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SVĚTLO POKORNÉ A TICHÉ 

 

 Naše praslovanské kořeny lze dod-
nes nalézt v názvech měsíců. Proč se 
poslední měsíc v roce jmenuje prosi-
nec, má mnoho výkladů, ale dle odbor-
níků to souvisí právě se staroslovan-
ským prosinoti, tedy prosvítat, probles-
kovat. Nejkratší dny, kdy je mnohdy 
zataženo, vlezlo a studeno, to vše činí 
ze slunce vzácného hosta, který se jen 
občas mrkne na dění dole. Ideální čas 
pro vyjádření kontrastu mezi tolik tou-
žebným světlem a všude přítomnou 
ponurostí, a to i v rovině duchovní.  
 Tak jako nejsme dodnes pány nad 
počasím, tak sami příliš nezmůžeme 
ani s temnotami v nás i vůkol nás. Exis-
tuje ale světlo, které je silnější než 

jakákoliv temnota. Nicméně podobně 
jako prosincové sluníčko se ani ono 
neprolamuje násilně do našich životů. 
Spíš tak nesměle probleskuje, občas 
příjemně zašimrá… a čeká, zda si ho 
někdo všimne a pozve ho k sobě do 
srdce, do své rodiny, práce, do svých 
trablů. 
 Před více jak dvěma tisíci lety toto 
Světlo vstoupilo do temnot světa. Ten 
se sice od té doby v mnohém změnil, 
ale jedno se nezměnilo – Světlo, které 
tehdy prozářilo betlémskou noc, je stá-
le tiše přítomné… a čeká. Pozveme ho 
dál?   

+ P. Jiří Korda 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

 Milí farníci, za pár dní vstoupíme do 
dvacátých let tohoto století. Končící lé-
ta desátá jsem z velké části mohl prožít 
tady, na Lhotce. Jsem za to upřímně 
rád, a to hlavně díky vám, společenství 
úžasných lidí, kteří se snaží jít životem 
s Pánem Ježíšem. Děkuji tedy jak Je-
mu, Jeho matce a patronce našeho 

chrámu a farnosti, Panně Marii, tak ta-
ké vám. Za modlitby, pomoc v organi-
zaci chodu farnosti a pořádání různých 
aktivit, i finanční podporu farnosti. Veli-
ké díky! Těším se na další spolupráci 
a vyprošuji vám i všem vašim blízkým 
požehnaný rok 2020. 
 V modlitbách       P. Jiří Korda 

 
 

KLOKÁNEK A OVEČKY 
 

 Na listopadovém zasedání pastorač-
ní rady jsme jako vždy začali reflexí 
uplynulého období. Seznámil jsem čle-
ny s průběhem schůze Spolku rodičů 
CMŠ Studánka, kde jsem byl společně 
s paterem Juanem Provecho, předsta-
veným augustiniánů, kteří se od 1. 7. 
2019 stali novými zřizovateli školky 
místo arcibiskupství (více ve Věstníku 
č. 7–8/2019 na str. 17). Slaďování bě-
hu Studánky se systémem augustini-
ánského školství bude pozvolné. Roz-
díly nejsou nijak závratné, bude ještě 
větší důraz na církevní charakter škol-
ky. Dále jsme probírali misijní koláč 
a bazárek dětského oblečení. Veliké 

díky organizátorkám obou akcí. Také 
díky všem, kdo jste na akce přinesli po-
třebné. Oblečení na bazárek bylo tolik, 
že jsme mohli ještě hojně obdarovat 
Klokánek.  
 Oprava ovládacího zařízení na zvo-
ny se protáhla, ale v době, kdy čtete ty-
to řádky, by zvony měly už zvonit. Pří-
prava stavby se nadále kvůli pár lidem 
komplikuje, věc průběžně řešíme. Rád 
osobně poreferuji více. Nakonec jsme 
probírali detailní program adventu 
a doby vánoční. Opět se můžete těšit 
na živé ovečky u venkovního betlému! 

P. Jiří Korda 

 
 
 

K R Á T C E 
 

 

● Rozloučili jsme se s Jarmilou Ja-
kubcovou, Angelikou Hanauerovou, Mi-
loslavem Zelinkou a Milošem Václavem 
Lokajíčkem. 
● O misijní neděli 20. října jsme na 
Papežské misijní dílo ve sbírkách vy-
brali 26.997 Kč a v rámci misijního ko-
láče dalších 9.516 Kč. 

● Výtěžek bazárku dětského oblečení 
17.637 Kč byl věnován na stavbu Cen-
tra Lhotka. 
● Zasedání PRF bude 4. 12. 2019 
a   8. 1. 2020 ve 20.00 v sále sv. Vác-
lava. 
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ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

 Každou adventní sobotu (7. 12, 
14. 12.,   21. 12. 2019) bude v 7.00 ro-
rátní mše svatá a po ní společná sní-
daně, v 17.00 zůstává obvyklá mše 
svatá. Ostatní mše svaté budou probí-

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

 
 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VÁNOCI 
 

Úterý  17. 12. 2019  od 17.00 do 20.00 
Středa  18. 12.    od 17.00 do 20.00 
Pátek  20. 12. od 19.15 do 21.00 (oba kněží) 
Sobota 21. 12. od 18.00 do 21.00 (oba kněží) 
Jinak v obvyklé časy. 
Upozornění:  
Před obřady 24. 12. se nezpovídá. 

 
 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 
  

Úterý 24. 12. 2019, Štědrý den 
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 
Středa 25. 12., slavnost Narození Páně 
  8.00  mše svatá 
10.00  mše svatá, chrámový sbor 
18.30  mše svatá 
Čtvrtek 26. 12., sv. Štěpána 
  8.00 a 10.00 mše svatá 
Pátek 27. 12., sv. Jana, apoštola 
15.00, 18.30 mše svaté, obě s žehná-
ním vína, adorace po večerní mši svaté 
do 21.00 
Sobota 28. 12., Betlémských neviňátek 
17.00  mše sv. ze svátku Svaté rodi-
ny, ale bez obnovy manželských slibů 

Neděle 29. 12., svátek Svaté rodiny 
8.00, 10.00, 18.30 mše svaté všechny 
s obnovou manželských slibů 

Pondělí 30. 12. 8.00 mše sv.  
Úterý 31. 12. 17.00  mše sv. na po-
děkování za uplynulý občanský rok 

Středa 1. 1. 2020, slavnost Matky Boží 
Panny Marie, Nový rok 

  8.00, 10.00, 18.30 mše svatá 
Čtvrtek 2. 1. a další dny – obvyklý 
program 

Sobota 4. 1., vigilie slavnosti Zjevení 
Páně 17.00 mše svatá se žehnáním 
vody, kadidla a křídy 

Neděle 5. 1., slavnost Zjevení Páně 
  8.00, 10.00, 18.30  mše svaté se 
žehnáním vody, kadidla a křídy. 
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MOŽNOST NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ 
 

Sobota  21. 12.  od 13.00 do 17.00 
Neděle  22. 12.  od 13.00 do 18.00 
Pondělí  23. 12.  od 13.00 do 18.00 
Úterý   24. 12.   od 10.00 do 15.00 
Středa  25. 12.   od 13.00 do 18.00 
Čtvrtek  26. 12.   od 13.00 do 18.00 
Pátek   27. 12.   od 13.00 do 18.00 
Sobota  28. 12.   od 13.00 do 17.00 
Neděle  29. 12.   od 13.00 do 18.00 
Pondělí  30. 12.   od 13.00 do 18.00 
Úterý   31. 12.   od 13.00 do 18.00 
Středa  1. 1. 2020  od 13.00 do 18.00 
Čtvrtek  2. 1.    od 13.00 do 18.00 
Pátek   3. 1.    od 13.00 do 18.00 
Sobota  4. 1.    od 13.00 do 17.00 
Neděle  5. 1.    od 13.00 do 18.00 
 

Ostatní dny po celý leden vždy hodi-
nu přede mší svatou.  
 
Od 22. 12. do 29. 12. bude k vidění 
i venkovní betlém s živými ovečkami. 
 
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 22. do 29. 12. 2019 
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PROSBA O ÚPRAVU ÚDAJŮ V PLATBÁCH  
NA ÚČTY FARNOSTI 

 Milí farníci, velmi neradi kohokoli 
z vás zbytečně obtěžujeme, když svou 
farnost podporujete svými finančními 
dary, za něž vám patří velký dík. Aby 
bylo možno racionálně pracovat 
s účetními daty, musíme v bezhoto-
vostních platbách přejít z tzv. variabil-
ních symbolů na specifické symboly. 
Prosíme vás tedy, abyste nadále 

u bezhotovostních plateb nepoužívali 
variabilní symboly, ale pouze specifické 
symboly. Týká se to jak jednorázových 
plateb, tak trvalých příkazů. U trvalých 
příkazů tedy prosíme o provedení pří-
slušné změny. Jednotlivé specifické 
symboly ve vztahu k příslušným úče-
lům vašich darů jsou uvedeny v tabul-
ce. 

 

PŘEHLED SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ PRO NAŠE FARNÍKY 

druh účtu číslo účtu účel daru 
spec. 

symbol
provozní 74 32 63 29/0800 provozní potřeby 500 

projekt Centrum Lhotka 53 23 72 03 39/0800
rozšíření kostela, 
stavba farního domu 

100 

transparentní účet veřej-
né sbírky na podporu 
projektu Centrum Lhotka 

26 00 68 50 14/2010
rozšíření kostela, 
stavba farního domu 

100 

 

 Za vaši součinnost a za vaše dary velmi děkujeme.       Jakub Hradec 
 

 
STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte na 
https://centrumlhotka.cz. Za měsíc říjen jste vy a další dárci přispěli 
na plánovanou stavbu celkem 732 754 Kč. Děkujeme.  
 

 

SČÍTÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ BOHOSLUŽEB 
 
 
 Sčítání proběhlo 5.–6. října 2019. Lepší datum pro 
sčítání by byl začátek prosince, kdy už jsou lidé pře-
vážně ve svých farnostech. Proti sčítání 2014, kdy 
bylo napočítáno 915 osob, letos se spočetlo 840. 
Útěchou je, že věková skupina 0–19 let tvoří plných 
26 %. Do 19 let převažují chlapci nad dívkami, po 
20. roku věku převažují ženy.  

  (jš) 
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ZEMŘEL PAN MILOSLAV ZELINKA 
 

 Vytrvalec co do délky života, elánu, 
jeho milovaného sportu i obětavého 
navštěvování svých nemocných kama-
rádů, to všechno byl pan Miloslav. 
Když se před několika 
lety blíže seznámil 
s naší farností, rozhodl 
se ji obdarovat sku-
tečně velkoryse, daro-
val nám svůj byt. 
V  něm téměř až do 
konce svého života žil.  
 Snažili jsme se mu 
být nablízku, paní  
Maruška Toepferová, 
sestra Bernarda a dal-
ší, stejně jako někteří 
jeho přátelé, jmenovitě 
velmi obětaví manželé Plzákovi. Pan 
Miloslav choval velkou úctu ke své 
mamince. Od té se jistě odvíjel i jeho 
vztah k Panně Marii. Mezi jeho přátele 
z mládí patřil například i pater Jordán 
Vinklárek, dominikán. Když jsme začali 
pořádat Lhotecký běh, zmínil jsem se 

našemu farníkovi a velkému běžci En-
ricovi Fialovi o tom, že znám jednoho 
skutečně věkovitého sportovního nad-
šence. Když jsem řekl jméno Zelinka, 

Enricovi zazářily oči: 
„Ty znáš Zelinku? Ten 
nedávno jako nejstarší 
běžel Jizerskou pade-
sátku!“  
 Pan Miloslav zemřel 
zaopatřen svátostmi 
v neděli 20. října ve 
věku 95 let. Pohřeb 
jsme vystrojili v násle-
dující pátek. Protože 
jsem byl v těch 
dnech mimo ČR, mši 
svatou vedl pan kap-

lan, za což mu děkuji. Nyní vybíráme 
hrob na Krčském hřbitově, kde bychom 
rádi posléze uložili popel pana Milosla-
va.  
 Prosím, vzpomeňte na něj v modlit-
bě.               P. Jiří Korda 

 
 

KDO BYL ČESTNÝ PŘEDSEDA SPOLKU PRO 
STAVBU LHOTECKÉHO KOSTELA  

V kronice naší farnosti máme také původní brožurku „Praha – Lhotka svým 
dobrodincům“ s vlastnoručním věnováním Msgre. Bohumila Staška, kanov-
níka na Vyšehradě. 
 

 Jednatel spolku pro stavbu Lhotec-
kého kostela pan Ivan Tůma, lhotecký 
farník, o něm napsal do časopisu Kato-
lická žena č. 45 v roce 1937: „Msgre. 
Bohumil Stašek, kanovník vyšehrad-
ský, poslanec N. S., jest čestným před-
sedou kostelního spolku ve Lhotce. 

Kdo měl příležitost sledovati jeho čin-
nost ve spolku, mohl se jen znovu pře-
svědčiti, jak vážně, důsledně a oprav-
dově Msgre. Stašek každou převzatou 
funkci béře. Při velikém svém zane-
prázdnění a nedostatku času dovede si 
vždy nalézti potřebnou chvíli, někdy 



OKÉNKO Z HISTORIE 

12/2019  7 

hodně dlouhou, aby se podrobně  
informoval o záležitostech spolku 
a s upřímným zájmem sledoval postup 
stavby. Vzpomínají-li v dnešní den ka-
tolíci lhotečtí a s nimi všichni katolíci 

Velké Prahy těch, kteří se zasloužili 
o stavbu kostela Královny míru a obno-
vení zničené sochy Matky Boží ze str-
ženého Mariánského sloupu na hlav-
ním oltáři této svatyně, pak v prvé řadě 
platí čestnému předsedovi spolku 
Msgre. B. Staškovi jich upřímné 
a vroucí „Zaplať Pán Bůh!“ 

 

Připravila Eva Kocmanová, farní kronikářka 

Msgre. ThDr. Bohumil Stašek (1886–1948) 
Byl knězem v Rokycanech a v Plzni, v roce 1912 vikaristou na Vyšehradě. Při-
spíval do novin a časopisů. Během 1. světové války se zasadil o sloučení tří ka-
tolických stran a později o vznik Československé strany lidové a stal se jedním 
z vůdčích představitelů této strany. Byl poslancem Národního shromáždění a or-
ganizátorem vlasteneckých akcí. V roce 1934 založil nakladatelství Vyšehrad. 
Proslavil se také vlasteneckým kázáním na pouti u sv. Vavřinečka na Chodsku 
13. 8. 1938. Stal se proboštem na Vyšehradě. Byl jedním z těch, kteří sloužili 
mši za zesnulého Karla Čapka. Na Vyšehradě v květnu 1939 vedl zádušní mši 
při převozu ostatků básníka K. H. Máchy do Prahy. Ostře vystupoval proti sna-
hám vyloučit náboženství ze škol. Roku 1939 byl zatčen nacisty a vězněn v kon-
centračním táboře Dachau. Zemřel 8. srpna 1948, pohřben je na Vyšehradě. 

Pro Boha a národ! Vlastnoruční  
věnování od Msgre. Bohumila Staška
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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. 

 

6. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU (2. 6.) 
EUCHARISTICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA 

 Minule jsme mluvili o tom, že Ježíš 
zůstává s námi v proměněném chlebě 
a víně. Dnešním tématem je, jak my 
můžeme žít eucharistickým způsobem 
života.  
 Ježíš řekl při Poslední večeři dva-
krát: „Toto konejte!“ Řekl to nejprve po-
té, co svým učedníkům podal k jídlu 
své tělo a krev. Řekl to podruhé, když 
jim umyl nohy. Vyslyšet tento jeho pří-
kaz, konat to, co on si přál, znamená 
samozřejmě slavit mši svatou. Zname-
ná to ale také svým životem žít a napl-
ňovat to, co mše znamená.  
 Při bohoslužbě v kostele se používá 
chléb náš vezdejší, každodenní chléb: 
Také to, co konáme ve všední den, 
můžeme žít jako Boho-službu, službu 
Bohu. Při mši se chléb a víno obětují 
v modlitbě chvály: Své každodenní zá-
ležitosti můžeme pojmout jako obětní 
dar pro našeho Boha a chválit v nich 

jeho jméno. Proměněný chléb se ve 
mši láme a rozdává: Každý den může-
me my lámat svůj život do množství 
povinností a protichůdných vztahů. Eu-
charistie do nás vlévá Boží lásku: Tou-
to láskou, kterou ve svatém přijímání 
dostáváme, můžeme mít my rádi lidi 
okolo nás. V eucharistii Kristus zůstává 
přítomen i po skončení mše: Každý 
den můžeme mít radost, že ti, kdo se 
potkávají s námi, mohou se skrze nás 
setkat s Ježíšem.  
 Ke svatému přijímání přicházíme 
vždy jako chudí, kteří si nemohou nic 
zasloužit, a které Bůh přesto sytí eu-
charistickým chlebem. Eucharistický 
způsob života je, že my s podobnou 
velkorysostí, jakou má Bůh k nám, při-
stupujeme k těm, kdo se nám nijak 
nemohou odvděčit, kdo jsou potřební, 
anebo otravní či chudí. 

 

DOPLŇUJÍCÍ TEXTY 

Římská liturgie 
Buď si vědom toho, co konáš při liturgii, 
a také podle toho žij; svůj život připo-
dobňuj tajemství Kristova kříže. (Svě-
cení kněží) 
 

Svatý Jan Zlatoústý 
„Chceš prokazovat úctu Kristovu tělu? 
Nepřehlížej tedy, že je nahé: abys mu 
tady v chrámě neprokazoval úctu hed-

vábnými rouchy, a venku nepřehlížel, 
že jej deptá zima a nahota. Kdo řekl: 
To je mé tělo, je týž, který řekl: Viděli 
jste mě hladovět, a nedali jste mi jíst, 
a také: Cokoli jste neudělali pro jedno-
ho z těchto nejposlednějších, ani pro 
mne jste neudělali. (Homilie na Matou-
še, 50) 

 
PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D 



POZVÁNKA 

12/2019  9 

POZVÁNKA NA KVĚTINOVÝ FARNÍ PLES 
Milí farníci, dovolujeme si vás na začátku adventní doby tradičně pozvat na 
jednadvacátý farní ples, který se uskuteční v sobotu 25. ledna 2020. 
 

 Jelikož je na našich plesech vždy 
velmi příjemná až rodinná atmosféra, 
doufáme, že se i tentokrát v masopust-
ním čase přijdete v hojném počtu potě-
šit tancem a pobavit s přáteli z naší 
farní rodiny. Jako každý rok máme na 
ples jednotící téma a pravidelní účast-
níci si určitě vzpomenou, že nadcháze-
jící ples bude květi-
nový. Zejména dámy 
jistě rozkvetou květi-
nami na krásných 
róbách či ve slav-
nostních účesech. 
Popusťte tedy uzdy 
vaší fantazii a jako 
organizátoři se již 
těšíme na nejorigi-
nálnější květinový doplněk či motiv.  
 Program plesu bude jinak tradiční 
a osvědčený. Těšte se opět na před-
tančení, společný tanec, tombolu i půl-
noční překvapení. K tanci nám bude 
hrát naše oblíbená kapela Fénix. 
Vstupné zůstává stejné jako v minulém 
roce, tj. základní plné vstupné bude za 
250 Kč, snížené vstupné pro studenty 
a důchodce za 150 Kč. Na sále před 
plesem se budou vstupenky prodávat 
za 300 a 200 Kč. Jako každý rok bu-
dou vstupenky k dispozici již v adventu 
v sakristii u pana faráře, pokud byste 

chtěli darovanou vstupenkou někoho 
potěšit na Vánoce. Hlavní prodej pak 
bude probíhat před plesem po Novém 
roce vždy po nedělních mších svatých 
v sále sv. Václava, mimo nedělní mše 
pak opět v sakristii u pana faráře. 
 Jako každý rok předpokládáme, že 
se nám společně opět podaří shro-

máždit pěkné ceny 
do tomboly, které 
udělají výhercům 
radost. Ceny bude 
možné nosit do  
sakristie po No- 
vém roce. Pokud 
byste někdo věděl 
o sponzorovi ochot-
ném věnovat vý-

znamnější cenu do tomboly či třeba 
sami chtěli podpořit ples nad rámec 
základního příspěvku ve formě vstup-
ného, ozvěte se nám na níže odkazo-
vané kontakty. A kdybyste někdo chtěl 
jakýmkoliv způsobem s organizací ple-
su pomoci či náš ples nějakým zajíma-
vým 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 

 
 

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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HUMOR JAKO ZBRAŇ PROTI TOTALITĚ  
Po více než roce jsme na letošní listopadové farní akademii (3. 11. 2019) 
opět uvítali jako přednášejícího našeho farního vikáře P. Mgr. Petra Šleicha. 
Připomeňme si, že v loňském roce (10. 6. 2018) svou přednášku nazval  
„Nahlédnutí do světa arabské hudby“. Tentokrát bylo téma jeho přednášky 
neméně zajímavé – Humor jako zbraň proti totalitě. 
 

 Téma je to ve své podstatě značně 
široké, neboť je možné do něj zahrnout 
nejen projevy humoru jako zbraně, kte-
ré mají formu hudební, klasického fil-
mu, básnické, prozaické i televizní 
tvorby. Charakteristickým rysem před-
nášky bylo, že převažovaly ukázky, 
a to audio nahrávky většiny známých 
písniček z období kolem osmašedesá-
tého roku, včetně ukázek z řady filmů. 
Nicméně zastoupeny byly i ukázky z let 
více či méně dávno minulých, prostě 
byla respektována určitá časová osa 
projevů humoru jako zbraně proti totali-
tě. 
 Chronologicky vzato pravděpodobně 
nejstarším citovaným příkladem byly 
Ezopovy bajky pocházející již ze 
starého Řecka.  
 V našich zemích byl významným 
mezníkem rok 1848, rok zrušení cen-
zury, i když jen na krátkou dobu. Brzy ji 
znovu obnovil ministr Bach. V té době 
u nás začínají vycházet Národní novi-
ny, ve kterých byly mnohdy uveřejňo-
vány příspěvky tepající rakousko-
uherskou administrativu. Především byl 
zmíněn významný novinář, český spi-
sovatel a básník Karel Havlíček Bo-
rovský, zakladatel zmíněných Národ-
ních novin. Ten za svoje protirakouské 
postoje a s tím související tvorbu byl 
nakonec v letech 1851–1855 vypově-
zen do Brixenu. I když tam nouzí netr-
pěl a mohl literárně tvořit, jeho zdravot-
ní stav se postupně zhoršil natolik, že 

krátce po příjezdu domů, v roce 1856, 
umírá na tuberkulózu. V rámci před-
nášky byl zmíněn Havlíčkův Křest sv. 
Vladimíra, konkrétně s ukázkou prvého 
zpěvu, ve kterém Perun, bůh hromu, 
odmítá poslušnost carovi, který jej za to 
nechá utopit. Má se jednat o alegorii 
vztahu novináře vůči císaři. 
 Z filmové tvorby, kterou přednášející 
zařadil do oblasti vytyčené tématem 
přednášky, budiž jmenovány filmy: Fri-
čův Anton Špelec, ostrostřelec 
s Vlastou Burianem z roku 1932, Stek-
lého Dobrý voják Švejk (rok 1956) 
s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli 
a americký film The Great Dictator 
s Charlie Chaplinem (z roku 1940) – 
audio ukázkou ze závěru tohoto filmu 
byla přednáška ukončena. Jestliže prvé 
dva filmy jsou více méně českému di-
vákovi známy, pravděpodobně to ne-
platí o filmu americkém; podle ukázek 
soudě, prvotním záměrem bylo paro-
dovat Hitlera a jeho soukmenovce, 
ovšem v závěru filmu tento diktátor, 
skvěle zahraný Ch. Chaplinem, nejdří-
ve s jistou opatrností, ale nakonec tvr-
dě kritizuje diktátorské režimy vůbec 
a varuje před zhoubným vlivem jejich 
ideologie. 
 Přednášející též připomněl filmový 
muzikál z roku 1964 Kdyby tisíc klari-
netů, na kterém se podíleli mimo jiné 
Suchý, Šlitr, Brejchová, Hegerová, Ro-
háč, Svitáček, Matuška, Gott aj. Děj je 
umístěn do vojenského prostředí a tex-
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ty písní i celkové pojetí do určité míry 
mají antimilitaristický charakter. V le-
tech 1967–1968 vznikal TV seriál Pí-
seň pro Rudolfa III., jehož scénář na-
psal J. Dietl. Bohužel, nastupující nor-
malizace po roce 1969 „uložila“ 
nedokončený seriál do trezoru, což 
samo o sobě svědčí o jeho kvalitním 
humoru coby zbrani proti totalitě. Melo-
die písní „Podívej, kvete růže“ v podání 
H. Vondráčkové, nebo „Píseň Herode-
sova“ interpretovaná K. Hálou a jiné 
můžeme slyšet občas i nyní.  
 Klasickým skladatelem, básníkem 
i interpretem písní proti totalitě, ale 
i člověkem pevného charakteru, byl za-
jisté Karel Kryl (1944–1994), hlavní 
představitel protikomunistického pro-
testsongu v letech 1963–1989. Jeho 
zřejmě nejznámější písní je Bratříčku, 
zavírej vrátka, údajně vzniklé jako 

bezprostřední reakce na vstup vojsk 
21. srpna 1968 (což je také název ce-
lého alba). Karel Kryl pokrýval svojí 
tvorbou širokou oblast odlišných žánrů 
(např. Král a klaun, Maškary – LP aj.) 
včetně těch, které čerpají z biblických 
námětů (Děkuji aj.). Osobnost Karla 
Kryla je ovšem umělecky mnohem bo-
hatší, než vypovídají předcházející 
řádky, jak lze nahlédnout při zadání je-
ho jména na internetu. 
 Celkově vzato, humor nemůže být 
zbraní v pravém slova smyslu, ovšem 
v přeneseném smyslu ano, a sice mů-
že psychicky posilovat jednotlivce, kteří 
se ať už vlastním přičiněním nebo i jen 
souhrou náhod dostanou do soukolí to-
talitního jednání jednotlivých úředníků, 
event. i úřadů a státních organizací ja-
ko celku.  

Karel Štamberg 
 

POSVÍCENÍ 2019 
Letošní slavnou „posvícenskou“ mši sv. v neděli 10. listopadu sloužil novo-
kněz, křížovník P. Mgr. MUDr. Martin Moravec, OCr. Po mši svaté uděloval 
novokněžská požehnání. V příštím Věstníku se dočtete více. 
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SPOLEK MÍSTO SDRUŽENÍ 
 

 Milí čtenáři Věstníku, 
mnozí z vás byli našimi 
předchůdci jako rodiče dětí 
ve Studánce, kteří zároveň 
tvořili společenství podpo-
rující školku. Ti první z vás 

dokonce školku zakládali. Dlouhé roky 
toto společenství neslo název Občan-
ské sdružení Studánka. S novým ob-
čanským zákoníkem jsme se stali spol-
kem a toto slovo bychom měli mít také 
v názvu (nebo zkratku z. s.). Nejdříve 
jsme si ponechali název Občanské 
sdružení Studánka (zákon umožňuje 
výjimku v případě, že je název tradiční 
a nehrozí klamný výklad). Při jednání 
s úřady a dalšími partnery se ale uká-

zalo, že leckdo slovo „spolek“ v našem 
názvu postrádá. Rozhodli jsme se pro-
to název změnit a členská schůze dne 
17. 9. 2019 přijala název Spolek rodičů 
Studánka. Naše úkoly zůstávají stejné 
– podpora školky ve všech směrech, 
podpora křesťanských hodnot, spolu-
práce se zřizovatelem (tím je od čer-
vence Česká provincie řádu sv. Augus-
tina) a se lhoteckou farností a pořádání 
akcí, které jsou otevřené i pro lidi 
z okolí. Novou předsedkyní spolku je 
Veronika Valentová. Děkujeme tímto 
všem, kdo ve Studánce působili před 
námi, a těšíme se na ty z vás, kdo se 
součástí Studánky jednou stanou.  

Hana Rundová 
 
 

ZE LHOTKY DO LHOTKY 
 

 Jeden z posledních slunečných říj-
nových víkendů 18.–20. 10. připadl 
společnému setkání rodin dětí z Cír-
kevní mateřské školky Studánka. Sešli 
jsme se v hojném počtu jedenácti rodin 
– dospělých, školkových dětí i jejich 

mladších a starších sourozenců. Za 
organizaci víkendu a výběr místa 
patří dík paní Hance Rundové a mi-
lým učitelkám Monice Chvojkové 
a Báře Wanecké. Ty nám připravily 
pestrý program, který jsme mohli 
díky příznivému počasí strávit 
z větší části venku v krásné přírodě 
ve Lhotce u Mělníka. Venkovní hru 
s procházkou kolem vodní nádrže 
Lhotka a pískovcových skal Koko-
řínského dolu si užili malí i velcí.  
 Příjemným zpestřením byl také 
menší výlet do nedalekého Skalní-

ho obydlí, které pochází pravděpodob-
ně z poloviny 19. století a je nejdéle 
obývaným kokořínským skalním obyd-
lím. Poslední obyvatelka Marie Holu-
bová se zde narodila a žila až do svých 
80 let (do roku 1982). Zde pro nás byla 
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objednána komentovaná prohlídka, 
kterou zajišťuje Regionální muzeum 
Mělník. Lokalita nedaleko vlakové za-
stávky umožňovala přiblížit se v přípa-
dě potřeby vlakem, a vyřešit tak pří-
padné „Maminko, tatínku, mě bolí no-
žičky.“ Za zmínku stojí ubytování 
s plnou penzí, takže i stravování 
s dětmi bylo vyřešeno za nás. Večer 
nám děti zahrály Večerníček a po 
uspávání byl prostor pro povídání do-
spělých, kteří neusnuli spolu s dětmi. 
Duchovní program byl samozřejmě 
dobrovolný, kromě modlitby jsme měli 
možnost zúčastnit se v neděli mše sva-
té v Mělníku v chrámu sv. Petra a Pav-
la. Po obědě jsme se postupně rozjeli 
do svých domovů. Organizátorům dě-
kujeme a těšíme se na další akce se 
Studánkou!         Marta Sobková 

členka Spolku rodičů Studánka 
www.cms-studanka.cz. 

 
ADVENTNÍ ČAS VE STUDÁNCE 

 

 CMŠ Studánka a Spolek rodičů 
Studánka srdečně zvou všechny zá-
jemce na tradiční adventní dílnu, která 
se uskuteční ve školce (Ke Kamýku 
686) v sobotu 30. 11. 2019 od 14 ho-
din. Můžete si zde vytvořit adventní vě-

nec z přírodních materiálů. Na závěr 
přijde pan farář hotové věnečky po-
žehnat. Připravujeme se také na 3. 12., 
kdy nás v dopoledních hodinách 
navštíví pan biskup Václav Malý. Před-
vánoční čas zakončíme vánoční besíd-
kou ve středu 18. prosince ZMĚNA: ve 
čtvrtek 12. prosince od 16.00, na kte-
rou zveme nejen všechny rodiče, ba-
bičky, dědečky, ale i ostatní příznivce 
naší školky. 
 Bližší informace najdete na webo-
vých stránkách www.cms-studanka.cz. 
Přejeme všem čtenářům Věstníku po-
klidný advent a požehnané, radostné 
Vánoce.  

Magda Vlčková,  
ředitelka CMŠ, a Eva Burianová Žehnání adventních věnců 
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PROF. RNDR. MILOŠ LOKAJÍČEK, DRSC. 
Ve Věstníku č. 4/2015 jsme psali o paní Anně Lokajíčkové. Dne 7. listopadu 
2019 zemřel její manžel, náš dlouholetý farník, za totality člen ilegální církve, 
oběť perzekuce v letech 1948–1989, politický vězeň 50. let v ČSR. S laska-
vým svolením redakce Paměť národa přinášíme výňatek z jeho vyprávění. 
Celý text si můžete přečíst na níže uvedených internetových stránkách. 
 

 Narodil se 20. srpna 1923 ve Starém 
Plzenci. Už v Plzni měl přes svého 
švagra Josefa Hoška kontakty na inte-
lektuální katolické prostředí. V roce 
1945 byl jedním z obnovitelů České li-
gy akademické. Od roku 1946 patřil 
k okruhu pražské „Rodiny“, kterou vedl 
chorvatský kněz S. T. Kolaković. Byl 
jedním z průkopníků radioterapie a on-
kologické radiologické léčby v Česko-
slovensku. V únoru 1954 zatčen StB 
a v procesu „Malíková a spol.“ odsou-
zen k sedmi letům těžkého žaláře.  
 Miloš Lokajíček se narodil v rodině 
holiče Václava Loka-
jíčka a jeho ženy An-
ny, roz. Štěpánové.  
 

NADĚJNÝM MLADÝM 
VĚDCEM 

 Na přímluvu své te-
ty byl jako vynikající 
student přijat na kla-
sické gymnázium 
v  Plzni, kde v roce 
1942 maturoval. Dru-
hou maturitu složil 
v oboru elektrotechni-
ky v roce 1944, poté 
pracoval v plzeňské 
Škodovce. Ihned po 
osvobození Českoslo-
venska se přihlásil na 
Přírodovědeckou fa-
kultu Univerzity Karlo-
vy. Studium fyziky 

a matematiky dokončil v roce 1948, titul 
RNDr. získal v roce 1950. Po studiích 
usiloval o přijetí do Matematického  
ústavu plzeňské Škodovky, se kterým 
už dříve spolupracoval. Špatný kádrový 
posudek z místa rodiště však tuto 
možnost zhatil. Díky svému švagrovi 
Josefu Hoškovi tedy nastoupil do Stát-
ního radiologického ústavu v Praze, 
posléze se podílel na výzkumu v oblas-
ti radioterapie a onkologické radiologic-
ké léčby na Radiologické a onkologické 
klinice v Praze na Vinohradech (s pře-
stávkami zde působil bezmála 40 let). 

Prakticky jako první 
v celé východní Evro-
pě se zde podílel na 
zavádění nových 
přesných ozařovacích 
technik v léčbě nádo-
rových onemocnění. 
V  roce 1953 ukončil 
u prof. Václava Votru-
by aspiranturu do  
Ústavu teoretické fyzi-
ky na Přírodovědecké 
fakultě UK a nastoupil 
do Fyzikálního ústavu 
Československé aka-
demie věd v Praze. 
 

ANGAŽOVANÝM 
KŘESŤANEM 

Už v Plzni se pro-
střednictvím svého 
švagra Josefa Hoška 

Miloš Václav Lokajíček 
20. 8. 1923 – 7. 11. 2019 
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seznámil s Metodějem Habáněm, který 
v letech 1938–1942 řídil českou domi-
nikánskou provincii. Po příchodu do 
Prahy znal již okruh lidí kolem S. T. Ko-
lakoviče. Při obnovování České ligy 
akademické (sdružení katolických vy-
sokoškolských studentů) v roce 1945 
byl kooptován za jejího jednatele. Poz-
ději se z jejích oficiálních struktur stáh-
nul. „Já jsem de facto byl s Ligou stále 
v kontaktu. Díky Juklovi bylo vidět, že 
je nutné ji rozdělit. Udělat oficiální, vo-
lené vedení a potom mít druhou skupi-
nu, která bude fungovat v tajnosti. 
A  v té jsem byl plně zapojený. Já 
vlastně jsem se stal členem Kolakovi-
čovy ‚Rodiny‘ hned v tom roce 1946, 
když se Kolakovič objevil.“ 
 První osobní setkání s S. T. Kolako-

vičem prožil v roce 1946 během aka-
demických týdnů organizovaných Me-
todějem Habáněm v Mníšku pod Brdy. 
Čtyřicetiletého Kolakoviče tehdy se 
svými přáteli vnímali jako velmi inspira-
tivní osobnost, jejíž způsob služby 
a pastorace jim byl blízký. Proto se už 
dříve seznamovali a snažili se prosa-
zovat aktivní způsoby práce s mládeží 
v intencích „Rodiny“ po vzoru hnutí 
dělnické křesťanské mládeže (JOC – 
zakladatel jocismu byl abbé a pozdější 
kardinál Joseph Cardijn) či hnutí stu-
dentské křesťanské mládeže (JEC). 
Razili heslo: vidět, soudit, jednat, při-
čemž podstatné bylo zejména aktivní 
jednání.  
 Od počátku 50. let se řada schůzek 
pražské „Rodiny“ konala v pražském 

S rodinou při diamantové svatbě, Lhotka 26. 12. 2009 
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smíchovském bytě Lokajíčkových. K je-
jich nejbližšímu okruhu patřili: J. Zvěři-
na, R. Vacková, O. Mádr, J. Plocek, 
J. Hošek, J. Malíková, V. Jukl, 
N. Schwarzová (bosá karmelitánka An-
na Magdalena Schwarzová), manželé 
Mareškovi a další. Toto společenství 
usilovalo společným setkáváním, mod-
litbou či kolportováním tiskovin o pro-
hlubování křesťanských hodnot ve spo-
lečnosti, působilo na její sebevzdělá-
vání a udržovalo vědomí živé víry 
především mezi mladými lidmi. 
 

ZATČENÍ 
 Postupem času byli jednotliví členo-
vé „Rodiny“ zatýkáni StB. V únoru 1954 
přišla řada také na Miloše Lokajíčka. 
Zatčen byl doma, odkud byl po domov-
ní prohlídce převezen na Ruzyň.  
 Rozsudkem Krajského soudu v Pra-
ze (2. 6. 1954) byl poslán na 7 let do 
vězení, které si odpykával převážně 
u technického komanda v Opavě.  
 Společně s ním byli v procesu „Malí-
ková a spol.“ odsouzeni: Jitka Malíková 
(11 let), Blanka Bicková (10 let), Jiřina 
Högerová (5 let), Vojtěch Mareška (7 
let), Milada Kloubková (10 let), Pavel 
Hanč (4 roky) a Karel Jiskra (2 roky). 
 

PROPUŠTĚNÍ A VĚDECKÁ KARIÉRA 
 Po založení mezinárodního Spoje-
ného ústavu jaderných výzkumů 
(SÚJV) v Dubně u Moskvy v roce 1956 
se prof. Votruba stal zástupcem jeho 
generálního ředitele. Tam jakožto nej-
výše postavený reprezentant českoslo-
venské fyziky provázel v roce 1957 
československou delegaci v čele s pre-
zidentem A. Zápotockým. Když se na 
konci návštěvy prezident Zápotocký 
zeptal, co by mohl udělat pro českoslo-
venskou fyziku, vyslovil prof. Votruba 

přání, aby zařídil propuštění Miloše Lo-
kajíčka z vězení. Ten byl pak nejprve 
přeložen do Prahy-Ruzyně a v červnu 
1957 propuštěn. 
 Po návratu domů nebylo Miloši Loka-
jíčkovi umožněno, aby mohl spolupra-
covat na výzkumu s prof. Votrubou. Po 
roce stráveném v podniku Regula, kde 
pracoval jako skladník, získal místo fy-
zika ve Výzkumném závodu Tesla 
Přemyšlení (vývoj nukleárních zařízení 
pro lékařské účely). Teprve v době 
krátkého uvolnění na konci 60. let za-
čal spolupracovat s prof. Votrubou 
v  rámci SÚJV v Dubně a vrátit se do 
Fyzikálního ústavu tehdejší ČSAV 
v  Praze, kde dokonce pracoval jako 
neoficiální vedoucí oddělení fyziky 
elementárních částic. Stále také spolu-
pracoval na vývoji ozařovacích technik 
v léčbě nádorových onemocnění.  
 V roce 1992 získal Zlatou plaketu 
ČSAV za zásluhy o rozvoj ve fyzikál-
ních vědách. 
 

RODINNÝ ŽIVOT 
 Na sv. Štěpána 1949 spojil Miloš Lo-
kajíček svůj život s Annou, roz. Hoško-
vou. V Praze je oddával P. Josef Zvěři-
na. Postupně se jim narodilo pět dětí. 
 
 
 
Text je převzatý ze stránek 
https://www.pametnaroda.cz/cs/lokajice
k-milos-20160613-0 (zde krácený). 
Videozáznam vyprávění pana Lokajíč-
ka a fotogalerii z jeho života naleznete 
na stránce 
https://www.pametnaroda.cz/cs/lokajice
k-milos-1923 

(red.)
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DOTEKY LHOTKY A NEBE 
Mé zdravotní potíže vyústily v delší léčebný pobyt v Lázních Bohdaneč. 
V říjnu, měsíci Panny Marie růžencové, jsem nastoupila léčbu. Byl krásný 
teplý podzim. Cílem mých procházek po lázeňském parku se stala „Kuttne-
rova kaplička“, původně Nanebevzetí P. Marie. V roce 1794 ji rozstřílelo voj-
sko. Obnovena byla poč. 19 stol. a zrenovovaná občany až v roce 2000.  
Uvnitř je nápis: „V této kapličce byla zcizena památná socha Panny Marie 
Lurdské a náhradou jest alespoň tato sádrová soška značně již poškozená“.  
 

 Přímo na náměstí mě přivítal barokní 
kostel sv. Maří Magdalény, který má 
historii ještě starší. Ve věži je pět zvo-
nů. Kdysi v ní bydlel kostelník 
s jedenácti dětmi, 
a   tak má věž do-
konce komín. 
 Zvláštností je, že 
hlavní oltář je na-
malován přímo na 
zdi. Na kazatelně je 
alfa a omega, re-
liéfy víra, naděje 
a  láska a nad tím 
nápis „Símě jest 
Slovo Boží“. Pan fa-
rář a malé spole-
čenství křesťanů mě 
vlídně přijali. Před 
mšemi svatými jsme se modlili živý rů-
ženec a při mši jsem pak někdy četla 
1. čtení a žalm.  
 Když jsem se v neděli chystala na 
mši, jedna kolegyně z lázní se mě ze-
ptala: „Jdete na procházku?“ Odpově-
děla jsem po pravdě: „Ne, jdu do koste-
la“. A ona mi řekla: „To bych také moh-
la jít po dlouhé době, to by měla moje 
maminka radost.“ A tak jsme šly spolu. 
Písně Chválu vzdejme a Ó Srdce Páně 
mi připomněly Lhotku a skladatele Voj-
těcha Říhovského (autora písně Krá-
lovno míru). Při evangeliu Lk 12, 49-53 
„Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak 

si přeji, aby už vzplanul,“ mi blesklo 
hlavou – tento text je přece na primič-
ním obrázku patera Vladimíra Rudolfa. 
A v září jsme si připomínali jeho nedo-

žité 95. narozeniny. 
 V kostele někdo 
zanechal obrázky 
s modlitbou k Pan-
ně Marii La Sallet-
ské. To mi zase 
připomnělo lhotec-
ký poutní zájezd 
v roce 1997 do La 
Sallety.  
 V neděli 27. 10. 
bylo v kostele po-

svícení a zpívali 
jsme píseň 702 „Ať 
Srdci Ježíšovu zní 

píseň jásavá, již věrno svému Slovu, 
všem milost rozdává, Ó Srdce Nejsvě-
tější, dík budiž tobě vzdán…“ Tuto pí-
seň hrál můj tatínek jako 18letý varha-
ník při děkovné mši na konci II. světové 
války na Plzeňsku). Největším překva-
pením pro mě bylo, že bohdanečský 
kněz Mgr. Jiří Kváš znal patera Vladi-
míra Rudolfa a Lhotku navštěvoval jako 
bohoslovec.  
 Tak mě „Lhotka“ provázela i v láz-
ních a já načerpala sílu duchovní i fy-
zickou.  

Eva Kocmanová 

Farní kostel sv. Maří Magdalény 
v Lázních Bohdaneč 



CHARITA 
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NEJHEZČÍ DÁREK 
Pan Vladimír žije v domku na Libuši. Žena mu zemřela na rakovinu, nedožila 
se ani padesáti let. Pán vždycky říká, že dětmi nebyli požehnáni a on svoji 
Janičku tolik miluje, že ji žádná nemůže nahradit. Zůstal tedy sám, ale je 
velmi čilý a společenský.  
 

 Obklopil se mnoha přáteli, 
se kterými podnikal výlety za 
historií, navštěvuje divadelní 
představení, koncerty a vý-

stavy. Hojně cestuje a ze svých pra-
covních let má známé i za hranicemi. 
Parta kamarádů je věkově nesourodá, 
protože ji tvoří bývalí kolegové a stu-
denti. Kontaktem 
s výrazně mladšími 
lidmi si pan Vladi-
mír udržuje pruž-
nou mysl a přehled 
o současném dění 
v politice, kultuře 
i moderních tech-
nologiích. Umí to 
i s internetem, so-
ciálními sítěmi 
a komunikačními 
technologiemi. Vesele si dopisuje 
s přáteli po celém světě. Také velmi 
dbá na svůj vzhled. Cvičí, chodí na 
procházky a dbá na zdravou výživu, 
aby si udržel štíhlé tělo. 
 Přestože pan Vladimír patří k lidem, 
kteří po celý život pečovali a stále pe-
čují o své zdraví, ani on není imunní 
vůči stárnutí. Při jedné z procházek 
špatně šlápl a zlomil si nohu. V ne-
mocnici po narkóze ještě upadl a zlomil 
si ruku. Přestože poctivě rehabilitoval a 
odjel i na měsíční pobyt v lázních, není 
již schopen chůze bez opory. Noha ho 
navíc stále zlobí a pobolívá. Naučil se 
tedy používat chodítko, s kterým bra-
vurně brázdí nejen přízemí svého do-

mečku, ale i okolní cesty. Začal potře-
bovat pomoc s péčí o domácnost a pří-
pravou jídla, jeho kamarádi povolali na 
pomoc naše pečovatelky.  
 Po úrazu klient omezil své aktivity. 
Mysleli jsme si, že se na výlety za his-
torií a kulturou necítí dost silný. Až 
v adventní době jsme zjistili, že pro-

blém je úplně jinde. 
Začal advent a všichni 
jsme se už těšili na 
Vánoce. Klienti vánoč-
ní dobu přijímají různě. 
Pro některé je to ra-
dostná doba, kdy jsou 
se svými blízkými. Ti 
osamělí často Vánoce 
nemají rádi, jejich sa-
mota na ně v tomto 
čase doléhá intenziv-

něji. Pan Vladimír trávil Vánoce pravi-
delně u přátel v Říčanech. Předpoklá-
dali jsme, že tam opět pojede. Překva-
pilo nás proto, když žádal o služby 
i v době svátků. Pečovatelky se klienta 
vyptávaly, proč nejede za svými přáte-
li? Ten se kroutil a vymlouval, až ve-
doucí pracovnici přiznal barvu. Stydí se 
za chodítko a svoji bezmoc. Přesvědčili 
jsme ho, že chodítko není žádná 
ostuda a nabídli odvoz autem. Začát-
kem ledna se nám vrátil domů. Spoko-
jený, jak si svátky s přáteli užil. Když 
zase začal vyrážet s přáteli za kulturou, 
byl to pro nás ten nejhezčí dárek. 
 Přeji vám pokojnou dobu adventní. 

 Eva Černá 
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KALENDÁŘ – PROSINEC 2019 
 

NEDĚLE    1. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  
  8.00 Mše svatá, žehnání adventních věnců  
10.00 Mše svatá upravená pro děti, žehnání adventních věnců 
15.00  Sv. Ignác Adventní farní odpoledne: kostel sv. Ignáce 
18.30 Mše svatá, žehnání adventních věnců  

  
PONDĚLÍ   2. 12.  
  8.00 Mše svatá 
20.00 Společenství mužů a otců  

  
ÚTERÝ    3. 12. Sv. Františka Xaverského 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
15.00  Thom. nem.  Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
18.30 Mše svatá 
19.15 Společenství starší mládeže 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 

  
STŘEDA   4. 12. Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  9.10 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání 
17.30 Ministrantská schůzka 
18.30 Příprava dospělých na křest 
20.00 Pastorační rada farnosti 

  
ČTVRTEK   5. 12.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
  9.30  Zárubova Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
15.00  Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
16.00 Setkání se svatým Mikulášem 
19.00 Společenství Zacheus 

  
PÁTEK    6. 12. Sv. Mikuláše, biskupa 
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 
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SOBOTA   7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
  7.00 Rorátní mše svatá  
10.00–15.00 Adventní setkání dětí s Dobromyslem 
16.00 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá 
18.00 Zásvětná modlitba MKH a výstav Největější svátosti 

  
NEDĚLE    8. 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 
20.00 „MÁTA“ – otevřené společenství pro ženy 40+ 

  
PONDĚLÍ   9. 12. 

Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního  
hříchu 

  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
18.30 Mše svatá 
19.15 Společenství Alfa Plus 

  
ÚTERÝ  10. 12.  
  8.45–12.00 Program pro školy 
  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 11. 12.  Sv. Damase I., papeže 
  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 
18.30 Příprava dospělých na křest 
18.45 Společenství mladší mládeže 

  
ČTVRTEK 12. 12. Panny Marie Guadalupské 
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
14.00 Předvánoční koncert MÚ Prahy 4 pro seniory 
18.00 Koncert a vernisáž výstavy obrazů Modrého klíče  
19.00 Biblické setkání 
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PÁTEK  13. 12. Sv. Lucie 
  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 14. 12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
  7.00 Rorátní mše svatá  
17.00 Mše svatá   
  

NEDĚLE  15. 12. 3. NEDĚLE  ADVENTNÍ 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
11.00 Pozvání na farní kávu 
18.30 Mše svatá 
  

PONDĚLÍ 16. 12.  
  8.00 Mše svatá 
  8.45–12.00 Program pro školy 
17.00 Koncert ZŠ Písnice 
20.00 Společenství mužů a otců 
  

ÚTERÝ  17. 12.  
  8.45–12.00 Program pro školy 
  9.15–11.00 Setkání maminek s dětmi 
15.00  Thom. nem. Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
17.00–20.00 Možnost svátosti smíření 
18.30 Mše svatá 
19.15 Společenství starší mládeže 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA 18. 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 
17.30 Ministrantská schůzka 
17.00–20.00 Možnost svátosti smíření 
18.30 Příprava dospělých na křest 
  

ČTVRTEK 19. 12.  
  8.00 Mše svatá  
  8.45–12.00 Program pro školy 
15.00  Sulická Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
19.00 Společenství Zacheus 
20.00 Modlitby Taizé 
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PÁTEK  20. 12.  
  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 Možnost svátosti smíření (oba kněží) 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA 21. 12.  
  7.00 Rorátní mše svatá 
  7.45 Příprava betlémů a stromků, úklid kostela 
13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů 
17.00 Mše svatá  
18.00–21.00 Možnost svátosti smíření (oba kněží) 
  

NEDĚLE  22. 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 
20.00 „MÁTA“ – otevřené společenství pro ženy 40+ 
  

PONDĚLÍ 23. 12.  
  8.00 Mše svatá   
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů, venkovní betlém s ovečkami 
18.30 Společenství Alfa Plus 
  

ÚTERÝ  24. 12. VIGILIE SLAVNOSTI  NAROZENÍ  PÁNĚ, Štědrý den 
  9.00  Zárubova 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 
  

STŘEDA 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 
  

ČTVRTEK 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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PÁTEK  27. 12. Svátek sv. Jana Evangelisty 
13.00–18.00 Možnost návštěvy betlémů, venkovní betlém s ovečkami 
15.00 Mše svatá s žehnáním vína 
17.00 Společenství sv. Jana z Boha 
18.30 Mše svatá s žehnáním vína 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  
Sobota  28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

11.00  P. M. Vítězné 
Mše sv. v kostele „u Pražského Jezulátka“ (P. Posád) a ce-
lodenní pouť hnutí Modlitby za nejmenší „Jezulátko“ – Lore-
ta – Strahov – katedrála, cca do 18.00 

13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů, venkovní betlém s ovečkami 
17.00 Mše svatá  
  
NEDĚLE  29. 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, venkovní betlém s ovečkami 
18.30 Mše svatá s obnovou manželských slibů 
  
PONDĚLÍ 30. 12.  
8.00 Mše svatá 
  
ÚTERÝ   31. 12. Sv. Silvestra, konec občanského roku 
13.00–17.00 Možnost návštěvy betlémů 
17.00 Mše svatá na poděkování za uplynulý občanský rok   
  
STŘEDA 1. 1. 2020 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 2020 
SOBOTA    4. 1. Možnost návštěvy betlémů 13.00–17.00 
NEDĚLE    5. 1. Možnost návštěvy betlémů 13.00–18.00  

6. 1.–31. 1. 2020 
Možnost návštěvy betlémů dále po celý leden vždy hodinu 
před každou mší svatou 

 
 

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. 
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PLÁNUJEME 
19. 1. – farní akademie, P. Stanislav Přibyl: Svátosti v církevním právu  
22. 1. – ekumenická bohoslužba a setkání u nás v kostele od 18.00 
25. 1.  – farní ples – tentokrát květinový  
26. 1.  – dětský karneval na téma „život v lese“ 
  9. 2., 8. 3., 7. 4. – bohoslužby upravené pro děti 
29. 2.  – postní duchovní obnova  
  7. 6.  – celebrant mše sv. v 10.00 papežský nuncius arcibiskup Charles Balvo 
2.–15. 8. – letní chaloupky 
 

 

 
 

BŮH JE KŘEHKÝ JAKO BETLÉMSKÉ DÍTĚ 
 

 Ubytovali jsme Boha venku a uvnitř jsme ho dosud nenašli. Máme tak lidskou 
představu o Bohu, že mu přisuzujeme naše lidské názory. 
 Bůh je křehký jako betlémské dítě, tak křehký, že můžeme umlčet jeho hlas, tak 
křehký, že se v našem životě může projevit jen tehdy, pokud jej žijeme opravdově. 
 Bůh, to je, když strneš v úžasu. Křesťanství není abstraktní náboženství, ani 
náboženství principů. Křesťanství je život, jaký žije člověk otevřený Pánu, který je 
nekonečný, a tudíž nevyčerpatelný.  
 Absolutní blízkost je v nekonečné vzdálenosti. Pokud máte představu nekoneč-
ného Boha, můžete se úžasně přiblížit lidem. Pokud je Bůh příliš vzdálený, nikdy 
se nebudeme druhým moci dobře přiblížit.  

 
Švýcarského teologa Maurice Zundela, který mluvil o Bohu velmi osobním způso-

bem, cituje Guy Gilbert v knize: Buďte světlem. Portál, 2010. s. 43–44. 
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