
ČÍSLO 6 – ČERVENEC, SRPEN 2012 

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 

 
KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE 

 

 Často se Bůh dotkne našeho srdce 
ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž 
předpokládám v určitý čas nebo na ur-
čitém místě Boží milost, většinou nepři-  
 

 
Půlnoční modlitba, 

foto z Noci kostelů Pavel Toepfer 

jde. Ono to možná ani jinak nejde.   
Vždyť Bůh je svobodný a námi nepola-
pitelný, odmítající náš diktát, objednáv-
ky konkrétních darů „s donáškou až do 
domu a co nejdříve“. V předvečer Let-
nic jsem zažil takový nečekaný dotyk 
Boží.  
 Do katedrály přijdu na liturgii několi-
krát do roka při různých příležitostech. 
Obřad přijetí žadatelů o křest do kate-
chumenátu byl jednou z nich. Odha-
dem okolo sto padesáti lidí, od mláde-
že až po seniory, spolu se svými 
budoucími kmotry. Žádní extra hodnos-
táři nebo politici, žádné formální pro-
slovy, žádná vyznamenání a klepání si 
na ramena. Udělali jsme půlkruh poblíž 
vchodu. Hodně velký půlkruh. Do ticha 
zaznívala klidná slova pastýře této ar-
cidiecéze. Když pak otec kardinál kaž-
dému po pronesené modlitbě podal ru-
ku, podíval se mu do očí a řekl, vítejte! 
Vnímal jsem hlubokou radost, jakou 
prožíváme, když jsme u nějakého zro-
du: člověka, nového povolání, v tomto 
případě počátku cesty s Kristem. Ale v 
mém případě také Boží dotyk, jak jsem 
„mimo“, jak jsme my věřící mnohdy „mi-
mo“, jak nám uniká to podstatné. Jak 
blahodárný dotyk, jak životodárná mi-
lost! 
 Přeji požehnané, milostiplné prázd-
niny!        + P. Jiří Korda 
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PROGRAM NA PRÁZDNINY 
Od neděle 1. července do pátku 31. srpna včetně:  
 

Mše svaté: 
úterý  18.30 
středa  8.00 
čtvrtek  8.00 
pátek  15.00 
sobota  17.00 
neděle               8.00  10.00  18.30 
Adorace:          středa    8.45–9.15 

 Mše svaté v jiný čas, páteční ado-
race a ostatní pravidelné aktivity se ko-
nají pouze po předchozí domluvě. Bu-
de pak ohlášeno aktuálně při nedělních 
ohláškách a vyvěšeno na nástěnkách. 
Doporučuji celoročně sledovat nástěn-
ky a aktuality na našich webových 
stránkách www.lhoteckafarnost.cz 

P. Jiří Korda 
 

TITULÁRNÍ  SLAVNOST  NAŠEHO  CHRÁMU 
 

Ještě krátce po skončení války se sla-
vila v našem kostele poslední neděle 
v květnu jako titulární slavnost chrámu, 
nebo-li pouť. Pro vysvětlení: kostel za-
svěcený např. sv. Václavovi slaví pouť 
na Václava nebo následující neděli. 
Protože ale neexistuje památka Panny 
Marie Královny míru, slavila se pouť při 
příležitosti Panny Marie Královny andě-
lů. Tato památka je ale nyní přesunuta 
na 22. srpna.  
Protože jsem chtěl pouť po šedesáti le-
tech obnovit, obrátil jsem se na arcibis-
kupa pražského. V žádosti jsem po do-
hodě s pastorační radou uvedl, že 
bychom preferovali jako datum obno-
vené pouti nikoliv konec srpna – 
prázdniny, kdy je hodně lidí mimo far-
nost – ale neděli před památkou Nepo-
skvrněného Srdce Panny Marie. To 
mělo dva důvody. Liturgický: Panna 
Maria řekla ve Fátimě v rámci proroctví 
o hrůzách dvacátého století, že její Ne-

poskvrněné Srdce stejně zvítězí. Pas-
torační: pouť by se kryla s již tradiční 
zahradní slavností. Nicméně pan arci-
biskup na základě vyjádření odborníka 
na liturgii pana profesora Matějky zamí-
tl námi navrhovaný termín a doporuču-
je 22. srpen nebo 15. srpen (lze přesu-
nout na následující neděle).  
V tuto chvíli se nad věcí zamýšlí další 
odborník na liturgii, kterému jsme věc 
postoupili. Přestože bych byl rád, aby-
chom mohli slavit pouť mimo prázdni-
ny, rozhodl jsem se letošní rok, při pří-
ležitosti 75. výročí posvěcení kostela, 
slavit poutní slavnost v neděli 26. srpna 
při všech mších svatých. Bude velmi 
skromná, bez hosta, bez zvláštního 
hudebního doprovodu. Nicméně bude. 
Rád si s vámi pak sednu po desáté na 
chvíli u kafe, ať venku či v sále. Připo-
mínám, že titulární slavnost je spojena 
s plnomocnými odpustky. 

P. Jiří Korda 
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K R Á T C E
● Od poslední uzávěrky byli pokřtěni: 
Radim Petr Bielik, Lucie Veronika Rich-
terová, Christian Jan Sivák, Richard 
Lukáš Krejsa, Filip Dominik Koubek, 
Kamila Anna Sedlářová. 
 Všechny iniciační svátosti přijala 
v nebezpečí smrti Dana Maria Brunne-
rová. 
 

 
 

● Byla zplatněna tři manželství (tzv. 
sanace v základě). Upozorňuji ty, kdo 
jste byli oddáni pouze civilně, abyste si 
u mne ověřili, zda lze vaše manželství 
zplatnit. Umožnilo by vám to mimo jiné 
opět přijímat svátosti.     P. Jiří Korda 
● Na předprázdninovém zasedání 
pastorační rady byl představen Jan Pri-
mus, kandidát jáhenského a kněžské-
ho svěcení, který bude vypomáhat 
v našem kostele. 
● Noc kostelů, která se v naší farnosti 
konala 1. června poprvé, proběhla 
úspěšně. Kostel během ní navštívilo na 
400 lidí, mezi nimi i jeden narušitel, 

takže do budoucna bude potřeba počí-
tat i s pořádkovou službou. Další viz. 
ohlasy na str. 11. 
● Výuku náboženství v letošním roce 
v našem kostele absolvovalo 57 dětí 
předškolního a nižšího školního věku. 
Pro letošek skončila 6. června. Děti do-
staly také vysvědčení a katecheté Jar-
mila Klingerová, Tereza Křížková, Ha-
na Stehlíková, Terezie Stehlíková, Eva 
Špačková a P. Jiří Korda jim přejí pěk-
ný čas odpočinku a těší se na shledání 
po prázdninách. 
 

 
Fota z Noci kostelů K. Döllingerová 

 
● Hledají se dobrovolníci, ochotní po-
dílet se na zpěvu žalmů při mši. Na 
podzim by měla nově vzniknout skupi-
na „žalmistů“. 
● Pastorační rada se opět sejde po 
prázdninách 3. září ve 20 hodin. 
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY PASTORAČNÍ RADY 
TEREZIE STEHLÍKOVÁ 

Narodila se před 22 lety v Praze jako dcera Hany a Petra Stehlíkových, tehdy 
asistentky vysílání Československého rozhlasu a konstruktéra výtahů, který 
pracoval v Paláci kultury. Nyní je maminka učitelkou a tatínek podnikatelem. 
Terezie má o dva roky starší sestru Kláru. Po základní škole absolvovala 
střední školu diplomatických vztahů v Praze a nyní už druhým rokem 
úspěšně studuje Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
 
Jsi aktivní katolička. Jak to, že stu-
duješ na husitské fakultě? 
 Studuji judaismus a filozofii. Ju-
daismus se u nás vyučuje hlavně u hu-
sitů. Částečně se sice přednáší i na Fi-
lozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale 
tam se učí jen hebraistika. Husitská fa-
kulta má na judaistiku špičkové před-
nášející – i přímo z Izraele. 
 

 
Terezie se zajímá o judaismus 

 

Proč sis vybrala právě judaismus? 
 Svého času jsem byla s rodiči na 
jedné z poutí do Svaté země, které or-
ganizovával otec Bedřich Vymětalík. Ta 
pouť na mne hluboce zapůsobila. V Iz-
raeli jsem se cítila jako doma. Líbilo se 
mi, že se tam lidé nehoní jako v Evropě 
jen za penězi, ale že žijí víc duchovně. 
 

Co tvé volbě říkali rodiče? 
 Maminku starozákonní problematika 
velice zajímá už ode dávna. Doma k ní 
máme spoustu literatury. Vlastně skoro 
všechno, co teď ke studiu potřebuji. 
A jen tak mimochodem: Maminčino 
křestní jméno Hana je hebrejského pů-
vodu. V hebrejštině zní Chana. 
 

Narodila ses v srpnu 1989. Takže jsi 
skoro „revoluční“ dítě… 
 Je to tak, na jedné z listopadových 
demonstrací se naši potkali s manžely 
Hudečkovými a Václav Hudeček mě 
tam vozil v kočárku. 
 

Když tě jako miminko vozil známý 
houslový virtuos, hraješ taky na 
housle? 
 Ano, při mších upravených pro děti 
v Načeradci u Vlašimi, kde máme cha-
lupu. Hudební skupinu tam dala do-
hromady moje maminka. Já v ní zpí-
vám a hraju na housle, maminka hraje 
na kytaru a zpívá. 
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Jak často se v Načeradci slouží mše 
upravené pro děti?  
 Podobně jako na Lhotce, jednou za 
měsíc.  
 

Je o ně zájem? 
 Když jsme začali jezdit do Načerad-
ce, chodily do kostela jen asi dvě de-
sítky lidí. Dneska se jich na dětské mši 
sejde asi sto 
padesát a na 
Štědrý den při-
jde tři sta i čtyři 
sta lidí. Po mši 
svaté se ještě 
scházíme na 
kafe. Když Na-
čeradec navští-
vil pan biskup 
Karel Herbst, 
říkal, že je to 
obrozená far-
nost. (Práci ve 
farnosti v Nače-
radci bych bez 
Terezky dělat 
nemohla, u-
přesňuje ma-
minka Stehlíko-
vá.) 
 

Doma na Lhot-
ce taky neza-
hálíš, kde všude tě můžeme potkat?  
 Učím náboženství první třídu. Práce 
s dětmi mě baví. S Barčou Marešovou 
a Štěpánem Vašíčkem vedeme 
nejmladší spolčo holčiček. Sama cho-
dím do společenství nejstarší mládeže, 
se kterým připravujeme různé aktivity 
pro děti, jezdíme s nimi na výlety, před 
Velikonocemi společně malujeme va-
jíčka apod. Mamince pomáhám s pří-
pravou farních zájezdů. 
 

A co všechno tě zajímá? 
 Historie, zejména židovská. Absol-
vovala jsem kurz Pražské informační 
služby pro průvodce. A specializovaný 
kurz zaměřený na pražské Židovské 
Město. V úterý večer chodívám na stu-
dentskou mši k Nejsvětějšímu Salváto-
rovi a zůstávám tam i na přednášky ot-

ce Tomáše Halíka, které mívá po 
skončení bohoslužby. Jinak právě do-
končuji tříletý salesiánský kurz pro 
animátory, zaměřený na práci s mláde-
ží, akreditovaný u Evropské unie. Tak-
že například pro činnost hlavního ve-
doucího na táboře budu mít certifikát 
EU. Ještě ráda tančím, zajímá mě film, 
a protože máme tříletého retrievra De-
nise, zajímám se i o psy. 
 

 

Společně s mladými ze Lhotky v horkém Španělsku 
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Slyšel jsem, že to ještě nejsou 
všechny tvé aktivity… 
 Dělám uvaděčku v Cinema City na 
Smíchově, u jedné paní uklízím a jako 
asistentka prodeje někdy chodím na 
brigádu do prodejny textilu Pietro Filipi 
v Obchodním centru Arkády. 
 

Vraťme se k tvému studiu. Jaké 
znáš jazyky? 
 Po absolvování střední školy jsem 
rok chodila na pomaturitní studium 
angličtiny a měla jsem rodilé mluvčí. 
Na střední škole jsem čtyři roky studo-
vala také španělštinu. Na fakultě jsem 
se dva semestry učila novozákonní 
řečtinu, takže Nový zákon jsem se 
slovníkem schopná číst v originále. 
Obdobně jsem na tom i s latinou. Teď 
studuji biblickou hebrejštinu a ivrit, tedy 
hebrejštinu, kterou se nyní mluví 
v Izraeli. 
 

Jako jedna z osmi mladých lidí z na-
šeho kostela jsi se loni zúčastnila 
XXVI. světového dne mládeže s pa-
pežem Benediktem XVI. v Madridu. 
Jak na to vzpomínáš? 
 I když bylo hrozné vedro – čtyřicet 
stupňů – bylo to suprový. A nebyli jsme 
jenom na vlastním setkání, ale už na 
předprogramu v Tarragoně. V jedné 
školní tělocvičně nás tam spalo asi pět 
set. V Madridu to pak už bylo lepší. 
Tam jsme spali na faře už jen asi 
s dvaceti Němci. V Tarragoně bylo 
české centrum, takže tam člověk kaž-
dou chvíli potkával nějaké známé. Sed-
la jsem si na lavičku a koukám – vedle 
mne nějaká povědomá tvář, byl to pá-
ter Miroslav Šimáček. 
 

Viděla jsi Svatého otce? 
 Ano, na madridském letišti Cuatro 
Vientos ze vzdálenosti jen asi deseti 

metrů, když kolem nás projížděl v pa-
pamobilu. 
A v Římě jsi nebyla? 
 Byla. Také loni, s rodiči. (Vzhledem 
k Terezčiným studiím jsme nebyli je-
nom ve Vatikánu, ale i v římském Ži-
dovském Městě, upřesňuje maminka 
Hana Stehlíková.) 
 

Jaké máš nejbližší plány? 
 V příštím školním roce mě čekají 
bakalářské zkoušky a teď o prázdni-
nách se chystám na setkání mládeže 
do Žďáru nad Sázavou, kde budu po-
máhat v ubytovacím týmu. 

Rozhovor připravil Jiří Sůva 
Foto archiv Terezie Stehlíkové 

 
 

 Celostátní setkání mládeže probíhá 
v duchu světových dní mládeže a koná 
se v České republice přibližně jednou 
za 5 let. Je určeno pro mladé lidi od 14 
do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní 
ve společenství mladých lidí. 
 Letos proběhne ve Žďáru nad Sá-
zavou, od 14. do 19. srpna 2012. 
Motto: „Ovocem Ducha je láska, ra-
dost, pokoj…“ (Gal 5,22) 
 V jeho rámci jsou zvány rodiny 
s dětmi na Pouť rodin v sobotu  
18. srpna 2012. Mši sv. bude sloužit 
otec biskup Vojtěch Cikrle.  
 Zdroj: https://zdar2012.signaly.cz/  
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PROČ SBOR ZPÍVAL MINDLOVU ČESKOU MŠI 
Náš chrámový sbor s orchestrem a sólisty pod vedením Ladislava Pospíšila 
provedl o sedmé neděli velikonoční, 20. května, Českou mši, kterou v 80. le-
tech minulého století složil Jiří Mindl. Napadlo nás, že si možná někdo klade 
otázku: Proč sbor toto dílo zpíval a proč „u toho“ Jiří Mindl byl? 
 

 Jiří Mindl se narodil v roce 1931 
a vloni oslavil 80. narozeniny. Původní 
záměr sboru – provést jeho Českou 
mši v loňském roce jako dárek sboru 
k životnímu jubileu skladatele – se ne-
podařilo uskutečnit, protože toto dílo je 
velmi náročné a nestačili jsme ho včas 
nastudovat. Po dohodě s P. Kordou 
padla volba na období po letošních Ve-
likonocích. 
 Rodina Mindlových, již zmíněný Jiří, 
jeho manželka Jana a děti Štěpán a 
Marie, bydleli v 70. až 90. letech minu-
lého století na krčském sídlišti a byli tak 
lhoteckými farníky ne jen „papírově“, 
ale i fakticky svou účastí na životě naší 
farnosti. 
 Profesionální houslista a skladatel 
se počátkem roku 1974 vrátil z několi-
kaletého pobytu v norském Oslu, kde 
byl členem tamní filharmonie, zrovna 
v době, kdy se odchodem pana Krotila 
mimo Prahu uprázdnil „post“ 
sbormistra lhoteckého chrá-
mového sboru. Pateru Rudol-
fovi na aktivitě chrámového 
sboru velmi záleželo nejen 
pro jeho vyprofilovaný vztah k 
hudbě i k liturgické reformě, 
ale také proto, že dobrovolnou 
činnost chrámového sboru 
nemohl „bolševik“ jen tak 
snadno zakázat. Nabídka na 
vedení sboru přišla vhod a nepochybně 
v tom měl prsty Duch Svatý. 
 Jiří Mindl se tedy na jaře roku 1974 
ujal vedení našeho sboru a byť převzal 

sboristy po svém předchůdci, v podsta-
tě začal budovat repertoár téměř od 
nuly. Trpělivou prací během devate-
nácti let postavil významnou část re-
pertoáru, který i nadále sbor z velké 
části uvádí. Z jeho vlastních děl provedl 
náš sbor Missu dominicalis, již zmíně-
nou Českou mši a také „české“ Requi-
em. Nejsem hudební odborník, proto 
nemohu posuzovat Mindlova díla z hle-
diska hudebního, ale pokud by snad 
o nich někdo chtěl prohlásit, že jsou 
poplatná době svého vzniku, pak se 
mohu k tomuto názoru v jeho dobrém 
slova smyslu přidat. Podobně jako „lho-
tecká“ křížová cesta některými svými 
zastaveními vyjadřuje tíhu tehdejší do-
by i hudební díla Jiřího Mindla na ně-
kterých místech vyjadřují tíživou situaci 
normalizačního období, na jiných mís-
tech víru a naději v Hospodina Všemo-
houcího. 

 Spolupráci s naším sborem Jiří 
Mindl ukončil v roce 1993 a zahájil po-
stupný přesun z Prahy do Pošumaví, 
kde nyní se svou manželkou žije.  

Jakub a Sylva Hradcovi 

JIŘÍ MINDL – skladatel a houslista, působil například 
jako člen Káhirského symfonického orchestru a profesor 
houslí na káhirské konzervatoři (1959–1963); koncertní 
mistr Státního souboru písní a tanců (1963–1970); člen 
Filharmonie Oslo, Norsko (1970–1974); člen Filmového 
symfonického orchestru Praha (1974–1990); člen or-
chestru Státní opery Praha (1990–1996); člen orchestru 
Hudebního divadla v Karlíně (1996–1999). Výčet jeho 
děl a další informace lze nalézt na stránkách 
www.ceskyhudebnislovnik.cz 
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OHLÉDNUTÍ ZA VÍKENDEM PRO RODINY 
 

Magnificat  
 Magnificat anima mea Dominum! 
Duše má velebí Pána! Takto jsme, jako 
tehdy Pana Maria, vyzpívali Pánu svou 
 

 
 

vděčnost a radost ze společného se-
tkání při večerní modlitbě před oltářem 
svíčkami osvětleného kostelíku 
v Perninku v nitru krásných krušnohor-
ských lesů. A stejným chvalozpěvem 
jsme zakončili i pobožnost s Loretán-
skými litaniemi v prostranství před ma-
linkou kapličkou obklopenou krušno-
horskými vrchy.  
 Ještě dlouho budeme vzpomínat na 
milý seznamovací večer v úvodu farní 
dovolené i velmi příjemnou procházku 
na Dračí skálu následující den. Na přá-
telská popovídání v průběhu celého ví-
kendu, na výborné kuchařské doved-
nosti obětavé Terezky a na precizní 

organizační schopnosti Petra. Naše 
chuťové pohárky pak jistě nezapome-
nou na grilovaný ananas, zeleninu, 
klobásky, kuřecí stehýnka a jiné dobro-
ty, které Petr na s patřičnou láskou 
a grácií připravoval. Náš obdiv bude 
ještě dlouho patřit dětem, které byly 
v průběhu celé dovolené velmi hodné – 
rodiče to jistě potvrdí.  
 Ještě dlouho nám budou znít 
v uších Kristova slova „Pokoj Vám“ 
z nedělního evangelia bohoslužby v já-
chymovském chrámě. Společně s dech 
beroucími výhledy na Boží přírodu 
z nejvyšší hory Klínovce zakončila na-
še víkendové setkání. 
 A tak díky Pane za dar, že jsme 
mohli společně strávit jarním sluníčkem 
prozářené dny. Díky, že jsi nás v prů-
běhu celé dovolené chránil a provázel. 
 Veliké díky všem, kteří se podíleli 
na organizaci této farní akce! 
 A srdečné díky Olince, Vaškovi, Ká-
je, Ondrovi, Adélce, Bětkám, Jeníkům, 
Magdalence, Terezkám, Petrovi, Báře, 
Šárce, Vláďovi, Janě, Jindrovi a Kris- 
 

 
 
týnce za to, že jsme s nimi mohli prožít 
příjemný víkend a že jsme si mohli od-
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počinout od maratónu pracovního  
týdne.  
 A tak, pokud příště zahlédnete ve 
Věstníku pozvánku na farní víkend pro 
rodiny, nezapomeňte si termín pečlivě 
zapsat do svých diářů. Nebudete lito-
vat! Farní víkend vám umožní načerpat 
energii a prožít společně s druhými ra-
dost z veliké Boží lásky k nám. 

Jiří a Pavla Vejmelkovi 
 
Jasná volba 
 Jako manželé jsme se do dění far-
nosti začali 
zapojovat 
křtem svého 
prvního dít-
ka. Možná 
lépe řečeno 
– toužili jsme 
se zapojit. 
Od té doby 
uplynulo půl 
roku, a i když 
jsme kolem 
sebe pozo-
rovali mnohé 
aktivity a tu 
a tam se pří-
ležitostně 
zapojili, jak 
jsme uměli 
(úklid farní 
zahrady, 
společenství 
Maminek…), vnímali jsme, jak se ko-
lem nás pohybují mnohé stejné tváře, 
o kterých pořád nic nevíme. Nabídka 
seznamovacího víkendu byla pro nás 
jasnou volbou.  
 Jak jsme se během víkendu dozvě-
děli, jde o každoroční farní akci, pořá-
danou zatím po čtvrté. Ovocem prvního 

„ročníku“ je dokonce stále fungující 
manželské společenství. Letos se jelo 
do Perninku v Krušných horách. Šest 
párů včetně pořadatelské rodiny Křížků 
s dohromady deseti dětmi. Bylo dost 
času na představení, volné popovídání, 
hry, oddych, grilování a jiné bašty paní 
Terezky a toho, co která obětavá ma-
minka přinesla, vycházky do přírody 
i na zajímavá místa (Jáchymov, Klíno-
vec) a také na modlitbu.  
 Jsme za ten víkend moc vděční. 
Kromě toho hlavního – že máme v kos-
tele o dvacet lidiček víc známých, jsme 

tam mohli zažít laskavou péči, viděli 
nová místa, odpočinuli si v krásné pří-
rodě. Jestli jste to letos propásli, příští 
rok určitě jeďte. 

Alžběta a Jan Kodetovi  
 

Fota z víkendu pro rodiny poskytli Alžběta a Jan Kodetovi 
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NOC KOSTELŮ 
 

Představení křížové cesty 
 Ústředním programem Noci kostelů 
v našem chrámu bylo představení uni-
kátní lhotecké křížové cesty. Setkalo se 
s velkým zájmem i lhoteckých farníků, 
kteří převážně přišli hned v 18.15, kdy 
se kostelní lavice zcela zaplnily. Přesto 
bylo mimolhoteckých asi dvě třetiny. 
Také následující vystoupení chrámo-
vého sboru potěšilo srdce mnoha po-
sluchačů.  
 Ve 20.15 se dostavilo okolo 40 zá-
jemců, také převážně mimolhoteckých. 
Objevil se mezi nimi i jeden "narušitel", 
který byl slušně vyprovozen... Dvacet 
rovněž neznámých návštěvníků, spíše 
mladší ročníky kolem 30 let, přišlo ve 
22 hodin. Neplánovaně byla křížová 
cesta představena ještě ve 23 hodin 
pro šest pozdě příchozích.  
 Na "afterparty" se dostavili tři mladí 
lidé, kteří byli předtím na Noci kostelů 
v centru a hledali kostel, který má 
nejdéle otevřeno. Jelikož u nás byl pro-
gram nahlášen až do jedné hodiny 
ranní, zastavili se a připili s námi na 
Terezčiny 40. narozeniny, které jsme 
tímto hned zrána oslavili.    Petr Křížek 
Leze leze po kostele 
 Na dětském programu pracovalo 
společenství lhoteckých maminek asi 
dva měsíce. Shodly jsme se na tom, že 
základem příprav musí být modlitba. Za 
to, co vymýšlíme, za to co budeme dě-
tem říkat a hlavně za samotné účastní-
ky programu. Naše odhodlání nechat 
se vést Duchem Svatým umocňovala 
skutečnost, že se Noc kostelů u nás 
konala poprvé a nikdo z nás s ní odji-
nud neměl zkušenosti. Netušily jsme, 

kolik může přijít dětí, ani zda budou 
z věřících, či nevěřících rodin. Díky 
Bohu za to, že nás tímto způsobem 
„donutil“ dát všechno naše plánování 
Jemu do rukou. Myslím, že se dětský 
program nakonec opravdu vydařil. 
I přes nepříliš příznivé počasí dorazilo 
okolo dvaceti dětí, které za 45 minut 
stihly postavit kostelní věž, překonat 
proudy vod čekající u kropenek, pomo-
ci s nápravou zboření Mariánského 
sloupu na Staroměstském náměstí, 
zblízka si prohlédnout a osahat varha-
ny, vymalovat omalovánky, zazpívat si, 
zatančit a nadláb-nout se výborné do-
mácí buchty. Za rok se opět těšíme na 
spolupráci s dětmi i Duchem Svatým!  
        Jana Jirsová 
 

 
Děti zkoumají symboliku oltáře. 

Prosíme za své děti 
 Spolu s maminkami ze skupinky 
hnutí Modlitby matek jsme připravily 
především pro návštěvnice Noci koste-
lů možnost zastavení s modlitbou za 
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své děti. V tichém koutku hořela velká 
svíce doprovázená biblickými citáty, od 
ní mohli zájemci zapálit malé svíčky se 
jmény svých dětí a svěřit je i touto ces-
tou do Božích rukou. Mile nás překva-
pilo, že jsme na závěr napočítaly 71 
zapálených svíček, šest účastníků vyu-
žilo i možnost napsat na kolečko papíru 
konkrétní úmysl, který svěřili modlitbě 
našeho společenství. Přidávám pár 
střípků od maminek, které se během 
noci vystřídaly „na stráži“ v našem 
koutku. 
● Pro mě bylo nejpůsobivější, když 
jsem první tři svíčky zapalovala za svo-
je děti a viděla jsem ty tři malé plamén-
ky a velkou svíci, uvědomovala jsem si 
vděčnost za dar předání života, toho 
přirozeného i nadpřirozeného.  
● Na "službu" jsem přišla, když dobí-
hala křížová cesta. To bylo v koutku 
úplně prázdno, ale o přestávce se při-
šlo podívat dost lidí. Zpočátku přistu-
povali spíš rozpačitě, osmělovali se, 
když jich bylo víc. Nejvíc přišlo starších 
žen, věkově už spíše babiček, takže 
zapalovaly svíčky za vnoučátka. Mys-
lím, že se jim to líbilo, a mně taky. Ji-
nak jsem ráda, že jsme mohli zůstat až 
do konce na půlnoční modlitbu, i když 
jsme to původně plánovali jinak – bylo 
to opravdu nádherné a silné.  
● Koncert skončil ve 20 hodin a po 
něm přišlo dost lidí, asi patnáct zapálilo 
svíčku a dělali to moc odevzdaně. Tři 
až čtyři zájemci napsali prosbu o mod-
litbu na kolečko a jedna paní u mě zů-
stala delší dobu. Vedly jsme rozhovor, 
který byl pro mně velkou výzvou modlit 
se za její rodinu. Moje hodinka na Noci 
kostelů byla krásná, dojímavá a straš-
ně rychle utekla. Příště si to ráda zopa-
kuji. 
● Během mojí stráže vůbec nikdo ne-

přišel, přesto jsem si tam nepřipadala 
zbytečně. Někdo přece přišel. Já! Za 
ten nádherný modlitební koutek vám 
moc děkuji. 
● Shodou okolností jsme se na stráži 
sešly tři. A protože za celou dobu přišly 
dvě paní, aby zapálily svíčku, a jeden 
pán se díval na texty, tak jsme celou 
hodinu využily k vzájemnému povídání 
(samozřejmě šeptem). Dozvěděla jsem 
se, že program Leze, leze po kostele 
byl velmi úspěšný a skvěle připravený. 
Moc blahopřeju autorkám. Také závě-
rečná půlnoční modlitba se zpěvy Tai-
zé v kostele měla krásnou atmosféru. 

Střípky sesbírala Jana Kalendová 

Půlnoční modlitba 
 Půlnoční modlitba měla završit Noc 
kostelů. Byla poděkováním za všechny, 
kteří ten den kostel navštívili a kteří ta-
ké vložili své prosby do krabice s nad-
sázkou nazvané „pošta do nebe“. Mod-
litbu rámovaly zpěvy z komunity 
v Taizé, mezi nimi jsme četli z Písma 
a pater Jiří měl krátkou promluvu, při 
níž obětoval prosby příchozích. Spo-
lečně jsme chválili Pána a předkládali 
své prosby. S námi pěti zpívajícími vy-
drželo bdít ještě asi patnáct dalších lidí 
– byli to především lhotečtí farníci, ale 
vícehlasý zpěv a cesta ze svíček ve-
doucí od zadních lavic až k oltáři vytvo-
řila v setmělém kostele úplně novou 
atmosféru. Překvapením pak byli tři 
poutníci, kteří se nečekaně objevili 
před jednou hodinou v noci na „after-
party“ v sále sv. Václava. Bydlí poblíž 
kostela a když ho viděli rozsvícený, ve-
šli! Kdoví, jestli to nakonec nebyla ta 
hlavní pastorační chvíle, když s námi 
poseděli nad skleničkou. Navštívili kos-
tel, kde do té doby nikdy nebyli...  
       Lenka Kapsová 
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NÁVŠTĚVA U SALESIÁNŮ V KOBYLISÍCH 
„Děti, víte kdo to byl Don Bosko? Slyšely jste o něm něco? Znáte salesiány? 
Víte co dělají?“ Zeptala jsem se při hodině náboženství. Děti se na mě dívaly 
nechápavě a překvapeně. Po chvíli zvedla opatrně ruku Anička: „Něco 
s dětma? Hlídají děti?“ 
 

 Začala jsem vyprávět od začátku, 
o dětství Dona Boska, o jeho práci 
a o salesiánech dnes. Děti poslouchaly 
s napětím a dožadovaly se dalších 
a dalších příběhů. Don Bosko je prostě 
nadchl. A tak se zrodil nápad navštívit 
salesiánské středisko v Kobylisích. Na 
výlet na druhý konec Prahy jsem se 
s druháky a třeťáky Lhotecké farnosti 
vydala 30. května. 
 Poprvé tak měly děti možnost po-
znat salesiánské prostředí. Hned 
u vrátnice nás přivítal skvělý Don Bo-
sko (P. Martin Hobza), z čehož měly 
děti neobyčejný zážitek. V kapli nám 
pak Martin pověděl něco o "svém" živo-
tě před dvěma sty lety a děti se ani ne-
chtěly rozloučit, jak je příběhy z Bosko-
va života zaujaly a především, jak je 
nadchl sám Martin.  

 
Setkání dětí s Donem Boskem 

 Následovala prohlídka vláčkové 
dráhy, kterou nám předvedl bratr sale-
sián, přezdívkou „Blonďák“. Dozvěděli 
jsme se , že jediný vlak, co na koleji 

jezdí, míří vždy buď do Železné Rudy 
a nebo do Kamenice. Od vlaků a že-
leznice se děti nahrnuly na horolezec-
kou stěnu a šplhaly po ní jako opice 
a spidermani.  

 Zastavili jsme se i v oratoři na fot-
bálku, děti si zahrály ping pong, venku 
pak prolezly skateboardový park a ně-
kteří se odvážně zapojili do hry fotbalu 
s dětmi z oratoře.  
 Celou prohlídku jsme zakončili 
v kostele, kde nám P. Josef Brtník na 
cestu požehnal.  
 Všem se návštěva salesiánů v Ko-
bylisích moc líbila, jen prý byla moc 
krátká. Děti se proto již teď těší na dal-
ší a doufají, že příště si budou moci vy-
zkoušet koloběžky i trampolínu.  

Eva Špačková 
 

Další fota na http://sasmkob.sdb.cz/ 
u článku Děti ze Lhotky v Kobylisích 
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NAHLÉDLA JSEM DO JINÉ KULTURY  
 

 Z telefonu se ozval mužský hlas se 
silným přízvukem. Pan Ahmed mi vy-
světloval, že z Afganistánu do Prahy 
přicestovala jeho teta, která v nedávné 
době prodělala mozkovou mrtvici. Ces-
tuje do USA, kde má domluvený pobyt 
na rehabilitační klinice. Pacientka bude 
pokračovat v cestě za deset dní. Před 
letem do Prahy jí byla zavedena cévka, 
ale není pojištěná, a tak rodina nese-
hnala nikoho, kdo by cévku vyndal. 
Současně rodina nemá žádné zkuše-
nosti s péčí o pacienta s 
tělesným postižením. 
Slíbila jsem, že se sta-
vím během odpoledne. 
 Vstoupila jsem do 
běžného panelákového 
bytu, ale jako bych se 
ocitla v jiném světě. Po 
mém příchodu všichni 
muži opustili byt, zůstaly 
pouze ženy. Uvedly 
mně do místnosti, kde 
na matraci ležela paci-
entka. Jen mě uviděla, 
spustila lamentaci. 
Přestože jsem nerozu-
měla ani slovo, pochopila jsem, že mi 
paní nedůvěřuje. Byla jsem oblečena 
do letních šatů a všechny přítomné že-
ny byly zahaleny od hlavy až k patě. 
Pacientka mluvila dialektem, ten pře-
kládala její neteř do perštiny, další ne-
teř do němčiny a z té tlumočila manžel-
ka pana Ahmeda do češtiny. Dotaz byl 
formulován velmi jemně, jakou mám 
kvalifikaci. Má odpověď pacientku 
uspokojila. 
 Po kratší diskuzi jsem pochopila, že 
pacientku na normální lůžko nedosta-

nu. Klekla jsem na podlahu a cévku vy-
táhla. Následoval rozhovor, kde se mě 
pacientka i ostatní ženy vyptávaly, jak 
zajistit její osobní hygienu. Poměrně 
rychle a věcně jsme většinu problémů 
vyřešily, narazily jsme až u koupele. 
Pacientka razantně odmítla koupání ve 
vaně, prý ji nikdy neviděla. Rozloučila 
jsem se a zařídila půjčení potřebných 
zdravotnických pomůcek.  
 Druhý den opět volá pan Ahmed, že 
by se teta ráda vykoupala, ale jen po-

kud přijdu akci organizo-
vat. Tak jsem šla na dal-
ší návštěvu, muži opět 
do jednoho opustili byt. 
Zůstaly jsme samé ženy 
a pacientku jsme vykou-
paly. Byla překvapená, 
jak příjemná je koupel ve 
vaně. Poté jsme zasedly 
do kroužku na podlaze 
s hrnkem čaje a povídaly 
si. Tlumočení se zkrátilo 
na jediný mezičlánek, 
protože jsme všechny, 
kromě pacientky, uměly 
anglicky. Mluvily jsme 

o životě žen v Praze a na vesnici v Af-
ganistánu, o náboženství a o všem 
možném dalším. Chodila jsem pacient-
ku koupat každý druhý den až do jejího 
odletu. Stále na tyto návštěvy vzpomí-
nám, protože pro mě byly výletem do 
jiného světa a velkým obohacením. By-
lo velmi zajímavě nahlédnout do jiné 
kultury očima prosté ženy. Přeji vám 
krásné léto.          Eva Černá 
 
 Kontakt: 272 941 972; 737 322 569; 
e-mail: charita.chodov@email.cz 

Klientka s pečovatelkou 
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO  
 

 Nárok na podporu v nezaměstna-
nosti má občan s trvalým bydlištěm na 
území ČR, který v posledních dvou le-
tech před zařazením do evidence 
uchazečů o zaměstnání získal alespoň 
dvanáct měsíců důchodového pojiště-
ní, lze započítat i náhradní doby jako je 
pobírání invalidního důchodu pro inva-
liditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř 
let, doba výkonu veřejné služby či 
dlouhodobé dobrovolnické služby.  
 Výše podpory ani délka podpůrčí 
doby pro její vyplácení se od 1. 1. 2012 
nezměnila.  
 Pokud ale nezaměstnaný odmítne 
nabídku na zaměstnání od Úřadu prá-
ce, nebo odmítne vykonávat veřejné 
práce bez uvedení důvodu, ztratí nárok 
na výplatu dávek v hmotné nouzi. Pod-
pora nebude poskytována také ucha-
zeči o zaměstnání, jemuž náleží zá-
konné odstupné, odbytné neboli 
odchodné. Teprve až zaměstnanec zá-
konné odstupné vyčerpá, vzniká mu na 
dávku nárok. Zaměstnavatel má ze zá-
kona povinnost vyplatit zaměstnanci 
odstupné. Pokud tak neučiní, vyplatí 
uchazeči o zaměstnání kompenzaci ve 
výši 65% odstupného Úřad práce a ná-

sledně ji bude vymáhat od zaměstna-
vatele. 
 Veřejná služba v rozsahu až dvacet 
hodin týdně je nově určena pro ucha-
zeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni 
v evidenci nepřetržitě a déle než dva 
měsíce. Jestliže uchazeč bez vážného 
důvodu odmítne nabídku, bude vyřa-
zen z evidence. 
 Uchazeč o zaměstnání si od 1. 1. 
2012 může sám vybrat akreditovaný 
rekvalifikační kurz i zařízení. Úřad prá-
ce musí posoudit uplatnitelnost takto 
získané kvalifikace na trhu práce 
a současně i zdravotní stav rekvalifiko-
vaného. Zprostředkování zaměstnání 
se od 1. 1.2012 děje také prostřednic-
tvím soukromých agentur práce. 
 Postih za nelegální práci se zvyšuje 
na 100 tisíc korun. Je nutné si uvědo-
mit, že pokud je práce vykonávána 
tzv."na černo", zaměstnavatel za vás 
nehradí zdravotní a sociální pojištění 
a tím vám v budoucnu nevznikne nárok 
na starobní nebo invalidní důchod.  

Petra Kornienková  
 Konkrétní dotazy můžete posílat na 
adresu: petra.kornienkova@seznam.cz 

 
 

Zahradní slavnosti 
lhotecké farnosti 
a zároveň oslavy 
dvacátého výročí 
otevření církevní 
mateřské školky 
Studánka se zú-
častnilo okolo dvou 
set lidí. Velký dík 
patří všem organi-
zátorům. 
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STUDÁNKO, DÍKY! 
Když se lidi berou za deště, utěšují je pozvaní hosté nemotorně tvrzením, že 
jim prší štěstí. Platí-li to i pro jiné slávy, zdá se, že Studánka se o svou bu-
doucnost bát nemusí. Zalitá jako v neděli 10. června byla opravdu málokdy. 
 Článek o oslavě dvaceti let mateř-
ské školky pro náš Věstník jsem si vza-
la na starost dobrovolně. Studánka je 
totiž mou – a troufám si mluvit i za ce-
lou rodinu – naší srdeční záležitostí. 
 Možná si vzpomínáte, na příběh, 
o mých plesových – „neplesových“ ša-
tech, který jsem do Věstníku psala po 
farním plese. Jestli si myslíte, že horší 
než v té historce o šatech už to se 
mnou být nemůže, vyvedu vás, milí 
čtenáři, hned z omylu – může. To bylo 
totiž tak:  
 Přistěhovali jsme se před šestnácti 
lety, s dvouletým batoletem. První vy-
cházka do okolí a stojíme před Studán-
kou. Tak blízko školka – a nabízí pro-
gram Začít spolu! Byli jsme nadšeni 
a ještě více, když jsme školku navštívi-
li, vlídně nás přijali a s programem nás 
blíže seznámili. Vychovávat dítě spo-
lečně – učitelé s rodiči, samostatnost, 
odpovědnost, respekt k individualitě… 
Ještě před pár lety jsme nemohli ani 
doufat, že by něco takového bylo 
v Čechách možné! 
 Jenže školka byla ´křesťanská´, jak 
tehdy viselo na štítě, a my jsme byli 
„normální“ rodina, což v překladu zna-
menalo nevěřící. Co s tím? A teď to při-
jde: zavolala jsem do pedagogicko-
psychologické poradny… Díky Bohu, 
na druhém konci drátu byla profesio-
nálně zdatná osoba, co měla na rozdíl 
ode mne všech pět pohromadě. Místo 
odpovědi, jak to může dítěti uškodit, 
mě postavila před nečekanou otázku: 
„A vám by vadilo, kdyby dcera uvěřila?“ 

 Zkrátím to: do školky jsme nastoupi-
li, dcera i my jsme se v ní měli  
báááječně, poznali jsme tu kamarády 
na celý život, dcera v deseti letech za-
toužila po křtu a já ji ve víře brzy násle-
dovala. 
V neděli při zahradní slavnosti jsme to 
se všemi přáteli, které jsme tu potkali – 
déšť nedéšť – také pěkně oslavili. (Kdo 
teď zábavnému programu přičítáte také 
ono zvrhnutí lavičky s našimi oblíbe-
nými pedagožkami seriozního věku do 
louže, tak prosím vězte, že tak vesele 
jsme to původně nezamýšleli… To si 
jen kouzlo nechtěného trochu zašprý-
movalo.) 
 Takže Studánko, díky! A přeji ti do 
dalších let, aby tě Pán nastrčil do cesty 
ještě mnohým dalším „normálním“ ro-
dinám ☺.      Blanka Strouhalová 
 

 
Program si připravili i rodiče s dětmi. 

Foto Tomáš Hrouda 



 

 

PLÁNUJEME 
 

TRIDUUM hnutí Modlitby matek pro-
běhne od pátku 29. 6. do neděle 1. 7. 
v pátek a v neděli od 17.00 do 18.00 
hod, v sobotu od 16.00 do 17.00 hod, 
tentokrát pokaždé u nás v kostele 
Panny Marie Královny míru na Lhotce. 
 

LETNÍ CHALOUPKA se uskuteční 
v termínu 29. 7.–11.8. na faře v Horní 
Cerekvi u Pelhřimova. 
 

POUŤ, tj. titulární slavnost našeho 
chrámu P. Marie Královny míru, bude-
me opět po více než šedesáti letech 
slavit v neděli 26. srpna při všech 
mších svatých. 
 

BIŘMOVÁNÍ udělí v našem kostele 
7. října při mši sv. v 10 hodin otec  
biskup Karel Herbst. 

SLAVNOST POSVÍCENÍ – 75. výročí 
posvěcení kostela P. Marie Královny 
Míru budeme slavit v neděli 11. listo-
padu. 
 
MUŽETE SE PTÁT: pokud vás napad-
ne otázka týkající se víry, můžete ji po-
slat do redakce a nebo přímo 
P. Kordovi, který je ochotný pro Věstník 
na dotazy odpovídat 
 
FARNÍ AKADEMIE 
 Pokud byste chtěli navrhnout další 
téma akademie či vhodného hosta, na-
pište na kstamberg@volny.cz.  

 
 

MODLITBA ŘIDIČE 
 Ježíši, Pravdo, posvěcuj mě a daruj mi bdělost a odpovědnost, ať nepřehlédnu 
žádnou ze značek, ať neztratím správnou cestu a beru ohled na druhé. 
 Ježíši, Cesto, veď mě a dej mi pevnou ruku, chladnou hlavu a pohotové reak-
ce. Ať mě neovládne záliba v nezřízené rychlosti a já i druzí dojedeme bezpečně 
k cíli. 
 Ježíši, Živote, dej, ať žádným svým skutkem život nezničím nebo nepoškodím. 
Nechť mi každá cesta připomíná, že jsem na cestě za tebou. Amen 

Z knihy S Bohem na cestách. Paulínky, 2007. 
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