzná, jak je 
těžké s někým skloubit termín a místo 
dovolené  
 2. Pravidelná účast na „exkách“ je-
denkrát ročně přináší ovoce. Starosti, 
s nimiž jsme vždy přijížděli, se během 
následujícího roku vyřešily a staré bo-
lesti zub času obrousil, takže odjíždíme 
zase s poněkud větším smířením a po-
kojem v srdci. Byli jsme již po čtvrté 

a doufáme, že se nám za rok podaří 
opět jet. 
 3. Bezvadná parta lidí středního vě-
ku shromážděná na stejném místě, 
obohacená o starší páry se zkuše-
nostmi. Možnost konfrontace. Rodinná 
atmosféra, 17 párů a 39 dětí. 
 4. Pozitivní nálada, kde dokážou být 
lidé optimističtí a slušní. V době indivi-
dualismu a anonymity sídlišť to vní-
mám jako pravé povzbuzení do života. 
 

 
 
 5. Žasnu nad hlídačkami a hlídači, 
jež se dobrovolně zhostili úkolu pohlí-
dat cizí děti, přestože mají doma po ce-
lý rok vlastní sourozence. Často jsou to 
mladí z početných rodin. 
 6. Nevěřící kolegové přichází v údiv, 
když se od nás dovídají, jak dobře se 
katolická církev stará o rodinu a spolu-
pracuje s ní. Takovou dovolenou  
s dětmi, kde je o ně na chvíli postaráno 
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jinak než animátory v drahých zábav-
ních parcích, by si každý rodič přál.  
 
 Jsme štastni, že jsme se před lety 
o takovéto dovolené od lhoteckých přá-
tel dozvěděli, moc nám pomáhá, že 
můžeme jezdit na Horalku a připustit si 
fakt, že i rodiče mohou odpočívat, vě-

novat se partnerovi, v klidu se pomod-
lit, zajít ke svátosti smíření, na mši sva-
tou atd. Duševní hygiena je součástí 
našeho zdraví a jsme rádi, že jsme ji 
objevili.  
 Touto cestou zveme i další páry na 
báječnou akci, více na stránkách 
www.schoenstatt.cz.       Jana Šárková 

 
 

RODINA – KOLÉBKA RADOSTI 
Stalo se již tradicí některých lhoteckých rodin strávit začátek prázdnin v Or-
lických horách na harmonizačním kurzu manželství pořádaném schönstatt-
ským hnutím. Tentokrát bylo téma našeho setkání prosté: Rodina – kolébka 
radosti. 
 Kurz jako vždy nabídl prostor pro zti-
šení, zklidnění, zamyšlení, relaxaci, 
rozhovor s přednášejícím párem He-
lenkou a Josefem Múčkovými nebo 
doprovázejícím knězem Jendou Balí-
kem, svátost smíření, každodenní mši 
svatou, adoraci, odpočinek od dětí, na-
vázání nových a utužení stávajících 
přátelství, čas strávený s rodinou, výle-

ty, inspiraci ke vhodné literatuře o vý-
chově a sebevýchově, uvědomění si 
priorit a prohloubení manželské lásky 
a spirituality. 
 Láska plodí radost a radost plodí 
lásku. Dny strávené v Orlických horách 
pomáhají propojit všechny barvy   
lásky v překrásnou duhu manželského 
života.      Lída a Michal Čechurovi 

 

 
Společné foto z harmonizačního kurzu 

http://www.schoenstatt.cz/
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STARŠÍ CHALOUPKA 2019 
V době uzávěrky zářijového Věstníku chaloupky právě probíhaly – mladší 
v Českém Dubu na Liberecku a starší v Janově nad Nisou. Přinášíme proto 
jen několik prvních fotek, které jsme v předstihu získali.  
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NEPOMLOUVEJTE DRUHÉ 
Papež František rád obdarovává své okolí knihami. O prázdninách věnoval 
všem vatikánským zaměstnancům brožurku s titulem „Nepomlouvej dru-
hé!“. Je přesvědčený o nebezpečnosti pomluv a klepů pro vnitřní život 
církve, a tak je to výzva i pro naše rodiny a farní společenství. 
 

 „Klepy jsou jako teroristický útok“, 
prohlásil papež opakovaně nejen při 
kázáních v Domě svaté Marty. Neudi-
vuje proto, že v červenci našli všichni 
vatikánští zaměstnanci ve své schrán-
ce útlý, třicetistránkový sešitek kapes-
ního formátu s výmluvným názvem: 
Nepomlouvej druhé! Jeho autorem je 
italský kapucín Emiliano Antenucci, 
„vynálezce“ kurzů vnitřního ztišení, kte-
rý papeži Františkovi již před několika 
lety daroval ikonu Panny Marie, Matky 
ticha. 

 

 Proč tak přísně odsuzujeme druhé?, 
ptá se italský řeholník. Činíme tak 
z  nedostatku lidskosti, z nedbalosti 
o druhé, či protože nám chybí sebeúcta 
i úcta k Bohu anebo pociťujeme nadřa-
zenost při rozdělování lidí na dobré 
a špatné. Františkánský řeholník vybízí 
čtenáře ke zpytování svědomí nad 
dvanácti tvrzeními: proč druhé pomlou-

váme. Mezi možnými důvody jmenuje 
hněv, závist a špatnost, ale i nedosta-
tek sebeúcty, strach z otevřeného dia-
logu s druhým člověkem a skutečnost, 
že šiřitel drbů je ve skutečnosti hluboce 
nešťastný člověk. 
 Antenucciho knížečka na základě 
papežových promluv předkládá také 
seznam dvanácti duchovních léků proti 
pomlouvačnému tónu i postoji, např.: 
● modlitba za očerňovanou osobu, 
● diskrétnost v uchování svěřených ta-
jemství, 
● hledání pozitivních stránek na dru-
hém člověku či zcela konkrétní kousnu-
tí do jazyka. 
 Zároveň vypočítává pět postupů 
k obrácení srdce: pohled do zrcadla 
spojený se zpytováním svědomí, po-
hled na Ukřižovaného, abychom zaku-
sili, nakolik nás Bůh miluje, a naučili se 
odpouštět sami sobě, Bohu i druhým, 
zejména těm, kdo nám ublížili. Dále 
uvádí pohled na chudé, který nás zba-
vuje vlastní sebestřednosti a pohodl-
nosti, pohled na přírodu a pohled do 
věčnosti. Všechny tyto postoje kladou 
značný důraz na mlčení, které je „du-
chovní cestou vycházející z ucha, do-
spívající k ústům a uzavírající se 
v mysli a srdci“, píše italský řeholník. 
 A tak papež vzkazuje svým zaměst-
nancům: „Hleďte si sami sebe, avšak 
především se naučte umění mlčet, jaké 
prokázal Ježíš před soudem, který ho 
nespravedlivě odsoudil...“ 
Více https://www.radiovaticana.cz (jš) 

P. Marie, Matka ticha 

https://www.radiovaticana.cz/
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DOMA JE DOMA – PROSBA O PODPORU  
Sedíme s pečovatelským týmem u piva. Je tu s námi i čerstvá důchodkyně 
Jitka. Vzpomíná na jednu ze svých posledních návštěv u paní Vlaďky, která 
žije se svým kocourem Herkulem v domečku na Chodově. 
 

 Jitka vypráví, jak přišla na 
návštěvu a zjistila, že 
v  domku není žádné jídlo. 
Klientka je diabetička a úko-

lem pracovnice bylo uvařit oběd. Psala 
tedy kolegovi, který měl ranní návště-
vu, jestli by jí neporadil, co má dát paní 
Vlaďce k obědu? Obratem přišla lako-
nická odpověď: „Upeč Herkula. Z.“. 
Nemusím asi psát, že Jitka se radou 
neřídila a raději došla na nákup. 
 V jarních mě-
sících jsem ve 
svém článku po-
pisovala neutě-
šenou situaci ve 
financování do-
mácí zdravotní 
péče. Zdravotní 
sestry z domácí péče odcházejí do 
oborů, kde jsou lepší platové podmín-
ky. Kvůli přezaměstnanosti nám také 
sestřičky prchají ze zdravotnictví do 
kanceláří a jiných zaměstnání. Posky-
tovatelé domácí zdravotní péče nemají 
dostatek zaměstnanců, aby pokryli po-
ptávku po péči v regionu. Koncem 
května se manažeři domácích péčí se-
šli v Olomouci ke své každoroční kon-
ferenci. Problém s nedostatkem perso-
nálu mají zařízení po celé republice. 
I naši Charitu opustilo v posledních 
měsících několik sester, za které se 
nepodařilo najít náhradu. Na inzeráty 
a výzvy v běžné inzerci i církevním tis-
ku nikdo neodpověděl. 
 Jednání o cenách, které zdravotní 
pojišťovny budou poskytovatelům vy-

plácet v následujícím roce, probíhají 
vždy v jarních měsících roku předchá-
zejícího. I letos jednání o cenách na 
rok 2020 neskončila dohodou. Bude 
tedy rozhodovat vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví. Vyjednavači za domácí 
péči se svými požadavky neuspěli ani 
u  pana ministra. S ohledem na krizo-
vou situaci v domácí péči, vyhlásila 
Charita ČR stávkovou pohotovost 
svých středisek. Vedení Charity ČR 

s  mandátem 
Rady ředitelů 
Charit ČR spus-
tilo poprvé v no-
vodobé historii 
podpisovou akci 
na „záchranu“ 
domácí péče, 

podrobné informace najdete na strán-
kách www.charita.cz/domajedoma. Cí-
lem petiční akce bylo získat minimálně 
deset tisíc podpisů, aby bylo možné 
požádat o slyšení v petičním výboru 
Parlamentu ČR a pokusit se vyjednat 
pro zařízení domácí péče přijatelné 
podmínky. Sněmovna bude vyhlášku, 
která stanoví ceny za zdravotní péči na 
rok 2020, projednávat na svém zářijo-
vém zasedání. Myslete prosím na to, 
aby jednání dopadla úspěšně a situace 
v domácí péči se zlepšila. Děkuji také 
všem, kteří Charitě vyjádřili podporu 
svým podpisem. 
 Přeji vám klidný start do nového 
školního roku.  

Eva Černá 
Foto zdroj: www.charita/domajedoma  

http://www.charita.cz/domajedoma
http://www.charita/domajedoma
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KALENDÁŘ – ZÁŘÍ 2019 
 

NEDĚLE   1. 9. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  8.00 Mše svatá  

10.00 Mše svatá  

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   2. 9.  

  8.00 Mše svatá 
  

ÚTERÝ    3.9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

15.00 – Thom. nem Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá 

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru, požehnání do nové sezóny 
  

STŘEDA   4. 9.  

  8.00 Mše svatá 

  8.30–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

20.00 Společné zasedání ekonomické a pastorační rady farnosti 
  

ČTVRTEK   5. 9. Sv. Terezy z Kalkaty 

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 

  9.30 – Zárubova Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
  

PÁTEK    6. 9. První pátek v měsíci 

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   7. 9. První sobota v měsíci 

16.00 Mariánské večeřadlo 

17.00 Mše svatá 

17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
  

NEDĚLE   8. 9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  8.00 Mše svatá  

10.00 
Mše svatá upravená pro děti s žehnáním aktovek a škol-
ních potřeb 

po mši svaté  Pozvání na farní kávu 

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ     9. 9.  

  8.00 Mše svatá 

20.00 Společenství mužů a otců 
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ÚTERÝ    10. 9.  

15.00 – Thom. nem Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá  

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA   11. 9.   

  8.00 Mše svatá 

  8.30–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

ČTVRTEK   12. 9. Jména Panny Marie 

  8.00 Mše svatá  

  8.45 Úklid kostela 

15.00 – Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 

19.00 Společenství Zacheus 
  

PÁTEK    13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

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   14. 9. Svátek Povýšení svatého Kříže 

13.00–17.00 Lhotecký běh – viz plakátky a www.lhoteckybeh.cz 

17.00 Mše svatá  
  

NEDĚLE   15. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  8.00 Mše svatá  

10.00 Mše svatá  

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ    16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice 

  8.00 Mše svatá 

18.30 Společenství Alfa plus 
  

ÚTERÝ    17. 9.  

  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi – první setkání po prázdninách 

  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 

15.00 – Thom. nem Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá 

20.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA   18. 9.  

  8.00 Mše svatá 

  8.30–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 

16.30–17.15  
Výuky náboženství a příprava na 1. sv. přijímání, první se-
tkání po prázdninách 

18.45–20.00 Společné společenství mládeže (6. tř. ZŠ – SŠ).  
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ČTVRTEK   19. 9.  

  8.00 Mše svatá 

  8.45 Úklid kostela 

19.00 Biblické setkání 
  

PÁTEK    20. 9. Sv. Ondřeje a druhů, korejských mučedníků 

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   21. 9. Svátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE   22. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  8.00 Mše svatá  

10.00 Mše svatá  

15.00 
Vernisáž prodejní výstavy obrazů Bedřišky Znojemské, kte-
ré darovala na podporu Centra Lhotka 

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ    23. 9.  

  8.00 Mše svatá 

20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ    24. 9.  

  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 

15.00 – Thom. nem Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

18.30 Mše svatá 

20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru  
  

STŘEDA   25. 9.  

  8.00 Mše svatá 

  8.30–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

16.30–17.15  Výuky náboženství a příprava na 1. sv. přijímání 

17.30 Ministrantská schůzka, první setkání po prázdninách 

17.30 Zpívání s dětmi 

18.45–20.00 Starší společenství mládeže  
  

ČTVRTEK   26. 9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

  8.00 Mše svatá 

  8.45 Úklid kostela 

15.00 – Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ul. 

19.30 Společenství Zacheus 

20.00 Modlitby podle komunity v Taizé 
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PÁTEK    27. 9. Památka sv. Vincence z Pauly, kněze 

15.00 Mše svatá 

15.45 Modlitby proseb  

17.00 Společenství sv. Jana z Boha 

17.00–18.00 Modlitební Triduum matek 

18.30 Mše svatá 

19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA   28. 9. 
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního pa-
trona českého národa 

celý den Pouť otců s dětmi 

17.00 Mše svatá 

18.00–19.00 Modlitební Triduum matek 
  

NEDĚLE   29. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

nekoná se Pouť otců s dětmi 

  8.00 Mše svatá  

10.00 Mše svatá  

17.00–18.00 Modlitební Triduum matek 

18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ    30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

  8.00 Mše svatá 

18.00 Společenství Alfa plus 
 

Změna programu vyhrazena. Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Připomínáme, že účastníci akcí dávají 
svou účastí souhlas ke zveřejnění sebe na fotkách z akce. 

V kostele jsou k dispozici nízkolepkové hostie, stačí o ně přede mší požádat. 

 

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2019 
Ve dnech 27. a 28. září se uskuteční tradiční Národní svatováclavská pouť.  
Pátek 27. září 
13.00 Putování Prahou s Palladiem Země české, zakončené svatováclavským 

duchovním zastavením v 17.00 na Václavském náměstí. 
19.00 Přivítání relikvie sv. Václava pod zámkem v Brandýse nad Labem a koncert 

v kostele Obrácení sv. Pavla. 
20.30 Odhalení busty papeže Benedikta XVI. na náměstí sv. Václava. 
Sobota 28. září 
7.00 Mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi. 
8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré 

Boleslavi. 
10.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi (hlavní 

celebrant a kazatel: Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR). 
14.00 Modlitba za národ u Palladia Země české v děkanské zahradě ve Staré Bo-

leslavi. 
17.00 Rozloučení s relikvií sv. Václava u kostela sv. Klementa ve Staré Boleslavi. 
18.00 Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.   

Zdroj: www.cirkev.cz. 

http://www.cirkev.cz/
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PLÁNUJEME 
 

13. 10., 3. 11., 1. 12. – bohoslužby upravené pro děti 
28. 10., 28. 11., 28. 12. – v 16.15 modlitby za národ u hrobu sv. Václava 
10. 11. 2019 – slavnost posvěcení našeho kostela 
25. 1. 2020 – farní ples – tentokrát květinový  
26. 1. 2020 – dětský karneval 
 

 

 
 

NUDÍTE SE PŘI EUCHARISTII? 
 

 V eucharistické slavnosti zažíváme sebeobětování Ježíše Krista a vžíváme se 
do jeho smýšlení: čisté sebeobětování, poslušnost a chvála Otce. Proto jsou 
i všechny modlitby v eucharistické slavnosti modlitbami sebeodevzdání a chvály. 
Proto mši svatou nazýváme bohoslužbou, protože sloužíme Ježíši Kristu a Otci. 
Přijdeme-li ale na mši se sebestředným postojem, pociťujeme k liturgii vnitřní od-
stup. To je často důvod, proč křesťané nemohou najít k eucharistické slavnosti 
cestu a nudí se při ní. Kdo chce slyšet jenom pěkné kázání, potěšit se písněmi 
nebo uspokojit své „náboženské potřeby“, to podstatné neprožije. 
 Na začátku mše se koná bohoslužba slova, abychom se postupně mohli naladit 
k sebeodevzdání, ke chvále Krista a k Jeho postoji, činit vůli Otce. V liturgii stojí 
Bůh v centru dění. Kdo staví do středu svá vlastní přání, problémy, potřeby, a tedy 
sám sebe, bude se na ní cítit cizí. 

Franz Jalics: Kontemplativní exercicie.  
Úvod do kontemplativního životního postoje a Ježíšovy modlitby. Triton 2018. 
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