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SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE  www.lhoteckafarnost.cz 
 
 

Vzešla v zemi české jako hvězda jitřní 
 

 Třetí zářijovou sobotu budeme puto-
vat s dalšími farnostmi z celé naší ze-
mě na Tetín, aby-
chom si připomněli 
rovných 1 100 let od 
mučednické smrti 
svaté Ludmily. Prvo-
mučedníkem celé 
církve je Štěpán, 
mladý jáhen. Prvo-
mučedníky jiných ze-
mí jsou například 
misionáři, duchovní. 
My máme prvomu-
čednici kněžnu, že-
nu, maminku a ba-
bičku.  
 Je tomu sice více 
než tisíc let, ale ně-
které věci se nemě-
ní. I dnes jsou to 
zvláště maminky 
a  babičky, které kro-
mě lásky projevova-
né v běžném dni, 
slouží svou modlitbou. Vřelou, nalé-
havou, suplující prázdno a odvrácení 
těch, kteří se nemodlí, protože si myslí, 
že mají něco důležitějšího na práci. 
Nejsou bezchybné, ale protože to ví, 
o to víc se modlí s pokorou a vědomím, 
že co zanedbaly v minulosti, může 

mnohdy doplnit a napravit už jen Bůh. 
Rády se utíkají k Matce Boží, protože 

ona jim rozumí, 
vždyť sama je mat-
kou. Často se zde na 
zemi nedočkají plodů 
svých modliteb a slz, 
ale do posledního 
dechu, někdy na-
prosto nechápané 
nejbližšími, nebo do-
konce opuštěné, 
věrně volají. Jistě 
v  tom pokračují i na 
věčnosti. Vícekrát 
jsem slyšel svědectví 
o síle jejich přímluvy, 
kolik konvertitů tuší, 
kdo jim vyprosil ob-
rácení. Učme se od 
nich, hlavně mod-
l i tbě a  pokoře.  

 Svatá Ludmilo,  
 svatý Václave, 

nedejte zahynouti 
nám i budoucím! 

+ P. Jiří Korda 
 
 

Ikonu sv. Ludmily (na obrázku)  
je možné si objednat u sester trapistek  

v Klášteru naší Paní nad Vltavou 
http://www.trapistky.cz/produkty/ikony 
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Ze zasedání farních rad 
 

 Po mnoha měsících se uskutečnilo 
zasedání pastorační rady a posléze 
i rady ekonomické prezenčně. Na první 
jmenované 2. června jsme vyjádřili díky 
všem, kteří se podíleli na organizaci 
slavnosti biřmování a Noci kostelů.  
 Připojuji též poděkování za organi-
zaci prvního svatého přijímání a poutní 
slavnosti s otcem nunciem.  
 Diskutovali jsme aktuální stav pří-
prav a obstrukcí realizace Centra Lhot-
ka. Dále jsme probírali program násle-
dujících tří měsíců – pouť a malou za-
hradní slavnost, pouť otců a dětí, letní 
chaloupky a rozpis bohoslužeb, viz 
strana 7.  
 Bude-li to možné, první mši svatou 
upravenou pro děti budeme slavit 
v neděli 5. září od 10.00.  
 U Lhoteckého běhu jsem se postavil 
proti návrhu, aby se vybíralo startovné, 
a to ani s charitním úmyslem. Považuji 
totiž za důležité, že je tu akce pořáda-
ná farností pro široké okolí, která je 

zadarmo. Peníze na podporu různých 
dobrých úmyslů vybíráme během roku 
opakovaně (kasičky u betlémů, Tříkrá-
lová sbírka, Haléř sv. Petra, postní 
úkol, sbírka na charitu, na církevní 
školství, Adopce na dálku, celoročně 
pomoc lidem bez domova a sociálně 
slabším rodinám).  
 Na radě ekonomické 9. června jsme 
probírali materiály farního fundraisera 
k podpoře projektu Centrum Lhotka 
a odsouhlasili další právní kroky v re-
akci na jednání těch, kteří nám nepřejí. 
Z pochopitelných důvodů zde zatím ne-
referuji podrobněji.  
 Dále jsme byli informováni Petrem 
Křížkem o stavu rekonstrukce bytu da-
rovaného farnosti. Ta bude dokončena 
v polovině prázdnin. Rozhodli jsme 
o způsobu a výši pronájmu bytu a způ-
sobu prezentace nabídky směrem do 
farnosti. Zveřejnění bylo naplánováno 
na konec června, tedy po uzávěrce to-
hoto čísla Věstníku.  

P. Jiří Korda 
 
 

Nový člen ekonomické rady farnosti 
 

 Pan PharmDr. Martin Aringer rezignoval 
z osobních důvodů na členství v ekonomické 
radě farnosti. Děkuji mu za zhruba sedmileté 
aktivní angažmá v radě, za jeho přístup 
a podněty.  
 Oslovil jsem našeho dalšího farníka 
JUDr. Ondřeje Závodského, Ph.D., zda by byl 
ochotný Martina nahradit. Ten souhlasil a zú-
častnil se již zasedání ekonomické rady 
9. června. Děkuji mu za souhlas a těším se na 
spolupráci!  

P. Jiří Korda 
Ondřej Závodský 
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Farní hospodaření v roce 2020 
 

 Loňský rok významně poznamenal život celé společnosti včetně naší far-
nosti. Zákaz shromažďování a tím pádem i mší, s nimiž jsou spojeny kostel-
ní sbírky, měl vliv i na hospodaření farnosti. 
 

 V předešlých letech platilo, že na 
běžný provoz stačí nedělní sbírky. Na 
investice potřebujeme získat dary. 
Mnozí farníci, včetně mě, si brzy začali 
klást otázku, jak to farnost bude bez 
sbírek zvládat. Voda, plyn, elektřina, 
pojištění, ostraha kostela… To vše se 
musí hradit. 
 Náš pan farář si věděl rady. Je prozí-
ravý a dobrý 
hospodář. Velmi 
rychle umístil na 
farní stránky vý-
zvu k zasílání 
příspěvků na 
provoz farnosti 
formou darů na 
běžný účet. 
I  farníci reago-
vali rychle. Jed-
norázové platby se často průběžně 
měnily v trvalé příkazy. Máme dobrého 
hospodáře i dobré farníky. Obstáli 
jsme. Struktura příjmů se změnila. Čás-
tečně se přesunula z kostelních sbírek 
na dary na provoz farnosti. Výdaje byly 
samozřejmě také nižší. Méně se topilo, 
méně se svítilo, řada činností se ne-
mohla konat. Život farnosti se nezasta-
vil. Jedeme dál. Rozvolňuje se. A, dá-li 
Bůh, bude zase lépe. 
 

A JAK JSME HOSPODAŘILI VLONI? 
 

Příjmy účtované do výnosů pro far-
nost: 
Nedělní sbírky na běžnou činnost  607 900 
Dary na provozní potřeby farnosti  782 200 
Úroky na bank. účtech snížené o daň 1 900 

Příspěvky rodičů na chaloupky  146 500 
Zdaňované příjmy (nájem, ples)  98 900 
 
Výdaje farnosti:  
Provozní (režijní) výdaje 650 200 
Výdaje na akce pro děti včetně chaloupek 
  225 700 
Výdaje na akce pro dospělé 45 300 
Náklady ke zdaňovaným příjmům 106 400 

Odvody svépo-
mocný a mzdový 
fond AP   324 600 
 
Vybrané údaje 
obsažené v po-
ložce režijní 
výdaje: 
Voda, plyn, 
elektřina   156 600 

Opravy a udržování  60 300 
Tiskoviny včetně Věstníku  
                a dopisu sousedům 87 500 
Pojištění, ostraha kostela 74 100 
Hostie, svíčky, květiny, mešní víno  38 100 
Ostatní náklady včetně odpisů 233 600 
 
Mimořádné výdaje: 
Byt v Braníku, který farnost vlastní, 
jsme po úmrtí dárce pana Zelinky vy-
klidili a započali s přípravou na rekon-
strukci. V loňském roce bylo nutné hra-
dit náklady s tím spojené a též náklady 
na vytápění, elektřinu, vodu a pravidel-
né poplatky družstvu SDJ. Dále jsme 
zajistili pomníček na hrobové místo, 
důstojné uložení urny a nájem hrobo-
vého místa na 10 let. Na úhradu těchto 
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nákladů byla částečně použita částka 
předem domluvená a rezervovaná za 
tímto účelem. Zbytek doplatila farnost 
z provozních prostředků.  
Náklady na správu bytu celkem  53 000  
 V roce 2021 již probíhá rekonstrukce 
bytu. Po jejím ukončení bude byt pro-
najímán a očekáváný zisk bude prů-
běžně používán na výdaje spojené 
s výstavbou komunitního centra. 
 
Výsledek hospodaření:  
V roce 2020 jsme vykázali zlepšený hospo-
dářský výsledek  285 200 Kč.  
Vzhledem k mimořádným nákladům na byt 
v  Braníku činila ztráta z hospodářské  
činnosti  7 500 Kč.  
 
Průběžné položky (sbírky a dary 
v plné výši přeposlané Arcibiskup-
ství pražskému a Charitě Praha) 
Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím 87 800 

Dar – adopce na dálku – indický chlapec  
  4 900 
 
Fond na pořízení investice – Cen-
trum (Kominice): 
Dary zaslané na farní účty ČS 588 300 
Dary z veřejné sbírky  
(transparentní účet Fio) 1 283 400 
Úroky z bank. účtu ČS – daň z úroků 9 700 
Příjmy – tvorba fondu celkem 1 881 400 
 
Čerpání fondu: 
Skříň na rozvody + kiosek (v plotě) 133 000 
Správní poplatek 3 000 
Vedlejší náklady stavby  211 000 
Výdaje – čerpání fondu celkem 347 000 
Finanční prostředky na stavbu uložené na 
běžném účtu farnosti a na transparentním 
účtu Fio banky k 31. 12. 2020 celkem  
  8 018 600 

Marie Kervitcerová, 
účetní farnosti 

 
 

Prosba o pomoc s projektem Centrum Lhotka  
 

Milí farníci, v předchozích dvou číslech Věstníku jsem se s vámi podělil 
o některé své osobní poznatky se sháněním peněžních darů pro projekt 
Centrum Lhotka. Ano, opakovaně se hlásím k názoru, že z malých věcí mo-
hou vznikat i ty velké a že toto platí i o peněžních darech.  
 

 Každý malý dar je pro projekt naší 
farnosti důležitý. Nicméně před námi 
stojí velký úkol, totiž získat poměrně 
velký objem finančních prostředků. 
Jedná se o desítky milionů korun. 
 Samozřejmě toto vnímám jako svůj 
osobní úkol, proto jsem přijal roli  
fundraisera projektu nebo fundraisera 
farnosti. Od počátku všech diskusí 
o fundraisingu však bylo jejich účastní-
kům jasné, že ke zvládnutí poměrně 
náročných úkolů bude zapotřebí sou-

činnost řady dalších farníků, milé farni-
ce nevyjímaje. Nebudu se nyní rozepi-
sovat o všech možných podpůrných 
aktivitách fundraisingu, budeme se 
k nim dostávat postupně. 
 Některé přípravné práce již byly vy-
konány, ale jednu významnou věc po-
třebujeme začít řešit ve spolupráci 
s celou farností. Jedná se o vytipová-
vání v úvahu přicházejících dárců, 
sponzorů či jakkoli jinak pojmenova-
ných subjektů, kteří by mohli být ochot-
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ni darovat naší farnosti na projekt Cen-
trum Lhotka nějaké finanční prostředky. 
Proto bych vás chtěl všechny poprosit, 
abyste se nad tím dobře zamysleli 
a své návrhy, svá případná doporučení 
mi postupně poskytovali. 
 Pokud jde o výběr potenciálních dár-
ců, může se jednat jak o fyzické osoby 
(„lidi“), tak o právnické osoby („firmy“ 
nebo „společnosti“ …). Samozřejmě 
má smysl navrhovat takové dárce, 
o nichž se rozumně domníváte, že mají 
nebo mohou mít k dispozici nějaké 
„volné“ finanční 
prostředky. Zda 
to s nimi máte ně-
jak předjednávat, 
nelze dopředu  
určit.  
 Dovedu si 
představit, že 
v řadě případů 
žádné předjedná-
ní z vaší strany 
vůbec nebude 
možné nebo se do něj prostě nebudete 
chtít pouštět. 
To ale nebrání tomu, abychom se jako 
farnost s takovým potenciálním dárcem 
spojili a otázku případné finanční pod-
pory projektu Centra Lhotka s ním pro-
brali. Bez přímé komunikace farnosti s 
kterýmkoli možným dárcem se to totiž 
stejně neobejde. 

 Při doporučování potenciálních dár-
ců z podnikatelských kruhů nemusí jít 
„jen“ o velké společnosti (sotva se bez 
nich obejdeme), ale může jít o různé 
řemeslnické firmy apod. Ačkoli jsme 
pražská farnost, neomezujeme se jen 
na pražské dárce. 
 Formu předávání vašich doporučení 
nechávám plně na vás, může to  
být ústně třeba po nedělní mši  
svaté nebo e-mailem na adresu  
fundraiser@centrumlhotka.cz (je uve-
den i na webu www.CentrumLhotka.cz 

a v tiráži našeho 
farního Věstníku). 

 Velmi vás pro-
sím, abyste se té-

to  
nelehké 

 záležitosti věno-
vali, přemýšleli 

o ní, rozhlíželi se  
kolem sebe 

a  své  
nápady 

a  podněty mi  
sdělovali.  

 Neměli bychom  
také zapomínat na to, že za všechny 
dárce a dobrodince je každou první 
neděli v  měsíci obětována mše svatá 
od 10  hodin. Ani ne proto, abychom 
jim to sdělovali, jako spíše a hlavně 
proto, abychom všichni své modlitby za 
naše dárce a dobrodince zintenzivnili. 
 Za vaši pomoc vám předem velmi 
děkuji.          Jakub Hradec 

 
 

STAV ÚČTU K PROJEKTU CENTRUM LHOTKA sledujte 
na https://centrumlhotka.cz. V květnu 2021 se na všech 
účtech na stavbu vybralo 63 384 Kč. Všem dárcům děkuje-
me. Každou první neděli v měsíci je mše sv. v 10 h obětová-
na za podporovatele projektu. 
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5. ročník Lhoteckého běhu 
 

 Již  
tradiční 

Lhotecký 
běh plá-
nujeme 

 na 11. září 2021 od 
13.00 do 17.00 hodin 
v lese u hřiště FC Tem-
po, které je blízko naše-
ho kostela. Přijďte si 
opět zaběhat spolu 
s dalšími sportovci, ro-
dinami, přáteli i kamará-
dy! Bude připraveno ně-
kolik tras: dětská, 2 km, 
5 km a 7 km.  
 Vítězové dostanou 
medaile, diplomy, ba-

lónky a spoustu věc-
ných cen od naší far-
nosti a sponzorů. Může-
te se také těšit na hry 
pro děti i pra/rodiče, zá-
bavu, sport a přátelské 
popovídání. Další infor-
mace se dozvíte na 
www.lhoteckybeh.cz. 
Pokud nechcete jenom 
běhat, ale udělat i něco 
pro to, aby se tato akce 
povedla, tak se, prosím,  
ozvěte na e-mail  
petrburda@gmail.com. 

Petr Burda 

 
 

Oslavy 1100. výročí smrti kněžny sv. Ludmily 
 

Hlavním koordinátorem aktivit spojených s připomínkou odkazu sv. Ludmily 
je spolek Svatá Ludmila 1100 let, z. s., který zaštiťuje oslavy a všechny akce 
spojené s tímto výročím.  
 

 Tři venkovní a jedna vnitřní výstava budou v roce 2021 pro veřejnost k dispozici 
na mnoha místech v České republice.  
● Putovní výstava Kněžna svatá Ludmila 2021 (venkovní): 

červenec – Praha 2, náměstí Míru, 
2. 8.–31. 8. – Valdštejnská zahrada; Senát Parlamentu ČR. 

● Výstava Svatá Ludmila, kněžna, matka, babička, patronka země české: 
18. 8.–16. 9. – Praha 2, náměstí Míru; MČ Praha 2. 

● Výstava o sv. Ludmile (vnitřní): 
duben – červenec – Tetín / Kostel, 
5. 8.–17. 10. – Praha / Senát Parlamentu ČR / Mytologická chodba. 

● 25. 7. – Tetín a svatá Ludmila – komentovaná procházka ze Srbska do Tetína.  
● 30. 7.–8. 8. – Cyklopouť ke cti sv. Ludmily, Orel Uherský Brod.  
● 8. 8. – Vrch Damil u Tetína – komentovaná procházka z Berouna na Damil;  

Prague city tourism.  
● 18. 8.–21. 9. Venkovní hra Putování Prahou 2 za Ludmilou, MČ Praha 2. 
Další novinky spojené s výročím a sv. Ludmilou najdete na www.svataludmila.cz. 
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Bohoslužby o prázdninách 
 

Mše svaté v neděli i přes prázdniny budou v 8.00, 10.00, 17.00 a 18.30. 
Od 1. července do 31. srpna nebudou v pátek večerní mše sv. od 18.30 ani ná-
sledné adorace. Jinak budou mše svaté v obvyklém pořádku:  
 v pondělí od 8.00,  
 v úterý od 18.30, 
 ve středu od 8.00, po ní tichá adorace do 9.10, 
 ve čtvrtek od  8.00, 
 v pátek od 15.00, 
 v sobotu od 17.00 s nedělní platností. 

 

Výuka náboženství a společenství mládeže 
 

 Přes všechny obtíže způsobené 
mnohaměsíčním omezením výuky 
jsme snad i letošní školní rok zvládli se 
ctí. Účastnilo se okolo sedmdesáti dětí. 
Na distanční výuku nereagovali všichni, 
ale vyučující udělali, co bylo v jejich si-
lách.  
 Veliké díky patří Petru Křížkovi za 
pomoc panu kaplanovi s prvňáčky. Dá-
le děkuji našim katechetickým stálicím, 
Jarmile Klingerové, Veronice Koběrské, 
Veronice Pazderkové, Terezii Křížkové 
a sestře Bernardě. Velký kus práce od-
vedla Magdaléna Melzerová při reali-
zaci online přípravy na první svaté při-
jímání. K tomu nakonec přistoupilo ve 
dvou skupinách celkem 24 dětí.  

 Společenství mládeže byla omeze-
ními ochromena více, Anna Kapsová 
a Klára Osičková se přesto snažily ale-
spoň o několik schůzek venku.  
 Když už zde takto podrobně děkuji, 
nemohu nezmínit vás, rodiče, na které 
dopadla tíha letošní školní i mimoškolní 
výuky v plné síle. Přeji vám všem, dě-
tem a mládeži, hezké léto a těším se 
na shledání po prázdninách!  
 Výuka náboženství bude příští školní 
rok probíhat opět ve středu od 16.30, 
začneme 15. září. Přihlášky budou 
k dispozici od konce srpna v tiskovi-
nách a na webu. Ohledně prvních se-
tkání mládeže dáme vědět nejpozději 
na začátku školního roku.  

P. Jiří Korda 
 

K R Á T C E 
 
 

● V uplynulém období byla pokřtěna 
Anna Hildegarda.  
 
● Rozloučili jsme se s Antonií Vrb-
skou, Gizelou Kalivodovou, Jiřím Vr-
šeckým, Ludmilou Rosíkovou, Libuší 
Schwarzovou a Františkem Melenov-
ským. 

● Na letní chaloupky 2021 je přihlá-
šeno 54 dětí. Opět budou dvě, pro 
mladší a starší děti 1.–14. 8. v Rokytni-
ci nad Jizerou. Vedoucí mladších bude 
Martin Klepetko, vedoucí starších To-
máš Burian. 
● Pastorační rada farnosti se sejde 
8. září ve 20.00 v sále sv. Václava. 
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Biřmování 2021 
 

V neděli 23. května bylo v kostele P. Marie Královny míru biřmováno otcem 
biskupem Karlem Herbstem jedenáct našich bratří a sester. Děkujeme za 
svědectví čerstvě biřmovaných. 
 

 Ačkoli naše příprava na biřmování 
začala jako každá jiná, brzy se pře-
houpla ve formu méně tradiční, a to 
v distanční výuku. Místo toho, abychom 
se každý týden setkávali, dostávali 
jsme e-mailem zadání četby Youcatu, 
katechismu pro mladé a otázky k téma-
tu. K tomuto se později připojily inspira-
tivní a obsáhlé odpovědi od pana fará-
ře na námi vznesené dotazy.  
 Tento styl přípravy byl jistě také pří-
nosný, ale přesto jsme byli všichni rádi, 
když jsme se mohli na jaře konečně se-
jít prezenčně. Naštěstí epidemická si-
tuace zůstala relativně dobrá, takže 
jsme v tomto stylu mohli setrvat až do 
samotného biřmování.  
 Zatímco v distanční výuce jsme stihli 
probrat základy věrouky, liturgii, či svá-
tosti, při osobních setkáních jsme se 
zaměřili zejména na Desatero přikázá-
ní. Měly nás čekat i praxe, například 

duchovní obnova nebo pomoc u Misio-
nářek Lásky, ale jediná praktická část, 
která se mohla uskutečnit, byly indivi-
duální pohovory. 
 Absolvovali jsme také velice milou 
návštěvu pana biskupa Karla Herbsta 
na pražském arcibiskupství. Odtud 
jsme si kromě mnoha moudrých rad 
odvezli také fotky úžasného výhledu ze 
střechy a žaludky plné koláčů. 
 Den poté 23. května jsme byli na 
Lhotce biřmováni. Ke svátosti nás při-
stoupilo nakonec jedenáct, z toho de-
vět mládežníků, kteří absolvovali již 
zmiňovanou přípravu. Z tohoto sváteč-
ního dne jsme si odnesli úžasné dojmy 
a věříme, že i dary Ducha svatého. 
 Děkujeme vám všem za modlitby 
a panu faráři ještě jednou za všechen 
čas a trpělivost.     Sára Smetanová 

a Markéta Kalendová 
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Za své biřmovací patrony si vybrali tyto světce: 
Daniela a Janu z Arku; Franze Jägerstättera; Jindřicha; Jiřího a Michaela; Korne-
lia a Longina; Lucii a Markétu; dvakrát Pannu Marii; Štěpána a Pannu Marii; Tere-
zu z Kalkaty (Matku Terezu); Filomenu. Prosím, pamatujme na naše biřmovance 
v modlitbách.                 Foto Člověk a víra, Jakub Šerých 

 
 

Malý zázrak Noci kostelů 
Po měsících omezujících opatření zapůsobila letošní Noc kostelů, která se 
konala 28. května, jako malý zázrak – stala se oslavou obnovené možnosti 
setkávání. Z kůrů zněla hudba, byť v omezené míře. Průvodci z řad farníků 
prováděli návštěvníky po „svých“ kostelích. Lidé přejížděli po Praze měst-
skou dopravou sem a tam, aby se podívali do významných pražských chrá-
mů nebo naopak úplně neznámých kostelíků.  
 

 Stojí za připomenutí, že přístupné tu 
noc nejsou jen kostely katolické, ale 
své dveře návštěvníkům otevírají i jiné 
církve. Bylo pro mě milým ekumenic-
kým zážitkem zazpívat si s pěveckým 
sborem dílo Stabat Mater skladatele 
Františka X. Thuriho, a to v kostele 

Českobratrské církve evangelické 
v Praze 5 Smíchově – přidalo se k nám 
i několik zpěváků tamního sboru. Ve 
stejnou dobu jiná část naší rodiny hu-
debně vypomáhala v kostele sv. Anež-
ky na Spořilově a kolem jedenácté ho-
diny večerní jsme se všichni setkali 
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„u nás doma“ na Lhotce, kde se Petr 
Křížek právě loučil s poslední skupin-
kou, která s ním prošla lhoteckou kří-
žovou cestu.  
 

 Jak se již stalo 
tradicí, Jiříkovo vi-
dění doprovodilo 
zpěvem kratších 
písní půlnoční ob-
řad, při němž pater 
Jiří svěřil Bohu 
všechny dopisy 
s prosbami a pří-
mluvami, které lidé 
během odpoledne 
vhodili do krabice 
s „poštou do nebe“. 
Přečetl také nád-
herný text žalmu 
104 Dobrořeč, má 
duše, Hospodinu, 
jehož úryvek se 
stal mottem letošní 

Noci kostelů (Přivádíš tmu, noc se sne-
se, celý les se hemží zvěří). Tento 
žalm je oslavou rozmanitosti stvoření, 
v žádném jiném se prý nevypočítává 
tolik zvířat – skutečně se tu zmiňují ko-

zorožci, damani, 
osli, čápi...  
 Žalmista však ve 
verši 15 také píše: 
„Dáváš víno pro 
radost lidskému 
srdci, až se tvář 
leskne víc než olej; 
chléb dodá lidské-
mu srdci síly.“ Ten-
to barvitý popis je 
zajímavý tím, že se 
potěšení z vína 
a  jídla nepřipisuje 
tělu, nýbrž srdci. 
Letos se mi to 
zvláštně propojuje 
s tím, jak dojatě, 
téměř obřadně si 
s přáteli znovu se-

Výklad lhotecké křížové cesty 

Možnost nahlédnutí do farní kroniky 
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dáme do hospůdek či kaváren. Těšíme 
se nejen z vůně kávy nebo chuti vína, 
ale i z prostého faktu, že spolu takhle 
vůbec můžeme sedět, sdílet zážitky, 
dívat se jeden druhému do tváře. Tolik 

věcí, které nám dříve připadaly samo-
zřejmé, se pro nás najednou stalo da-
rem.  

Lenka Kapsová 

 

 
Noční program Noci kostelů na Lhotce 

 
 

Nenechte si ujít videa k roku rodiny 
Mezi iniciativy zvláštního roku s tématem „Rodina Amoris laetitia“ (19. břez-
na 2021 – 26. června 2022) patří projekt deseti videí. Papež František v nich 
sám komentuje kapitoly apoštolské exhortace společně s rodinami. 
 

 V tuto chvíli jsou k dispozici tři videa:  
1. Vykročit společně 
www.rodiny.cz/1-video-vykrocit-spolecne  
2. Rodina ve světle Slova Božího 
www.rodiny.cz/rodina-ve-svetle-slova-boziho 
3. Povolání rodiny 
www.rodiny.cz/3-video-povolani-rodiny 
 Videím budete dobře rozumět, jsou 
opatřena českými titulky. Každé je do-
provázeno pastoračním průvodcem. 
Texty mohou využít rodiny, manželská 
společenství nebo jiné skupiny v církvi.  

 „Církev chce se stejnou úctou a mi-
losrdenstvím, jaké měl Ježíš, doprová-
zet rodiny, aby každá rodina mohla být 
pilířem evangelizace. Chtěl bych vám 
říci, že se svátostí manželství dostává 
každá rodina milost stávat se světlem 
v temnotě světa.“ – říká papež Franti-
šek ve třetím videu.  
 
 Více na webových stránkách věno-
vaných Roku rodiny a na webu 
www.rodiny.cz.          (red.) 
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První svaté přijímání – druhá skupina dětí 
Částečné uvolnění protiepidemiologických opatření umožnilo, aby druhá, 
početnější skupinka šestnácti dětí přistoupila k prvnímu svatému přijímání 
v sobotu 5. června 2021. 
 

  
 

 
 

Společná fotografie s rouškami – poznají se na ní po letech 
Šimon R., Matěj G., Tereza G., Vít S., Anna K., Bianca Š.,  
Petr H, Petr D., Dominik B., Eliška D., Anita K., Martin Z.,  

Tomáš J., Pavlína K., Bartoloměj H., Rafael B., Štěpán B.? 
Foto Člověk a víra, Jakub Šerých 
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Oslava Královny míru na Lhotce 
Když jsem kdysi začal chodit na Lhotku, přišlo mi škoda, že tu nemáme 
pouť. Někdy dříve se snad slavila, ale to já nepamatuji. O obnovení se za-
sloužil otec Jiří – v ideálním termínu pozdního jara, před prázdninami, kdy 
bývá hezky. Ještě houpačky a kolotoč na náměstí před kostelem. 😊  
 

 
Arcibiskup Charles Daniel Balvo 

 
 Slavnost Panny Marie, Královny míru 
slavíme první neděli v červnu (letos 
6. června). Při mši sv. v 8 hodin P. Jiří 
kázal o Božím míru a pokoji, který vů-
bec neznamená poddajnost či ustupo-
vání, naopak může být velmi akční, 
vždy však vychází ze svatyně našeho 
srdce. 
 Bohoslužbě v 10 hodin předsedal 
apoštolský nuncius, arcibiskup Charles 
Daniel Balvo. Pan farář ho uvedl tak, 
že přesně před 45 lety byla slavnost 
Seslání Ducha svatého a na kněze byl 
vysvěcen jeden mladý Američan, který 
dnes u nás zastupuje Svatého otce. 

 Američan umí dost dobře česky, tak-
že latinu užíval jen chrámový sbor 
a angličtinu jedna členka pastorační 
rady. 
 

Mše svatá 
 

 Homilii pan nuncius přečetl. Odvíjela 
se od liturgických čtení, která byla stej-
ná jako o Nanebevzetí Panny Marie, 
všechna o vzkříšení a naději. Podle 
epištoly být křesťanem znamená věřit, 
že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Evan-
gelium bylo o navštívení Panny Marie 
u Alžběty. To, že Bůh shlédl na svou 
 

 
Požehnání 
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nepatrnou služebnici a učinil jí veliké 
věci, platí stejně i pro nás. 
 

 
Lhotecká hymna 

 
 Zástupci pastorační rady otci nun-
ciovi poděkovali za návštěvu, popřáli 
mu k výročí kněžského svěcení i k blí-
žícím se sedmdesátinám a ujistili ho 
o našich modlitbách za pana kardinála 
Duku, za jeho nástupce a také za něj 
(nuncia), aby svatému Otci vybral dob-
ré kandidáty. Ten řekl, že nový pražský 
arcibiskup je už mezi námi, jen nevíme, 
kdo to je. 
 Na závěr mše 
svaté jsme za-
zpívali Tedeum 
a  naši lhoteckou 
hymnu, která pa-
na nuncia zřejmě 
docela zaujala. 
 Místo houpa-
ček byly před 
kostelem připra-
veny velké stany 
s občerstvením. 
Pan apoštolský 
nuncius se zdržel 
ještě něco přes 
hodinu. Je to mi-
lý, srdečný a ve-
selý člověk, který 
se bavil s kaž-

dým, většinou česky. Trpělivě a opako-
vaně odpovídal na otázky, které byly 
zodpovězeny v minulém Věstníku. 
Česky se učil v letech 1996 až 1999, 
kdy pracoval pod tehdejším nunciem 
Giovannim Coppou. Jedna paní (dnes 
devadesátiletá) je oba dva každý den 
učila hodinu česky. Přijde mi, že sou-
časný nuncius mluví lépe než tehdejší; 
dokonce i správně skloňuje. 
 Jen tak mě napadlo, zda bych se 
mohl takto bavit s nějakým politikem, 
třeba ministrem? 
 Musel jsem pak už také odejít, takže 
jsem nikomu nepoděkoval za myslím 
velmi dobrou přípravu celé slavnosti. 
Tímto tak činím.  

Jiří Vavřík 
Foto Člověk a víra, Jakub Šerých 

 
 
 
 
 

Malá zahradní slavnost 
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Poutní promluva 
Farnost u kostela Panny Marie Královny míru Praha - Lhotka 6. června 202I  
 

 Nejprve chci, drazí bratři a sestry, 
upřímně poděkovat vašemu panu faráři 
otci Jiřímu Kordovi, který je zároveň 
národním koordinátorem Modliteb za 
nejmenší, za laskavé pozvání, abych 
jako hlavní celebrant předsedal této 
mši svaté, slavené ke cti Panny Marie 
Královny míru. Jak asi víte, tato litur-
gická oslava byla původně plánována 
už na loňský ter-
mín, ale musela být 
posunuta ze zná-
mého důvodu pan-
demických opaření 
přijatých v důsled-
ku onemocnění 
covid-19.  
 Srdečně zdra-
vím vás všechny 
zde shromážděné.  
 Vím, že tady 
v  České republice 
mají lidé rádi po-
hádky, ať už v pí-
semné nebo filmo-
vé podobě. Někdy 
jsem si všimnul, že 
i řeholní sestry, kte-
ré jsou součástí 
našeho malého 
společenství na 
Apoštolské nunciatuře, čas od času 
tráví volné chvíle sledováním právě ně-
jaké takové pohádky. Když jsem byl 
malým chlapcem, bavilo mě číst po-
dobné knížky, například Ezopovy bajky 
nebo ty od Hanse Christiana Anderso-
na. Zvláště jsem měl rád pohádky mo-
tivované řeckou mytologií. Některé 
z těchto příběhů obsahují poselství mo-

rálního charakteru, zatímco jiné dávají 
zásadní poučení pro život, a to je důle-
žité nejen pro děti, ale pro lidi každého 
věku.  
 Naše dnešní první čtení je z knihy 
Zjevení svatého Jana, která je v urči-
tém smyslu podobná příběhům zachy-
ceným právě v pohádkách a v mytolo-
gii, protože se v ní setkáme s obrazy, 

se zvláštními by-
tostmi a událostmi, 
často zaměřova-
nými do budouc-
nosti. Třebaže ta-
kovému vyprávění, 
není snadné poro-
zumět, zároveň 
s  sebou přináší dů-
ležitá poselství pro 
náš život. Tato kni-
ha pochází z obdo-
bí, kdy byla prvotní 
církev podrobována 
velkým zkouškám, 
především proná-
sledování, a její 
hlavní poselství je 
proto o novém živo-
tě, tedy o vzkříšení 
a naději.  
 Úryvek z knihy 

Zjevení popisuje vidění zkoušky, zápa-
su, mezi ženou a drakem. Tato žena 
představuje církev, která je na jedné 
straně velmi krásná, proniknutá slávou, 
a na druhé straně ještě musí podstu-
povat zkoušky a utrpení. Jde tedy 
o zkušenost církve jakožto Božího lidu, 
která už byla připojena ke slávě Pána, 
ale která zároveň prochází v dějinách 

Promluva
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všelijakými výzvami, způsobenými stře-
tem mezi dobrem a zlem. Jde o zápas, 
do kterého jsme vtaženi my všichni 
a ve kterém jde Maria, Matka Boží, 
spolu s námi. Ona už vstoupila do ne-
beské slávy, ale přitom nám není vzdá-
lená, ani od nás oddělená, naopak nás 
provází v každém soužení a my ji ve 
své zbožnosti prosíme o přímluvu. 
 Ve svém listě Korinťanům mluví 
apoštol Pavel o vzkříšení a zdůrazňuje, 
že skutečnost být křesťanem znamená 
věřit, že Ježíš 
Kristus vstal 
z mrtvých. 
My při této li-
turgii použí-
váme čtení, 
která jsou ze 
slavnosti na-
nebevzetí 
Panny Marie, 
tedy tajem-
ství plně spo-
jeného právě 
s tajemstvím 
Ježíšova  
vzkříšení. On vstal z mrtvých s celým 
svým lidstvím, které přijal z Panny Ma-
rie, a ona, když jej věrně následovala 
ve svém životě, vstoupila za ním také 
do života věčného. Maria, naše Matka, 
je první ze všech vykoupených a my 
doufáme, že tam, kde je ona, budeme 
jednou také.  
 Velmi dobře známe, přátelé, vyprá-
vění dnešního evangelia, je tak nám 
blízké. V obou ženách, Marii a Alžbětě, 
spatřujeme osoby, které poznávají, že 
Boží plán se naplňuje za jejich spolu-
účasti. Maria v návaznosti na to začíná 
chvalozpěv naděje, Magnificat. Je to 
hymnus Božího lidu procházejícího dě-

jinami. Je to chvalozpěv svatých, mužů 
a žen, jak těch, kteří jsou v církvi veřej-
ně uctíváni, tak i těch, které zná jen 
Bůh sám. Jsou mezi nimi matky a ot-
cové, prarodiče a samozřejmě i děti, 
kněží, řeholníci a řeholnice, z nichž ně-
které jsme třeba znali, ti, kdo prošli 
souženími, životními zápasy, zatímco 
nesli v srdcích naději pokorných. To, že 
Bůh shlédl na Marii, svou nepatrnou 
služebnici, a učinil jí veliké věci, platí 
stejně i pro nás. Tento Mariin chvalo-

zpěv je sou-
částí Denní  

modlitby 
církve a den-

ně zaznívá 
na celém 

světě. Stává 
se zvláště 

výmluvným 
na místech, 

kde Kristovo 
tělo, jeho cír-
kev, podstu-
puje utrpení. 

Zkoušky  
a utrpení jsou součástí křesťanské 
zkušenosti, ale za nimi přichází vzkří-
šení a vítězství a z toho důvodu jsme 
my lidmi naděje.  
 Při společné modlitbě prosme, aby-
chom ve zkouškách, které nás potká-
vají, nikdy neztráceli naději, protože 
Kristus je ten, ke komu můžeme jít, ten, 
jehož slova jsou duch a život. Tato slo-
va nás pozvedají a dávají nám sílu, 
abychom všem výzvám a zkouškám 
dokázali čelit správným křesťanským 
životem. Tuto svou modlitbu předklá-
dejme s přímluvou blahoslavené Panny 
Marie, která je naší Paní Naděje. 
 Přetištěno s dovolením autora. (red.)  
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Netradiční poděkování 
V neděli 6. června naše farnost přijala vzácnou návštěvu – mši svatou s ná-
mi přišel slavit apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.  
 

 Shodou okolností na červen připadla 
dvě jeho životní jubilea – sedmdesáté 
narozeniny a výročí kněžského svěce-
ní. Jako zástupci pastorační rady far-
nosti jsme byli pověřeni předat mu spo-
lu s poděkováním i dárek. Rozhodli 
jsme se využít této příležitosti ke sdě-
lení, které nebude pouze zdvořilostní, 
nýbrž vyjádří, že pro nás návštěva 
apoštolského nuncia skutečně cosi 
podstatného zna-
mená. Rozhodli 
jsme se učinit tak 
částečně v mateř-
štině celebranta 
a  zvolili poněkud 
netradiční formu 
česko-anglické 
promluvy. Tou 
jsme (soudě podle 
reakcí) některé 
farníky pobavili, ji-
né potěšili a další 
zmátli. Proto zde 
uvádíme její plné 
české znění, aby 
bylo jasné, co jsme Jeho Excelenci 
chtěli sdělit. 
 Vaše Excelence, vážený a milý pane 
nuncie, jako zástupci farnosti Vám dě-
kujeme za to, že jste dnes přišel poutní 
slavnost tohoto kostela oslavit společ-
ně s námi. Máme na srdci tři věci, které 
bychom Vám rádi vyjádřili: 
 Máme velikou radost z Vaší dnešní 
přítomnosti a vážíme si jí. Staví nám 
totiž před oči světový rozměr církve, 
který jsme dnes intenzivněji mohli pro-
žít – naše spojení s římským biskupem 

a papežem Františkem. Ještě si dobře 
pamatujeme dobu, kdy byli křesťané 
v této zemi od Svatého stolce odděleni. 
Jsme proto za obnovené spojení vděč-
ni, mimo jiné právě i díky inspirativní 
postavě současného papeže. 
 Je obecně známé, že náš pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka do-
sáhl věku, kdy se zpravidla opouští ak-
tivní biskupská služba. Rádi bychom 

Vás ujistili, že se 
 intenzivně modlí-
me nejen za něj, 
ale i za jeho ná-

stupce. A až bude-
te hovořit se Sva-

tým otcem, po-
vzbuďte ho 

prosím, aby nám 
vybral arcibiskupa 

moudrého, který 
bude mít hlubokou 

víru a pochopení 
pro dnešní složitý 

svět. 
 Na 29. června 

připadá nejen Slavnost apoštolů 
sv. Petra a Pavla, ale i 70. výročí Va-
šeho narození. Bůh Vám žehnej a Ma-
ria, Královna míru a patronka tohoto 
kostela ať se za Vás usilovně přimlou-
vá. Jako dárek bychom Vám rádi pře-
dali novou publikaci, která představuje 
osobnost a dílo sochaře Karla Stádní-
ka, autora lhotecké křížové cesty. Kdy-
byste se o ní někdy chtěl dozvědět víc, 
rádi Vám ji blíže představíme. 
 Děkujeme, že jste tu dnes s námi! 

Lenka Kapsová

Poděkování
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Jak se oblékat do kostela  
Takto se ptají v dobrém úmyslu mnozí věřící, ale i nevěřící, kteří se se-
tkávají při náhodné návštěvě kostela s nejrůznějším druhem nevhodného 
oblečení. To pak vyvolává otázky, jak je možné, že praktikující křesťané tak-
to nevhodným způsobem projevují svoji zbožnost, svůj postoj k Tomu, který 
jim daroval jejich bytí, který jim přinesl spásu a život věčný.   
 

 V dnešní době je problém, že lidé 
často slavnostnost oblečení určují jeho 
cenou. Nejdůležitější je si uvědomit, že 
jdu na bohoslužbu do svatostánku Pá-
ně. V naší současné kultuře neexistuje 
písemný předpis, jak má takové oble-
čení vypadat, ale existují pravidla daná 
křesťanskou kulturou: ať je člověk 
v neděli oblečen hezky, 
důstojně a slušně, aby 
nerušil či nepohoršoval 
druhé, ať je oblečen lé-
pe než ve všední dny, 
protože i svým obleče-
ním oslavuje Pána. 
 Jestliže slavím neděli 
a je pro mě tento den ji-
ný než ostatní, pak to 
vyjadřuji i tím, že se ji-
nak oblékám. Proč se 
dnes takový přístup vy-
trácí? Protože se již ten-
to sváteční den neslaví, 
jak nám radí Třetí přiká-
zání. U někoho vypadá 
neděle tak, že se ráno cestou z domo-
va za nějakým sportem, výletem, ces-
tou na plovárnu nebo jinou zábavou, 
staví na chvíli v kostele na mši svatou. 
Podle toho také vypadá i oděv přícho-
zího – kraťasy, sportovní mikiny, 
kraťoučké šortky, plážové žabky, tílka 
se špagetovými ramínky, nahá ramena 
či záda, minisukně… To není oděv 
vhodný ke vstupu do chrámu Páně, na-
tož ke slavení. Jistě nám jde společně 

o to, abychom nesetrvávali v Bohu ne-
uctivém plnění našich křesťanských 
povinností.  
 Šaty mají odpovídat tomu smyslu, 
jakou činnost se právě chystám dělat. 
Je to otázka vhodnosti a nevhodnosti; 
když jdu do divadla či na koncert, ob-
léknu se jinak, než když půjdu sporto-

vat. Posvátné prostředí 
kostela vyžaduje úctypl-
ný přístup a slušnost ob-
lékání, protože je to 
místo modliteb, místo, 
kde chválíme Boha, při-
jímáme dary Jeho svá-
tostí, místo, kde s námi 
přebývá Kristus.  
 Tam, kde lidé považu-
jí kostel jen za kulturní 
památku, se může toto 
vnímání výjimečnosti 
místa vytrácet, ale v ob-
lastech, kde dosud pře-
trvává alespoň povědo-
mí, k čemu je kostel 

primárně určen, požadavek na slušnost 
oblékání stále zůstává. 
 Oděv je něčím, co vyjadřuje naše 
lidství, náš vkus, náš postoj k něčemu 
nebo k někomu. A zde se jedná o dů-
věrný vztah s Ježíšem, s Bohem. Kéž 
je tedy tento článek podporou a po-
vzbuzením pro ty, kteří si dosud 
všechny tyto souvislosti bez zlého 
úmyslu neuvědomili. 

Eva Marie Úředníčková 
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Den pro Evropu 2021 
Přípravy Dne pro Evropu byly také poznamenány pandemií. Mnoho hnutí 
a komunit celé Evropy se zapojovalo do různých aktivit v péči o druhé, o ži-
votní prostředí, o trpící. I u nás jsme se zamýšleli nad tím, jak prožít tento 
den, který iniciativa Společně pro Evropu vnímá jako svůj svátek.  
 

 Mezi zástupci hnutí Fokoláre, 
Schönstatt a Sant´ Egidio se zrodila 
myšlenka společné modlitby – novény. 
Z důvodu hygienických 
opatření probíhala on-line 
a to se ukázalo darem. 
Díky internetovému pro-
středí se připojilo mnohem 
víc lidí, než by se mohlo 
účastnit osobně. Připojili se i lidé ze 
Slovenska a Ukrajiny. Milým překvape-
ním byla každodenní účast biskupa 
Františka Radkovského.  
 Každý večer měl přípravu novény na 
starost někdo jiný. Modlitba nebyla 
dlouhá, o to byla intenzivnější. Podle 
ohlasů, které jsme dostali, se podařilo 
vytvořit rodinné společenství církve 
v závěru každého dne a doufáme, že 
tato myšlenka bude mít své pokračo-
vání. Jednotlivé večery byly věnovány 
těmto tématům: křesťanské komunitě, 
péči o stvoření, jednotě v různosti, so-
ciální a ekonomické oblasti, politické si-
tuaci. Modlili jsme se i za slovanské 
země, kde vnímáme potřebu modlitby. 
Každý večer se vyznačoval originalitou, 
kterou vnášela jednotlivá hnutí. 
 Novénou nás provázela tato modlit-
ba: Milosrdný Otče, pomoz nám, aby-
chom z Evropy udělali vstřícné a po-
hostinné místo, kde láska překonává 
všechny formy lhostejnosti a sobectví. 
Bože, dej nám sílu a vytrvalost v udr-
žování našeho závazku být milosrdní, 
aby Evropa mohla být vzorem a příkla-
dem bratrství mezi našimi národy. 

Ó milosrdný Bože, otevři naše srdce, 
abychom rozpoznali dobro a krásu pří-
tomné v evropských národech, aby 

mohly navazovat pouta 
jednoty, společných pro-
jektů, společných nadějí. 
Nebeský Otče, žádáme 
o odpuštění za všechny 
chvíle, kdy jsme se neote-

vřeli některému z našich bratrů ze stra-
chu, z lhostejnosti, kvůli uzavření na-
šich srdcí. Učiň nás poslušnými k dílu 
tvých rukou, abychom dnes mohli uká-
zat Církev s její přijímající tváří. Amen. 
 Na novénu navazoval Den Evropy 
a my jsme se rozhodli, že se připojíme 
k programu, který probíhal v Grazu. 
Kromě Rakouska se účastnila hnutí ze 
Slovenska, Maďarska, Chorvatska, 
Slovinska a Itálie. V programu zazněla 
přednáška Dr. Petry Steinmair-Pösel 
o významu dialogu pro Evropu s ná-
zvem „Rozhovor, který nás spojuje“, in-
spirovaná encyklikou Laudato Si. 
 V druhé části programu zazněla 
svědectví z jednotlivých zemí. Zaujalo 
nás svědectví z Košic o životě ve spo-
lečenství různých církví celého města.
 Pro nás, kteří jsme se setkali osobně 
v centru Mariapoli ve Vinoři, program 
pokračoval slavením mše svaté a po-
sezením. Odpoledne se někteří z nás 
vydali na Bílou horu, kde probíhal pro-
gram v rámci iniciativy smíření. 

Jaroslava Danielová 
(Schönstattské hnutí) 

Ludmila Bukovanská (Hnutí Fokoláre) 
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Vzpomínka na Libuši Šafránkovou 
Rozloučení se známou herečkou Libuší Šafránkovou proběhne 25. června 
v kostele Sv. Anežky České. Jako vzpomínku přetiskujeme úryvek z knihy 
Deset vyznání z rozhovoru Marcely Kašpárkové s Libuší Šafránkovou (Kar-
melitánské nakl. 2001).  
 

Myslíš, že peklo může vypadat jako 
přetopený pokoj, kde je nájemník 
naprosto osamělý ve společnosti 
spoluobyvatel, které nesnáší a kte-
rých se bojí? 
Těžko říct. Představy o pekle si nevy-
volávám, na tuhle vlnu nejsem prostě 
naladěná. Ale jedno vím jis-
tě – jak strašně potřebují 
naši modlitbu lidé, kteří 
odešli ze světa dřív, než 
stačili dát všechno do po-
řádku. Než stačili pochopit 
podstatné věci. Stojí tam 
velice pokorně v zástupech, 
ani se nehnou. A čekají, až 
se za ně někdo pomodlí. Je 
to pro ně jako rosa nebo 
mana. Já ani nevím, jestli si 
mohu dovolit o tom mluvit. 
Jednou, když jsem se mod-
lila, jsem měla zvláštní zážitek. Bylo to 
v době, kdy mi nic nescházelo, všech-
no bylo v pořádku, žádné starosti, a tak 
jsem svoje modlitby věnovala Bohu, 
aby je použil, kde je jich v tu chvíli nej-
víc třeba. Jinak mě to většinou svádí 
prosit za něco konkrétního, za sebe, 
své blízké, za různé potřeby a trápení. 
Ale tehdy jsem ty modlitby upřímně 
obětovala. A najednou jsem viděla ten 
nedozírný zástup, jehož pokora mě 
naprosto odzbrojovala. Byla tam hlava 
na hlavě, nekonečné množství lidí, 
mladí, staří, stáli tiše bez pohnutí, žíz-
nivě – a všichni čekali, až se za ně ně-
kdo pomodlí. Snad to byl očistec. 
 

Jak ti při tom bylo? 
Mně? Blaze. Modlila jsem se. 
 

Nevyděsila ses? 
Ani ne, ale bylo jasné, kam šla moje 
modlitba. A jak moc je jich tam třeba! 
Teprve potom jsem měla takový 

zvláštní pocit – stačí přece 
málo a sama odejdeš ze 
světa s poskvrněnou duší, 
protože nevíš dne ani hodi-
ny a nezvládneš být vždyc-
ky připravená. Uvědomila 
jsem si, jak málo se všichni 
modlíme za zemřelé. Ne za 
ty naše dědečky, babičky 
a  tatínky, tam si vzpome-
neme, ale za anonymní 
zemřelé. Jak málo věnuje-
me svoje modlitby Bohu, 
aby je užil tam, kde je jich 
nejvíc potřeba. Vždyť on 

přece nejlíp ví, kam mají naše prosby 
padnout. 
 

Žiješ z toho zážitku pořád? 
Nevím, asi, těžko se mi o tom mluví. 
Už neprožívám to bezstarostné období 
jako tenkrát, kdy jsem modlitby házela 
Bohu do vzduchu. Teď nejdřív ode-
vzdám svoje blízké a potřebné, i sebe, 
a pak si teprve vzpomenu na ten zá-
stup. 
 V archivu lhoteckého Věstníku 
2010/6 v rubrice „Přečetli jsme za vás“ 
si ještě můžete přečíst část rozhovoru, 
který s Libuší Šafránkovou připravila 
Daniela Drtinová pro Pátek Lidových 
novin 18. 12. 2009.         (red.) 
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CENAP – Centrum naděje a pomoci 
Paní doktorka Ludmila Lázničková z Centra naděje a pomoci nás požádala 
o zveřejnění pozvánky ve farním Věstníku. 
 

 V brněnském Centru naděje a po-
moci se věnujeme životním situacím, 
které se týkají těhotenství, mateřství 
a  rodičovství. Významnou část naší 
práce představuje 
úspěšná pomoc párům, 
kterým se nedaří otě-
hotnět a hledají přiroze-
né cesty, bez technik 
umělého oplodnění. 
O  osvětu v oblasti zod-
povědného rodičovství 
se snažíme nejen mezi 
dospělými.  
 Vnímáme jako důleži-
té také dospívajícím 
předávat pravdivé in-
formace o lidské plod-
nosti, povzbuzení k sebeúctě a vytvá-
ření dobrých vztahů.  
 Kromě individuálních konzultací na-
bízíme též rozmanité kurzy. Osvědče-
ný, oblíbený kurz mezi mladými dívka-
mi ve věku 12–18 let je týdenní prázd-
ninový kurz Být sama sebou, letos 
v létě jej v našich prostorách plánujeme 
v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021.  
 V kurzu se s dívkami zaměřujeme 
především na témata, která bývají ně-
kdy pro rodiče v komunikaci s dospíva-

jícími náročná, jako je zodpovědný pří-
stup k sexualitě. V průběhu týdne se 
formou testů, kvízů a her věnujeme 
otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, ne-

chybí však ani trochu 
odlehčující a nadšeně 
očekávané téma módy 
a  kosmetiky. V rámci 
kurzu může dospívající 
dívka zjistit, v čem je 
dobrá, za co se může 
pochválit, a co naopak 
by bylo dobré na sobě 
změnit k lepšímu. Naším 
přáním a motivací kurzu 
také je, aby dívky získa-
ly podněty, které jim 
pomohou např. v komu-

nikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve 
složitém období dospívání.  
 Pokud by vás kurz zaujal, ať už pro 
Vaši dcerku nebo vnučku, můžete se 
podívat na naše stránky www.cenap.cz 
a zjistit o kurzu více.  
 Také, pokud by vás zajímala jakákoli 
jiná problematika, které se věnujeme 
a  se kterou bychom vám nebo vašim 
blízkým mohli pomoci, neváhejte se na 
nás obrátit. Jsme tu i pro vás!  

MUDr. Ludmila Lázničková 
 
 
 
 

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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Pozvání na mariánskou pouť 
 

 V neděli 15. srpna 
2021, v den 1. výročí po-
žehnání obnoveného 
mariánského sloupu se 
bude konat v centru 
Prahy mariánská pouť. 
V 10.00 hodin bude 
v chrámu Matky Boží před 
Týnem pontifikální mše 
svatá, celebrovaná Mons. 
Zdenkem Wasserbaue-
rem, pomocným bisku-
pem a generálním viká-
řem pražské arcidiecéze. 
Při té příležitosti bude  
požehnaná nová kniha 
o  příběhu mariánského 

sloupu v Praze, kterou 
napsal PhDr. Karel Kavič-
ka s kolektivem spoluauto-
rů. Vydavatel – Naklada-
telství Flétna ji pak nabíd-
ne všem zájemcům ke 
koupi. 
 Po mši svaté vyjde prů-
vod z kostela k obnove-
nému mariánskému slou-
pu, kde se bude konat 
mariánská pobožnost, 
spojená se zpěvem lore-
tánských litanií.  
 Všichni jsou srdečně 
zváni. 

Eva Kocmanová 
 
 
 

Bartolomějská pouť v Hodkovičkách 
 

 
 
 Zveme na každoroční poutní mši sv. u kapličky 
svatého Bartoloměje v Hodkovičkách (zastávka MHD 
Černý kůň). Mši sv. bude v neděli 22. 8. 2021 od 9.30 
celebrovat P. Josef Pecinovský z Modřan. 

Manželské společenství z Hodkoviček Úterníci 
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Neuvěřitelná proměna 
Službu pro pana Jaromíra u nás objednala jeho dcera, která žije v Belgii. In-
formovala nás, že její tatínek je v nemocnici. Je mu téměř devadesát, žije 
sám. Před několika týdny ho skolila lehká cévní mozková příhoda, kterou 
následně zkomplikovalo onemocnění covid-19. Tatínek všechny nemoci 
úspěšně překonal, má za sebou rehabilitaci a nyní ho chtějí z nemocnice 
propustit. 
 

 Dcera nechce opustit rodi-
nu a v době pandemie se 
bojí cestovat. Do Prahy se 
v nejbližší době nedostane. 

Ráda by však zajistila tatínkovi pomoc 
a kvalitní péči. Známí jí doporučili naši 
organizaci, staráme se o jejich babičku 
a jsou s péčí spokojení. Podle informa-
cí ošetřující lékařky tatínek sice s do-
pomocí chodí, ale většinu dne tráví na 
lůžku. Je zesláblý, hodně spí, bez po-
moci se o sebe nepostará. Bude proto 
potřebovat poměrně 
velkou pomoc a pé-
či. 
 Naše sociální 
pracovnice se do-
hodla v nemocnici 
a kupodivu se poda-
řilo naplánovat pro-
puštění našeho budoucího klienta tak, 
aby služby mohly plynně navázat. Za 
nás malý zázrak. Pan Jaromír má 
dlouholetého přítele Pavla, který je 
o pár let mladší. Spolu s manželkou 
Jitkou ho pravidelně navštěvují a na-
hrazují mu vlastně rodinu. Pan Pavel 
s paní Jitkou slíbili, že budou na pana 
Jaromíra doma čekat, nakoupí základní 
potraviny a postarají se o něj, než při-
jde na vstupní návštěvu naše sociální 
pracovnice Lenka. Všechno bylo do-
mluveno a zařízeno, budoucí klient na-
sedl do sanitky a odfrčel z nemocnice 
do domácího ošetřování. 

 Z oddělení k nám do kanceláře tele-
fonovala staniční sestra, aby nás upo-
zornila, že pan Jaromír je na cestě. 
Lenka si sbalila batůžek a rozjela se za 
budoucím klientem, aby se s ním se-
známila a domluvila se s ním na kon-
krétní podobě služeb. Uplynuly asi dvě 
hodiny a celá rozesmátá byla zpátky: 
„Tomu holky nebudete věřit. Jedu za 
chudinkou nemohoucím, imobilním 
vetchým stařečkem, který podle objed-
návky má být prakticky upoutaný na 

lůžko. Plánuji pro něj 
návštěvy v rozsahu 
devíti hodin denně. 
Zazvoním a otevřít 
mi přišel usměvavý 
šaramantní dobře 
oblečený pán. Mys-
lela jsem si, že je to 

ten klientův přítel. Omyl! Byl to pan Ja-
romír osobně. Pozval mě dál. Měli tam 
s těmi jeho přáteli malý piknik. Dostala 
jsem čaj, chlebíčky a dort. Báječně 
jsme si popovídali. Ta trojka se o sebe 
rozhodně zatím postará svépomocí. 
Nicméně mě ujistili, že jsme moc milí 
a s důvěrou se na nás obrátí, až to bu-
dou skutečně potřebovat. To zase byla 
přehlídka zmarněného času. Jdu znovu 
kompletně přepsat rozpis návštěv.“ 
 Přeji vám pokojné a slunečné léto.  

Eva Černá 



 

24  7–8/2021 

PLÁNUJEME 
Upozornění: od 1. července do 31. srpna bude prázdninový provoz. 
22. 8. – Bartolomějská pouť u kapličky v Hodkovičkách, mše sv. v 9. 30; 
  5. 9. – mše v 10.00 upravená pro děti, s žehnáním tašek a školních pomůcek;  
11. 9. – Lhotecký běh v lese u hřiště FC Tempo 13.00–17.00 h. 
15. 9. – začátek výuky náboženství; 
18. 9. – poutní mše na Tetíně v 11.00 – oslava 1 100 let od smrti sv. Ludmily. 
 

 
 

Boží odpovědi nejsou podle šablony 
 Bůh odpovídá na každou modlitbu. Pamatujme však, že jeho odpověď zní často 
NE, někdy POČKEJ, a jenom tehdy, když jsou naše prosby ve shodě s jeho vůlí, 
Pán odpovídá ANO. Bereme-li v úvahu tyto tři druhy odpovědí, musíme také pa-
matovat, že Boží odpověď je často celý proces. Na jeho ANO můžeme čekat celá 
léta. Na jeho NE rovněž a mezitím je číst jako POČKEJ. Možností je hodně, ale 
jedno se dá říct s naprostou jistotou: Boží odpovědi nejsou nikdy podle šablony. 
 To, co je velice důležité, abychom se v každém okamžiku trpělivě snažili rozpo-
znávat Boží vůli. Předkládejme Bohu třeba nejobyčejnější, nejbanálnější a nej-
nudnější události našeho života. Krása takové téměř neustálé modlitby spočívá 
v tom, že se v nás Boží přítomnost stále víc posiluje. A nakonec – pokud Bohu 
dovolíme působit i v těch nejobyčejnějších záležitostech života – budeme skrze 
něj proměněni... 

Matka Angelica od Zvěstování 
(zakladatelka televizní sítě EWTN, více viz Světlo č. 19/2021) 
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