
ČÍSLO 12 – PROSINEC 2013 

VĚSTNÍK 
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 – LHOTCE 

 

ADVENT JAKO ČAS PŘICHÁZENÍ 
 Advent je čas očekávání a ještě ví-
ce čas příchodu. To se ozývá v samot-
ném jeho názvu (z lat. adventus pří-
chod). Přicházíme k Betlému a Kristus 
přichází k nám. 
 Délka zimních nocí a jejich temnota 
svádí k přemýšlení o konci světa a po-
sledních věcech člověka. Křesťanství 
spojuje perspektivu nevyhnutelného 
konce s nadějí v definitivní příchod 
Krista. Lidské obavy projasňuje touha 
uvidět Krista tváří v tvář a být spasen. 
 Lidé vždy rádi spekulovali a popou-
štěli uzdu své fantazii. Stávalo se to 
i Ježíšovým apoštolům. Klasickým pří-
kladem je Apokalypsa sv. apoštola Ja-
na, která se pro svou obrazivost málem 
nedostala do biblického kánonu. Přitom 
je nejkrásnějším vyjádřením naděje 
v příchod Krista Pána. 
 Poslední stránkou Bible zaznívají 
Ježíšova slova: „‚Hle, přijdu brzy a mo-

je odplata se mnou… Já jsem alfa 
i omega, první i poslední…, zářivá jitřní 
hvězda.‘ Duch i nevěsta volají: ‚Přijď!‘ 
A kdo žízní, ať přijde: kdo touží po živé 
vodě, ať si ji vezme zadarmo… Amen, 
přijď, Pane Ježíši!“ 
 Naši předkové ve známé adventní 
písni spočítali, kolik vlastně je těch růz-
ných příchodů Krista Pána: „Krista 
čtvero příští Písmo svaté jistí. První 
bude v těle, druhé v duši celé, třetí při 
skonání, čtvrté v zmrtvýchvstání.“ 
 Klíčovým je příchod do duše člově-
ka. Tam se rozhoduje o našem osudu. 
Často čekáme, že nás Ježíš zbaví ne-
štěstí a zhojí všechny naše rány. Při-
tom zkroušené, rozbité srdce je brá-
nou, kterou Bůh může vstoupit do duše 
člověka. Kde se náš život bortí, Kristus 
může přijít a vzít nás do své náruče. 

 + P. Petr Šleich 

 

RORÁTY 
 

 O posledním adventním 
víkendu zveme na mši 
svatou s rorátními zp ěvy. 
V sobotu 21. prosince již 
od 6.30, protože správné 
roráty mají začínat ráno za 
tmy, a pak ještě v neděli 
22. prosince v 10 h. 
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 
 úterý 24. 12. Št ědrý ve čer 
15.00 Mše svatá upravená pro děti 
17.00 Mše svatá – Česká mše vánoční 

J. J. Ryby 
24.00 Mše svatá 
00.45 Přátelské setkání pro nespavce 
 středa 25. 12. Narození Pán ě 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá – chrámový sbor 
18.30 Mše svatá 
 čtvrtek 26. 12. Sv. Št ěpána 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá 
 pátek 27. 12. Sv. Jana Evangelisty 
15.00 Mše svatá 
18.30 Mše svatá, adorace do 21:00 
 sobota 28. 12. Mlá ďátek, mu čedníků 
17.00 Mše svatá 
 

 neděle 29. 12. Svátek Svaté rodiny 
  8.00, 10.00, 18.30 Mše svaté s ob-

novou manželských slibů 
 pond ělí 30. 12. 
  8.00 Mše svatá 
 úterý 31. 12.  
17.00 Mše svatá na poděkování za 

uplynulý občanský rok 
 středa 1. 1. Slavnost  Matky  Boží 

Panny  Marie,   Nový rok 
  8.00, 10.00, 18.30 Mše svatá 
neděle 5. 1.  Slavnost Zjevení Pán ě 
  8.00, 10.00, 18.30 Mše svatá  
          s žehnáním vody, kadidla a křídy 
pond ělí 6. 1. 
  8.00 Mše svatá 
 
  Dále bohoslužby v obvyklém pořádku.  

 

Možnost návštěvy betlémů 
 úterý 24. 12.  
od 13.00 do 17.00 a od 23.30 do 24.00  
 středa 25. 12.  
od 13.00 do 18.30  
 čtvrtek 26. 12.  
od 13.00 do 16.00 
 pátek 27. 12. 
od 13.00 do 18.30 
 sobota 28. 12.  
od 13.00 do 17.00 
 neděle 29. 12.  
od 14.00 do 18.30 
 pond ělí 30. 12. 
od 13.00 do 16.00 
 úterý 31. 12.  
od 13.00 do 17.00 
 středa 1. 1.  
od 14.00 do 18.30 
Ostatní dny vždy hodinu přede mší 
svatou do začátku bohoslužby. 

Svátost smíření před Vánoci 
 úterý 17. 12. 
  9.00–10.00 rodiče na mateřské  
17.00–19.30 dva kněží do 18.30  
 středa 18 12. 
od 7.00 do mše svaté  
16.30–17.15 děti během náboženství  
 čtvrtek 19. 12. 
od 7.00 do mše svaté  
 pátek 20. 12.  
od 14.00 do mše svaté  
od 19.15 do 21.00  
 sobota 21. 12.  
od 16.00 do mše svaté  
 neděle 23. 12.  
od 7.00 do mše svaté a pak v obvyklé 

časy  
 
Upozornění: před obřady 24. 12. se 
zpovídat nebude. 
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MÁME ZA CO DĚKOVAT 
 

 Vážení farníci, loučíme se s rokem 
2013. Jako farnost máme za co Pánu 
děkovat. O Velikonocích se v našem 
kostele „zrodilo z vody a Ducha“ jede-
náct dospělých. Letošní celkový počet 
pokřtěných dětí bude pravděpodobně 
třicet osm. Dvanáct dětí přistoupilo po-
prvé ke stolu Páně. Ve farnosti jsou ži-
vá společenství různého druhu, zhruba 
tisícovka lidí chodí v neděli na mše 
svaté. Příprava plánovaných staveb-
ních úprav udělala veliký pokrok...  
 Stejně jako loni ale chci podtrhnout, 
že není důvod k plácání si po ramenou. 
Vždyť vše je v režii Boží. Navíc stále 
platí, že v naší farnosti žije zhruba čty-
řicet tisíc lidí, kteří mezi nás nechodí, 
kteří neznají Pána a jeho radostnou 

zvěst. Tedy stále je za koho se modlit 
a co dělat. Proto tedy na prvním místě 
za vše veliké díky Bohu! Dále všem 
našim nebeským přátelům a přímluv-
cům v čele s Matkou Boží. Celé nebe 
by však toho moc nezmohlo, kdyby-
chom my lidé nepřiložili ruce k dílu. 
Proto děkuji vám všem, kteří se jakým-
koliv způsobem podílíte na chodu far-
nosti: modlitbou, prací, hmotnou pod-
porou… Nezištné a přitom horlivé a pří-
nosné nasazení některých z vás je sku-
tečně velkou inspirací a povzbuzením. 
Těším se na další spolupráci a vypro-
šuji vám i všem vašim blízkým požeh-
naný rok 2014! 
 V modlitbách 

P. Jiří Korda 
 

K R Á T C E 
 

● V letošním roce navštěvuje v naší 
farnosti výuku náboženství  dvacet dě-
tí předškolních, deset dětí z 1. třídy, 
patnáct ze 2. a 3. třídy a třináct ze 
4. a 5. třídy. Společenství mládeže se 
účastní 20, 26 a 14 mládežníků. 
K přijetí 1. svatého p řijímání se při-
pravuje osmnáct dětí. Přípravu na  
biřmování absolvuje osm dospělých 
a  dva mladí. Katechumen ů je letos 
deset.  
 V CMŠ Studánka se konají pravi-
delné katecheze s Mgr. Ferancem, 
účastní se jich okolo 10 dětí a jeden-
krát za 2 měsíce přichází 30 dětí na ka-
techezi do našeho kostela. 

● Svátost k řtu  přijaly Johana Marta 
Lubasová (11.11.) a Julie Kodetová 
(17.11.) 

● Rozlou čili jsme se  s paní Anežkou 
Doležalovou 

● Prodej váno čních pohlednic, knih 
a kalendá řů u nás v kostele již tradič-
ně začne o první neděli adventní. 

● V posledním týdnu před Vánoci, od 
16. prosince, budou v našem kostele 
opět probíhat vánoční katecheze pro 
školy , pamatujme na ně v modlitbě. 

● Farní akademie  1. 12. od 16.30: 
PhDr. Ivana Davidová, sociální kurá-
torka ÚMČ Praha 12 promluví na téma 
Bezdomovectví – aneb mají lidé bez 
domova jiné potřeby? 

● Pastora ční rada farnosti se sejde 
4. prosince a 8. ledna ve 20.00 hodin. 
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BLAHOPŘEJEME 
Přesně 11. prosince oslaví náš farník Doc. MUDr. Josef Kr opáček rovných 
sto let. Ješt ě před sedmi m ěsíci jsme ho pravideln ě vídali v kostele. Pro-
střednictvím manželky Evy, která o n ěj s láskou pe čuje, nám poslal dopis. 
 

 Každý den velebím Boha a děkuji 
mu za dar života. Každý nemá to štěstí, 
aby se dožil sta let. Prostě nade mnou 
držel ochrannou ruku po celý můj život. 
Narodil jsem se ve vesnici Nelepeč 
u Tišnova. Už jako kluk jsem měl rád 
lesy, a když sestřičky cisterciačky 
v Předklášteří ve tři 
hodiny zvonily na 
modlení, už jsem 
vyrážel do lesa. Po 
studiu na gymnáziu 
jsem chtěl na les-
nickou do Brna. Ta-
tínek ale přihlášku 
roztrhal a já musel 
jít do Brna studovat 
medicínu. Nikdy 
jsem toho však ne-
litoval. Myslivost se 
mi stala koníčkem, 
stejně jako medicí-
na. 
 Mimo operace v Brně na klinice 
jsem jezdil operovat plíce do sedmi sa-
natorií. To ovšem jen do roku 1959, 
kdy jsem byl vyhozen pro nesprávný 
poměr k socialistickému zřízení – cho-
dil jsem do kostela. U mé „popravy“ byli 
dva pánové z KSČ. Jeden byl švec 
a druhý truhlář. Když mi přednosta kli-
niky řekl: „Víte, jakou kariéru byste při 
svých schopnostech udělal, kdybyste 
šel s proudem?“ Odpověděl jsem mu, 
že si raději počkám, až ten proud 
opadne. 
 Při jedné cestě služebním autem do 
sanatoria, jsem četl ve Zdravotnických 

novinách inzerát, že v Praze přijmou 
lékaře na plicní chirurgii. Hned jsem 
odpověděl a během pár dnů mi bylo te-
lefonicky sděleno, že můžu okamžitě 
nastoupit.  
 Na kliniku jsem nastoupil v lednu 
1960. Ale po zavedení plicní chirurgie 

jsem byl opět „ode-
jit“, tentokrát do sa-
natoria Pod Pleší. 
Naštěstí, jeho ředi-
tel byl bývalým spo-
lužákem Antonína 
Zápotockého, takže 
zde zřídil špičkovou 
chirurgii, a já jsem 
mohl zase operovat 
nejen papaláše, ale 
i   kněze. Setrval 
jsem zde až do 
svých pětasedmde-
sáti let. Jako dů-

chodce jsem pak mohl denně chodit na 
mši do kostela. Nejvíc si vážím toho, že 
nás i doma navštěvovali všichni kněží, 
sloužící u Panny Marie Královny míru. 
Pán Bůh jim žehnej za jejich službu, 
kterou mi prokazují v posledních sedmi 
měsících, kdy už do kostela nemohu 
dojít. Pán Bůh všechno zaplať nejen 
kněžím, ale i farníkům, že jsem mohl 
být s vámi.  
 
 Všechno nejlepší k narozeninám 
a hojnost Božího milosrdenství  vy-
prošují manželka, dvě dcery, pět vnou-
čat a devět pravnoučat a s nimi celá 
farní rodina u P. Marie Královny Míru. 

P. Jiří, P. Bedřich a P. Stefan 
s panem Josefem Kropáčkem 
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LISTOPADOVÝ A ADVENTNÍ ČAS 
Přestože naše farnost není z řizovatelem mate řské školy Studánka, považu-
jeme ji za sou část života naší farnosti, a tak jsme do V ěstníku za řadili nové 
okénko, ve kterém se budeme dozvídat, čím Studánka práv ě žije. 
 

 Jako každý rok jsme s dětmi v prv-
ních listopadových dnech navštívili 
modřanský hřbitov a vzpomínali s lás-
kou na naše zemřelé. Společně s dětmi 
jsme pokládali na hroby vlastnoručně 
vyrobené květiny a malá světýlka, která 
zapalujeme kvůli naději – věříme, že 
život zemřelých lidí nezhasl, je teď 
skrytý u Boha. A Bůh nás všechny 
chce jednoho dne vzít k sobě.  
 Vzhledem k tomu, že se v naší 
školce snažíme klást důraz na ekolo-
gickou výchovu, čekal děti první ekolo-
gický program s názvem „Barvy podzi-
mu“. V programu provázeném příbě-
hem mladé lísky a jejích zvířecích přá-
tel děti prohlížely, třídily a určovaly listy 
a plody některých našich stromů, za-
hrály si listové domino, dozvěděly se 
něco o strategiích rozmnožování a pře-
zimování stromů, ve stromové „józe“ 
prošly zklidněním a v závěru vyrobily 
z listí úkryty pro ježka. 
 Svatomartinský průvod se již tradič-
ně konal ve spolupráci Občanského 
sdružení Studánka s pracovníky škol-
ky. Rodiče si spolu s dětmi mohli vyro-
bit lampiony a čekalo na ně překvapení 
v podobě kouzelníka. V podvečerních 
hodinách shlédly děti dramatickou 
scénku, ve které se nám představil 
svatý Martin, kterého pak děti doprovo-
dily v krátkém průvodu na zahradu. 

Tam na děti čekal bohatý program: 
loutkové divadlo, pohoštění, hudba 
a soutěže. Jsme moc rádi, že se těchto 
akcí účastní velký počet rodičů, protože 
součástí filozofie školky je rozvíjet úz-
kou spolupráci s rodinami. Ta se odráží 
v otevřenosti školky rodičům, na druhé 
straně v aktivní pomoci rodičů školce. 
 V rámci spolupráce s rodiči proběh-
la na zahradě školky podzimní brigáda, 
kde se hrabalo a pytlovalo listí, drtily 
větve, dokončovalo zastřižení tújového 
plotu, zkrátil se živý plot mezi MŠ a MC 
Balónek a spousta dalších prací. 
 V rámci náboženské výchovy, jsme 
se s dětmi vypravili do kostela na Lhot-
ku, kde jsme se setkali se sr. Bernar-
dou na svatomartinské katechezi. 
 S dětmi jsme navštívili již druhé di-
vadelní představení s názvem Kolotoč 
pohádek. Představení nás přivedlo do 
světa loutek – marionet – hrajících pří-
běhy na kolotoči. Děti viděly dvě kla-
sické pohádky o Jeníčkovi a Mařence 
a O velké řepě. 
 Poslední akcí tohoto měsíce, byla 
Adventní dílna. Zde jsme společně 
s  rodiči a přáteli školky vyráběli ad-
ventní věnce a v příjemné atmosféře 
jsme tak vkročili do adventní doby. 
 Adventní dobu i svátek sv. Mikuláše 
si připomeneme nejen nadílkou, ale 
i tradičním divadélkem pro děti. Vánoč-
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ním příběhem o tom, jak adventní an-
dělé vykonávají své povinnosti. V dneš-
ním světě to však nemají jednoduché, 
současnost i tradice jim zamotají hlavy. 
Andělská pošta má plné ruce práce, 
aby nakonec dala všechno do pořádku. 
Pod vánoční stromeček jim nadělí po-
hádku, budou se zpívat koledy, kou-
zelná skříňka nám prozradí, co jsou 
pravé Vánoce. 
 Křesťanský základ školky se proje-
vuje v hodnotách, které se dětem sna-
žíme zprostředkovávat – spolupráce, 
schopnost odpustit, porozumění pro 
jednání druhého, úcta k rodičům či úcta 
k druhému člověku. Ve školce v rámci 
center aktivit probíhá pravidelně nábo-
ženská výchova a mimo ni půjdeme 
opět v tomto měsíci navštívit s dětmi 

kostel na Lhotce, kde se setkáme se 
sr. Bernardou na vánoční katechezi.  
 S dětmi budeme vyrábět vánoční 
ozdoby, péct perníčky, tvořit přáníčka 
pro rodiče, malovat a modelovat vá-
noční ozdoby. Budeme si povídat 
o vánočních tradicích i zvycích, ozdo-
bíme vánoční stromeček ve třídě 
a  druhý menší na zahradě, aby měla 
vánoční náladu i zvířátka. K tomu se 
zaposloucháme do vánočních koled, 
které si také společně zazpíváme.  
 Předvánoční čas zakončíme vá-
noční besídkou ve st ředu 18. pro-
since od 15.50,  na kterou zveme nejen 
všechny rodiče, babičky, dědečky, ale 
i ostatní příznivce naší školky.  

S přáním Božího pokoje  
pracovníci CMŠ Studánka  

 

SKAUTKY Z DOBROMYSLU ZVOU NA 
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Ten nadpis není n ějaká záhada, ale logo nebo spíš krypto-
gram výstavy Svatí Cyril a Metod ěj, dějiny-tradice-úcta, která 
byla zahájena v Anežském klášte ře v Praze 31. října. Měl jsem 
možnost zú častnit se vernisáže, na které bylo p řítomno mno-
ho významných osob z kulturního i církevního života . Praž-
ského arcibiskupa z d ůvodu pracovní cesty zastupoval otec 
biskup Karel Herbst. Výstavu ve spolupráci s řadou muzeí na 
Moravě uspo řádala Národní galerie v Praze. 

 

 Gotické prostory kláštera sv. Anež-
ky České, křížová chodba a přilehlé 
historické kostely jsou pro výstavu na 
závěr cyrilometodějského roku důstoj-
ným stánkem, který podtrhuje význam 
výročí 1 150 let příchodu slovanských 
věrozvěstů na Moravu. Výstižně to cha-
rakterizoval jeden z řečníků vernisáže: 
„Přinesli nám abecedu, kterou už ne-
známe, přinesli nám písmo, které neu-
míme číst, ale přinesli nám křesťanství, 
víru, která přetrvává tisíciletí i do dneš-
ní doby a má nám mnoho co říci. Jen 
se bohužel podle ní ne-
umíme chovat.“ 
 Výstava je rozdělena 
na část historickou, kte-
rá přibližuje hmotnou 
kulturu Velké Moravy, 
včetně archeologických 
nálezů a písemných pa-
mátek, další část se vě-
nuje tradici věrozvěstů, 
ať již v obrazovém po-
dání slavných českých 
malířů a sochařů 18. 
a 19. století, či v před-
stavení relikviářů, mon-
strancí, praporců, od 
středověku až po novověk. V poslední 
části nazvané úcta jsou pak vystavena 
umělecká díla z arcibiskupských paláců 
v Praze a Olomouci, jsou zde prezen-
továny památky spojené s poutními 
místy Velehrad a Stará Boleslav 

a předměty s cyrilometodějskou ikono-
grafií až po současnost. 
 Určitě stojí za to výstavu navští-
vit, potrvá až do 2. února roku 2014 , 
nejen kvůli obnovení znalostí, protože 
se zde dozvíte, např. proč byli pojme-
nováni Cyril a Metoděj staročesky Crha 
a  Strachota, ale i o dějinných událos-
tech souvisejících s přínosem slovan-
ské liturgie na Moravu. Současně mů-
žeme zhlédnout mnoho zajímavých 
exponátů od 9. století až po stávající 
dobu. Najdeme zde i díla současných 

umělců, akademického 
sochaře Otmara Olivy, 
výtvarníka a sochaře 
Ivana Theimera, jehož 
obelisky zdobí Elysejský 
palác v Paříži a zde na 
výstavě jsou umístěny 
jeho bronzové dveře pro 
baziliku sv. Klimenta 
v Římě, kde je pohřben 
sv. Cyril. Rozměrný ex-
ponát vytvořený v roce 
1999 byl objednán vlá-
dou ČR, aby vzdal úctu 
Janu Pavlu II. při příleži-
tosti Svatého roku 2000.  

 Z dalších vystavených uměleckých 
předmětů mne zaujalo naprosto ojedi-
nělé moderní výtvarné dílo, socha 
sv. Cyrila a Metoděje od moravského 
sochaře Pavla Hřebíčka v netradičním 
pojetí, jak je vidět z přiložené fotogra-

Sv. Cyril a Metod ěj 
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fie. Dílo bylo vytvořeno v roce 2013 
z pozlaceného bronzu, alpaky a skla 
pro rodinnou kapličku v Ketkovicích 
u Oslavan. Je to už třetí varianta so-
chy, protože předcházející dvě podob-
ná díla byla z kapličky v minulých le-
tech ukradena. Výplňové sklo obsahuje 
text básně přepsané do hlaholice. Pro-
tože socha umí svojí čočkou zapalovat  

a tavit a tiskařským štočkem také psát, 
znázorňuje, že svatí věrozvěsti zapálili, 
přetavili a začali psát slavnou historii 
Moravy, a tak zapálili, přetavili pro víru 
a popsali i nás. To vysvětlení jsem si 
nevymyslel, ani bych to při pohledu na 
výtvarné dílo neuměl, je napsáno auto-
rem v doprovodném textu. 

Vladimír Turek 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
 Se začátkem no-
vého roku započne 
další ročník tradiční 
Tříkrálové sbírky po-
řádané Charitou ČR. 
2. ledna 2014 popr-

vé vyrazí malí i velcí králové na pouť 
po celé České republice a ani letos 
u toho nebudeme chybět.  
 Část výnosu sbírky bude určena pro 
CMŠ Studánka a Modrý klíč a Charita 
ČR ze sbírky podporuje Azylový dům 
sv. Terezie v Praze 8, potřebné rodiny, 
zdravotně postižené a nemocnici 
v Ugandě. 
 Sbírka v naší farnosti poběží stan-
dardním způsobem, na který jsme již 
všichni zvyklí. V týdnu a o víkendech 
vyrazí koledující skupinky na různá 
frekventovaná místa v okolí naší far-
nosti a v kostele se s koledníky potkáte 
během víkendových mší svatých. Také 
bude možné přispět do kasičky, která 
bude po celou dobu konání sbírky 
umístěná v kostele. I tentokrát snad 
budeme mít štěstí a vedení OC Novod-
vorská Plaza nám vyjde vstříc a povolí 

nám koledovat uvnitř jejich obchodního 
domu. 
 Abychom zopakovali úspěchy 
z uplynulých let (pro připomenutí: letos 
jsme vykoledovali 78 534 Kč a umístili 
jsme se na 3. místě mezi pražskými 
farnostmi), potřebujeme s koledováním 
pomoci. Potřeba jsou jak vedoucí sku-
pinek (osoby starší 15 let s platným 
občanským průkazem), tak samotní ko-
ledníci. Koledovat nemusí pouze děti, 
i když rozhodně mají větší kouzlo. Ví-
táni jsou rovněž hudebně nadaní králo-
vé, kteří mohou koledování podpořit 
hrou na nějaký hudební nástroj. 
 Prosím všechny zájemce o účast při 
koledování o přihlášení se na níže 
uvedených kontaktech nebo osobně 
v  kostele u mne, P. Jiřího nebo 
sr. Bernardy. Všem budoucím účastní-
kům a dárcům dopředu děkuji za ocho-
tu, otevřené srdce a štědrost a všechny 
prosím o modlitby za úspěšné zvládnu-
tí celé sbírky. 

Tomáš Hrouda,  koordinátor sbírky,  
tel.: +420777050953,  

email: tomas@hroudovi.cz
 

VEČERY CHVAL POZOR! Změna! V prosinci se neuskuteční Večer chval 
v tradičním termínu 1. čtvrtek v měsíci, ale z technických důvodů je přesunut na 
19. 12. 2013 (tedy 3. čtvrtek), časy zůstávají stejné, 18.30 mše sv., 19.10 modlitby 
chval. Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.          Tomáš Sixta  
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FARNÍ PŘÍRUČNÍK – PROSINEC 2013 
SOBOTA  30.11.  Sv. Ond řeje 
  9.00–12.30 Adventní duchovní obnova. P. Aleš Opatrný 
17.00 Mše svatá 
  

NEDĚLE   1.12. 1. NEDĚLĚ ADVENTNÍ 
  8.00 Mše svatá 
10.00 Mše svatá upravená pro děti 
16.30 Farní akademie: PhDr. Ivana Davidová o Bezdomovectví 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ   2.12.  
  8.00  Mše svatá 
19.00 Zakončení kurzu Alfa  
20.00 Setkání mužů a otců 
  

ÚTERÝ   3.12. Sv. František Xaverský  
  9.00–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
  9.15 Mše svatá zvláště pro maminky s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA   4.12.  
  8.00 Mše svatá a po ní výstav Nejsv. sv. oltářní do 9.10 h 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství – Mikulášská besídka 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých (od 6. třídy ZŠ) 
19.00 Podzimní škola pro dospělé: Dokumenty koncilu 
20.00 Zasedání PRF 
  

ČTVRTEK  5.12.  
  8.00 Mše svatá a po ní úklid kostela  
 9.30 Mše svatá v domově seniorů v Zárubově ulici 
17.00 Příprava na biřmování 
19.00 Společenství mládeže 
  

PÁTEK   6.12.  Sv. Mikuláš 
  9.00 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
13.15 Poslední podzimní škola pro dospělé: Dokumenty koncilu 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 



 

str. 10                  Věstník lhotecké farnosti č. 12/2013 

SOBOTA   7.12. Sv. Ambrož 
  9.00 Setkání dospělých pokřtěných o letošních Velikonocích 
16.15 Mariánské večeřadlo 
17.00 Mše svatá  
17.40 Zásvětná modlitba MKH a výstav Nejsvětější svátosti 
  

NEDĚLE  8.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ  
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá 
15.30 Adventní farní odpoledne na Vyšehradě 
15.00 Program sdružení rodičů zemřelých dětí Dlouhá cesta 
17.15 Koncert sdružení Dlouhá cesta 
18.30 Mše svatá za zemřelé děti a jejich rodiče 
  

PONDĚLÍ   9.12. Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního h říchu 
  8.00 Mše svatá 
18.30 Mše svatá 
  

ÚTERÝ   10.12.  
  9.00–11. 00 Setkání maminek s dětmi 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá 
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  

STŘEDA   11.12.  
  8.00 Mše svatá 
  8.40–9.10 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 
16.30–17.15 Výuky náboženství, příprava na 1. sv. přijímání. 
17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 „Nejhustší lhotecký mládežnický spolčo“ (asi od 14 let)  
  

ČTVRTEK  12.12. Panna Maria Guadalupská 
  8.00 Mše svatá  
  8.45 Úklid kostela 
15.00 Mše svatá v domově seniorů v Sulické ulici 
17.00 Příprava na biřmování 
19.00 Společenství mládeže 
18.00 Koncert pro Modrý klíč 
  

PÁTEK   13.12. Sv. Lucie 
15.00 Mše svatá 
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 



 

 

JAKUB JAN RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
 

KYRIE  
Tenor:  
Hej, mistře,  
vstaň bystře,  
vzhlédni na jasnost,  
nebes na švarnost,  
krásu uhlídáš,  
v tento noční čas.  
Hvězdy jsou dnes  
krásnější,  
obloha je jasnější,  
měsíc krásně plápolá,  
světlý je sad obora,  
denice již vychází,  
z hájů volá zvěř,  
cvrlikáním přelibým ptáčků 
zvučí keř,  
rozléhá se les.  
 
Slyším za horou tam zvuk,  
moldánkový jemný hluk.  
Ejhle! Slyšíš,  
mistře, slyšíš,  
dudlování, libé hraní,  
jak to zvučí, krásně hučí:  
honem vstaň, mistře,  
prohlédni bystře!  
Bas:  
Nu, nu proč mi nedáš 
v spaní pokoje?  
Proč mne nyní lekáš? 
Řekni, copak je?  
Celý den jsem v práci byl, 
v potu tváře lopotil,  
a tu když mám odpočinout 
ty mně nedáš spáti;  
řekni, řekni, copak přece 
má to znamenati?  
 

Tenor + bas:  
Co jest to, co jest za libé 
hraní?  
Nebeský toť jest zpěv 
a plesání.  

(Tenor:  Toto já slyším dnes 
celou noc.  
Bas:  To musí znamenat 
velmi moc.)2x 

Tenor:  
Proto jsem tě probudil,  
abys slyšel hraní.  
Bas:  
Jsem rád, žes mne  
probudil k tomu podívání.  
Tenor + bas:  
Bez všeho honem prodlení  
běžme tam, kde to libě zní.  
Této noci  
přepodivné  
všecko všudy  
jest jak ve dne.  
Jak vše padá libě v uši,  
jak vše proniká mou duši! 
 
Zas to hučí, mile zvučí,  
pojďme tam se podívat,  
nechtějme dél prodlévat. 

GLORIA  
Sbor:  
Sláva budiž Bohu  
velikému,  
pokoj lidu všemu  
pokornému,  
neb se narodil Spasitel,  
všeho světa Vykupitel.  
 

Vstaňte rychle, pastýřové 
srdce věrného,  
zanechte stád, pastuško-
vé, srdce dobrého,  
pojďte k Betlému, městu 
svatému,  
uvidíte tam  
světlo nebeské,  
Syna Božího,  
v podobě lidské.  
To vám zde zvěstujem,  

nad tím se radujem.  
Vstaňte rychle běžte 
k Betlému,  
k Ježíškovi narozenému!  
Bas:  
Co je to?  
Kde je to?  
Co to slyším za hlas,  
jenž to volá na nás? 
 
A hle! Všecko všudy jasno, 
vše se krásně třpytí,  
neobyčejným způsobem 
obloha se svítí.  
To musí něco znamenat,  
musím hned  
stádo domů hnát.  
Vzbudím svou chasu,  
aby tu krásu pozorovala  
a pak se mnou šla  
k Betlému jak jsem slyšel,  
z oblohy když hlas vyšel.  
Alt + tenor:  
To jest jasnost skvostná,  
to jest noc milostná.  
Hvězdičky krásně  
plápolají,  
krásní tónové ze všech 
stran se rozléhají.  
 
Ó vy krásná nebesa,  
proč se dnes šlechtíte?  
Proč se dnes tak překrás-
ně nad námi třpytíte?  
Betlém stojí jak v ohni,  
co to má znamenat?  
Jenom, bratře,  
tam vzhlédni,  
pojď se tam podívat!  
 
Bas:  
Bratři moji!  
Sbor:  
Copak chceš?  



 

 

Bas:  
Vám zvěstuji,  
Sbor:  
Jen pověz!  
Bas:  
že jsem slyšel z nebe hlas,  
a to v tento noční čas,  
že se narodil světa  
Mesiáš.  
Sbor:  
Aleluja, aleluja,  
chvalme Boha mocného!  
Aleluja, aleluja,  
ctěme Boha mocného,  
(ctěme Boha dobrého!)2x  
 
Pojďme tam,  
pojďme tam Dítě vítati,  
písněmi,  
hudbami vychvalovati,  
Bohu prostým srdcem  
díky vzdávati,  
slavně, hlučně zpívat,  
Dítě vítati.  
 

Pojďme tam, pojďme tam 
Pojďme Dítě vítati,  
jemu díky vzdávati.  
Aleluja, aleluja,  
ctěme Boha dobrého!  
Aleluja, aleluja,  
chvalme Boha mocného,  
Boha mocného,  
Boha dobrého!  
Ctěme boha mocného! 

GRADUALE  
Tenor:  
Vzhůru bratři,  
jenom čerstvě vstávejte!  
K Betlému se se mnou  
honem vydejte!  
Pospíchám teď zvěstovat 
velikou radost,  
nelenujte jen vstávat,  
spatříte jasnost,  
která Betlém osvěcuje,  

celé nebe okrášluje,  
vstaňte s rychlostí,  
pojďte k Betlému,  
k Neviňátkovi  
dnes zrozenému.  
 

(Sbor: Kdopak se narodil? 
Pověz nám!  
Tenor: Mesiáš dnes přišel 
k nám. Mesiáš dnes přišel 
k nám.)2x  
Sbor: Kdepak je?  
Tenor: V Betlémě.  
Sbor: Kdopak je?  
Tenor: Pán země.  
Tenor + sbor: 

(Tenor: Vstaňte, pojďte se 
mnou tam, kde se zjevil 
nám světa všeho Mesiáš,  
Vykupitel náš.  
Sbor: Vstaňme, běžme tam,  
kde se zjevil nám světa 
Mesiáš, Vykupitel náš. ) 
Bas:  

Jste všichni připraveni?  
Sbor: Jsme, jsme!  
Bas: Na cestu přistrojeni?  
Sbor: Jděme!  
Jděme stáda spraviti,  
potom půjdem k Betlému,  
s přivítáním poběhnem  
k Ježíškovi milému.  
 

Bas:  
Jeden svolá všechnu  
chasu a jí vyřídí,  
aby vzala housle, basu,  
to jí nařídí.  
Ty pak, Ferdo,  
běž hned za háj,  
vzbudiž celý Záleský kraj,  
a ty, Jožko, jdi za horu,  
Janku svolej lidi v boru.  
Pozvi všecky dobré hudce,  
zpěváky a hodné trubce,  

a tak půjdem k Betlému 
s hlučnou muzikou,  
k místu právě šťastnému 
(s chutí velikou)2x 
 

Sbor:  
Budem Boha ctít  
srdcem pobožným,  
jeho velebit  
duchem pokorným.  
(Všecky všudy svoláme,  
na cestu se vydáme)2x  
K Betlému teď půjdeme,  
(Boha slavit budeme)3x  
slavit budeme.  

CREDO  
Sbor:  
Pospíchejme k Betlému,  
k místu svatému,  
k Dítěti nebeskému  
Pánu věčnému!  
Budem se mu klaněti,  
zpěvy slavně chváliti  
nejradostněj vítati  
Pána věčného,  
Syna Božího.  
 
Bas:  
Již se jen připravte,  
hudby si upravte!  
Budem Boha prostě  
chválit, ale upřímně,  
budem Dítě božské slavit 
zpěvy úplně.  
Jenom všichni  
za mnou pojďte,  
píšťaly a trouby strojte!  
 

Sbor:  
Copak s sebou máme  
do Betléma vzít?  
Copak přece všecko má-
me s sebou mít? 
Bas: Janku,  
Sbor: Copak máme  
Bas: Jožko,  



 

 

Sbor: s sebou vzíti  
Bas: Kubo,  
Sbor: aneb načpak  
Bas: Ferdo,  
Sbor: máme hráti?  
Bas + sbor: 

(Bas: ostatní všichni.  
Sbor: Jenom nám řekni!) 
Bas:  
V pravé pobožnosti,  
svaté nábožnosti  
vyhrávati budeme.  
Bohu poděkujeme,  
za nám dané spasení  
skrz Ježíše zrození.  
Pojďte, pojďte k Betlému,  
k místu přeblaženému,  
chvalozpěvy začneme,  
jak jen Betlém uzříme.  
(Sbor:  

Kdopak dary ponese?  
Bas:  
Ty nám Tonek poveze.)2x  
Sbor:  
Tak již raděj půjdeme,  
Pána chválit budeme,  
(budem vroucně zpívati,  
Mesiáše, Mesiáše  
k nám vítati)2x  
 
Tak již pojďme v rychlosti,  
dojdem velké milosti:  
Mesiáše spatříme,  
božské dítě uzříme,  
budem líbat Ježíška  
dobrého,  
laskavého, milostného.  
(„Aleluja“ Bohu pějme,  
nebes Otci chválu  
vzdejme,  
radujme se srdečně  
u jesliček společně!)2x  
Sláva buď tobě,  
Bože věčný, Bože velký, 
nekonečný,  
ve své moci jsi jediný.  

Budiž na věky  
od nás všech chválen,  
vděčně oslaven,  
nejvýš veleben,  
(to až na věky, amen)2x,  
amen, amen, amen. 

OFFERTORIUM  
Bas:  
V pokoře poklekněme,  
Dítě Boží uctěme!  
Dary mu obětujme  
a je srdcem celujme!  
Soprán + alt:  
To je Dítě vznešené,  
slávou nebes oděné.  
Jak vztahuje  
k nám ručičky,  
jak milostné jsou očičky.  
Tenor + bas:  
Jak nás rádo všecky vidí,  
jak milostně na nás hledí.  
Sbor:  
(Ó, Děťátko milostivé, bu-
diž nám vždy dobrotivé)2x.  
 
Tobě se zde klaníme,  
oběť svou zde činíme,  
obejmi nás láskou svou,  
potěš tváří milostnou,  
obdař všechny milostí,  
zblaž nás věčnou radostí,  
uděl nám požehnání,  
pokojné obcování!  
Tenor:  
Nuže, bratři, zahrajeme,  
potom zase zazpíváme,  
ke cti toho Děťátka,  
útlého neviňátka.  
Bas: 
Naštymujte hudby jasné,  
ať nám to jde  
všecko krásně,  
jenom řádně do toho,  
hrajme, co je slušného!  
 
mezihra 

Sbor:  
S radostí a plesáním,  
bratři, pějme  
chvály zde!  
Všeobecným hlásáním  
ať náš hlahol k nebi jde!  
Trouby, zněte  
hlučně dnes,  
vděčný zpěv se  
k Bohu nes,  
neb jest den dnes spasení,  
lidu vysvobození.  
Ježíš Vykupitel náš  
vytrh´ služebnosti nás,  
za čež jemu děkujeme,  
v plesání dnes hudujme!  
Bože, budiž veleben,  
na věky věkův, amen,  
(až na věky, amen.)2x 

SANCTUS  
Soprán + alt:  
Nebe hlásej: „Svatý“,  
obloha zněj: „Svatý“,  
„Svatý, svatý“ země pěj,  
chválu Bohu v síle dej!  
Nejvyšším onť Pánem jest,  
nejvyššímu budiž čest!  
Sbor: 
(Chvála věčná)2x  
(budiž Tobě,)2x  
(Bože věčný,)2x  
(v každé době!)2x 
 

Nebe, země, hlásejte,  
chvály, slávy zpívejte!  
Všichni andělé nebeští,  
všichni tvorové pozemští,  
prozpěvujte  
neskončeně čest,  
Bohu, který  
všemu tvůrcem jest,  
prozpěvujte  
neskončeně čest,  
(Bohu, který všemu  
tvůrcem jest!)2x  



 

 

BENEDICTUS  
Soprán + alt:  
Pane země i nebe,  
Tenor + bas:  
my zde chválíme Tebe.  
Soprán + alt:  
Klaníme se  
Soprán + alt + tenor + bas:  
Synu Tvému,  
Soprán + alt:  
oznamujem  
Soprán + alt + tenor + bas:  
světu všemu,  
že již přišlo spasení  
skrz Kristovo zrození  
Sbor: 
již přišlo spasení  
skrz Kristovo narození  
 
Bas:  
Co se zdávna zvěstovalo,  
to se nyní vykonalo,  
neb leží v jesličkách  
již zrozen Pán Ježíš.  
Sbor:  
Tu se jemu obětujem,  
pravou lásku přislilbujem,  
tobě chceme sloužit vždy,  
tím pak dojdem  
věčné mzdy.  
Soprán:  
Rozpal hojně  
Soprán + alt + tenor + bas:  
srdce  
Soprán:  
láskou víc a  
Soprán + alt + tenor + bas:  
více!  
Sbor:  
Nedej padnout  
v nepravosti,  
přikloň všecky  
k pravé ctnosti.  
A tak štěstí dojdeme,  
nebe jistě najdeme.  
Ó Dítě, dopřej milosti,  

ať s Tebou  
vejdem v radosti  
blažené věčnosti. 

AGNUS DEI 
Sbor:  
Nyní se do Tvé ochrany 
poroučíme,  
s Tebou se Dítě, nebeské, 
zde loučíme.  
Zítra zas přijdem,  
(chválit Tě budem)2x  
Soprán + alt:  
Srdečnou vděčností  
Tenor + bas:  
za dané milosti  
Sbor:  
budem slavně zpívat,  
zde Tě vychvalovat.  
Tebe nyní žádáme,  
o pokoj Tě prosíme.  
(Uděl nám všem  
pokoj svatý)2x,  
Soprán + alt:  
po němž všichni dychtíme  
Sbor:  
po němž všichni dychtíme.  
(Uděl pokoj)2x  
Soprán + alt:  
po němž všichni dychtíme  
Sbor:  
(po němž všichni dychtí-
me)2x. 

COMMUNIO  
Sbor:  
(S radostí, s plesáním, 
s veselostí,  
srdcem spokojeným)2x  
od Betléma kráčíme,  
radost velkou cítíme.  
Radujme se, veselme se, 
že jsme viděli Ježíše,  
který se dnes narodil,  
celý svět vysvobodil.  
 

Tobě, Bože, nebe, moře, 
lesy, hory,  
s všemi tvory ať se klaní 
vše stvoření,  
že nám nastalo spasení 
skrze Ježíše Krista,  
zaplesej duše čistá!  
 
Radujte se všecka stvoření  
z Syna Božího narození.  
Slavme Boha nejvyššího, 
Syna jeho jediného  
hudbami, citerami,  
varhanami,  
též cymbály, píšťalami,  
též jak bubny,  
tak troubami  
ctěme Pána mocného,  
jenž nám dal syna svého!  
 
Uděl nám všem  
spokojenost,  
vlej do našich  
srdcí svornost,  
abychom se milovali,  
tím jen tebe vyznávali,  
Bože náš dobrotivý,  
Otče vždy milostivý!  
 
Budem tebe vděčně  
chváliti,  
tebe, Pána, vždy velebiti.  
Budem chválit svého otce,  
z upřímného, ctného srdce  
písněmi, modlitbami  
milováním, 
tě vzýváním,  
Otce Boha,  
jeho Syna,  
též i Ducha  
budem vždy velebiti,  
tě na věky chváliti.  
Budiž veleben,  
až na věky,  
amen, amen!  
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SOBOTA  14.12.   
10.00–15.00 Adventní program pro děti, pořádá skautský odd.Dobromysl 
17.00 Mše svatá 
17.45 Pozvání (nejen) dříve narozených na čaj 
18.30 Charitní koncert: Amairgil Bard Vrchotický a přátelé 
  

NEDĚLE  15.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ  
  8.00, 10.00, 18.30 Mše svatá  
  
PONDĚLÍ   16.12.  
  8.00 Mše svatá 
20.00 Setkání mužů a otců 
  

ÚTERÝ   17.12.  
  9.00–11.00 Setkání maminek s dětmi 
  9.00–10.00  Svátost smíření pro rodiče na mateřské 
14.00 Předvánoční koncert pro seniory, pořádá MČ Praha 4 
17.00–19.30  Svátost smíření (dva kněží do 18.30) 
17.30–18.30 Otevřena farní knihovna 
18.30 Mše svatá  
19.15 Příprava dospělých na křest 
20.00–22.00 Zkouška chrámového sboru 
  
STŘEDA  18.12.   
  8.00 Mše svatá  
15.00 Mše svatá v Thomayerově nemocnici 

16.30–17.15 Výuka náboženství dětí, příprava na 1. sv. přijímání,  
svátost smíření pro děti 

17.30 Zpívání s dětmi 
18.45–20.15 Setkání mladších náctiletých (od 6. třídy ZŠ) 
20.00 Sopran koncert: účinkuje Jan Štěrbová a Jana Jassmína 
  
ČTVRTEK  19.12.  
  8.00 Mše svatá a po ní úklid kostela 
17.00 Příprava na biřmování  
18.30 Mše svatá 
19.10 Modlitba chval 
  
PÁTEK   20.12.   
  9.00 Modlitby maminek z CMŠ Studánka 
15.00 Mše svatá  
15.45 Modlitby proseb (podle P. Jamese Manjackala) 
17.00 Společenství věřících s duševním onemocněním 
18.30 Mše svatá 
19.15–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
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SOBOTA  21.12.   
  6.30 Mše svatá s rorátními zpěvy 
17.00 Mše svatá  
19.00 Koncert ženského pěveckého sboru Dulcia Carmina  
  

NEDĚLE  22.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ  
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá s rorátními zpěvy 
18.30 Mše svatá  
  

PONDĚLÍ  23.12.  
  8.00 Mše svatá 
17.00 Příprava betlémů, stromků, úklid kostela 
  

ÚTERÝ   24.12. Štědrý den 
15.00 Mše svatá upravená pro děti 
17.00 Mše svatá – Česká mše vánoční J. J. Ryby 
24.00 Mše svatá 
00.45 Přátelské setkání pro nespavce 
  

STŘEDA  25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁN Ě 
  8.00 Mše svatá  
10.00 Mše svatá – doprovází chrámový sbor 
18.30 Mše svatá  
  

ČTVRTEK  26.12. Sv. Štěpána, prvomu čedníka 
  8.00 a 10.00 Mše svatá  
  

PÁTEK   27.12.  Sv. Jana Evangelisty 
15.00 a 18.30 Mše svatá  
19.30–21.00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  

SOBOTA  28.12.  Sv. Mláďátek betlémských  
17.00 Mše svatá 
  

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 svatá 
  

ÚTERÝ   31.12. Sv. Silvestra I., papeže 
17.00 Mše svatá na poděkování za uplynulý občanský rok 
  

PONDĚLÍ  1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE  
  8.00, 10.00, 18.30 Mše svatá  

 

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené. Změna programu vyhrazena. 
V našem kostele jsou trvale k dispozici bezlepkové hostie. Stačí o ně požádat. 
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OBNOVA MARIÁNSKÉHO SLOUPU 
 

 Na listopadové farní akademii, která 
se konala, v den oslavy posvěcení na-
šeho kostela, přednášel akademický 
sochař a restaurátor Jan Bradna 
o „Obnově mariánského 
sloupu na Staroměstském 
náměstí“. Připomeňme, že 
to byla jeho již čtvrtá před-
náška v průběhu posled-
ních devíti let (r. 2005, 
2006, 2008 a 2013), ve 
které nás – v rámci farních 
akademií – seznamoval 
s postupem obnovovacích 
prací, s historií stržení 
sloupu, dále s problémy 
skupinky sochařů a se za-
nícením všech, kdo obno-
vu sloupu vzali na svá 
bedra. Jedním z nich byl 
a stále je akademický so-
chař Jan Bradna, který od 
roku 1997 předsedal Spo-
lečnosti pro obnovu Mari-
ánského sloupu (ze zdravotních důvo-
dů se této funkce nyní vzdal) a rovněž 
je jedním z autorů publikace o Marián-
ském sloupu. 
 V úvodu přednášky jsme byli se-
známeni s krátkým „curriculum vitae“ 
sochaře Jana Bradny, z něhož vyplynu-
lo, že jeho kontakty na náš kostel mají 
již mnohaletou tradici, Jistou dobu byd-
lel na sídlišti Novodvorská, znal se 
s P. Rudolfem i s tvůrcem naší křížové 
cesty sochařem Karlem Stádníkem, řa-
du archivních materiálů získal od naší 
farnice pí. Kocmanové atd. Mimo jiné, 
absolvoval studium na Filozofické fa-
kultě UK v oboru restaurátorství a křes-
ťanská ikonografie a toto studium za-

končil diplomovou prací na téma 
historie mariánských sloupů u nás 
i  v  jiných  zemích.  
 Mariánský sloup na Staroměstském 

náměstí stál přesně 268 let 
a 34 dnů, z toho tři roky 
vedle pomníku Mistra Jana 
Husa, který, jak je známo, 
byl sám ctitelem Matky Bo-
ží. Prakticky ihned po 
skončení 1. světové války 
byl ustaven spolek pro ob-
novu mariánského sloupu 
a byly vyhlášeny sbírky 
s cílem získat potřebné fi-
nanční prostředky. Je his-
torickou skutečností, že 
nakonec byla z části těchto 
prostředků financována vý-
stavba celkem 11 kostelů 
v okrajových čtvrtích Pra-
hy, mimo jiné i náš kostel. 
Po skončení 2. světové 
války se snahy o obnovu 

opět dostávají do popředí zájmu řady 
katolických organizací, a to nejen 
u nás, ale i v zahraničí – známá je so-
cha Panny Marie přivezené po same-
tové revoluci z USA a postavené v za-
hradě Strahovského kláštera. U nás 
vše skončilo rokem 1948–1950. Teprve 
po více než 40 letech, konkrétně v roce 
1990, se ustavuje Společnost pro ob-
novu mariánského sloupu a od roku 
1998 sochař Petr Váňa spolu s pěti 
dalšími kameníky, resp. s Mariánskou 
kamenickou hutí, vytvářejí  zadarmo 
věrnou kopii původního sloupu. Mnoho 
studií doprovázelo a stále ještě dopro-
vází jejich tvorbu. Původní lom již nee-
xistuje, proto bylo problémem získat 

Dobová fotogr afie 



Ohlasy 

str. 18                  Věstník lhotecké farnosti č. 12/2013 

vhodný kámen. Nakonec byl pískovec 
na vlastní sloup dovezen až z Indie a 
další kameny z Itálie a z lomu od Ná-
choda. 

 Před prací 
celé Společ-
nosti, je třeba 
smeknout.  
V  současné 
době      spějí  
práce již do 
finále. Hotova 
je vlastní so-
cha P. Marie, 
stojí již řadu 
let u bočního 
vchodu  
do Týnského 
chrámu, dále 

kopie obrazu P. Marie Rynecké a dal-
ších částí celého sousoší. Hotovi 
nejsou ještě andělé. Z důvodů ztráty je-
jich částí existují určité pochybnosti 
o tom, jak skutečně vypadali. Předpo-
kládá se, že budou dokon-
čováni postupně tak, aby 
celková kompozice sousoší 
byla pokud možno historicky 
věrná. Podstatné je, že dnes 

existuje již zcela reálná naděje, že 
v příštím roce na podzim bude sloup na 
původním místě znovu instalován, ne-
boť bylo dosaženo nejen toho, že ka-
menicko-sochařské práce jsou před 
dokončením, ale i toho, že Magistrát hl. 
města Prahy pod vedením MUDr. Svo-
body dal s jeho instalací konečně sou-
hlas. I když se zvedla vlna dalšího od-
poru iniciovaná Jazzovou sekcí, jejíž 
někteří členové prokazují hrubé histo-
rické neznalosti. Doufejme, že tentokrát 
se dobré dílo podaří zdárně dokončit. 
 Přednáška byla zakončena promí-
táním fotografií zachycujících sloup jak 
před, tak i po zbourání, ale i práce na 
jeho obnově.  
 Téměř zaplněná lhotecká kaple 
odměnila přednášejícího potleskem.  
 Děkujeme všem, kdo podporují ob-
novu mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí modlitbou či finanč-
ně.       Karel Štamberg 

Foto Eva Kocmanová 

 
I BŮH ZDE MÁ SVŮJ DŮM 

Senectuti et Juventuti (Stá ří a mládí) byl název výstavy k 85. výro čí otev ření 
tzv. Masarykových domov ů, nyní Thomayerova nemocnice v Kr či. Dvouden-
ní program 18. a 19. října byl velmi bohatý a zajímavý.  
 

 Byla jsem velmi ráda, že vše mohu 
vidět, protože i já jsem v dnešní Tho-
mayerově nemocnici strávila na léčení 
během svého života již mnoho měsíců. 
K vidění byly historické sanitky, stan 
s dobovými předměty, promítání do-
kumentů, model letadla Supermarine 
Spitfire a výstavní panely – průvodce 

Masarykovými domovy 1928–1942. 
Součástí programu byly také přednáš-
ky, koncerty a ekumenická bohoslužba 
v kapli, které se aktivně zúčastnila 
i lhotecká farnost.  
 V Praze byla na počátku 20. století 
neutěšená situace starých a nemoc-
ných lidí, a tak byly v roce 1928 posta-

Ve velkém sále Městské knihovny na Mariánském 
nám. v Praze dne 4. 12. 2013 se v 17 h.  koná ve-
řejná schůze Společnosti pro obnovu mariánské-
ho sloupu, na kterou navazuje v 18 h. promítání 
dokumentu o tomto sloupu. 

Jan Bradna  
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veny Sociální ústavy v Krči. Vznikly 
rychle, byl to tehdy ojedinělý evropský 

unikát. Žilo zde přes tři tisíce chovanců, 
pouze osmnáct úřednických pracovní-
ků a pět policistů. Areál měl řeznictví, 
pekárnu, moderní kuchyni, v níž praco-
valo dvanáct zaměstnanců, zahradnic-
tví, knihovnu, kapli. Chovanci mohli ta-
ké podle svých sil v provozech 
pomáhat. Například na Štědrý večer se 
usmažily dvě tuny kaprů a upekly dva 
tisíce vánoček! V roce 1941 zde byl 
zřízen německý vojenský lazaret 
luftwafe a o dva roky později sem bylo 
na příkaz gestapa umístěno 67 tere-
zínských dětí a osm dětí z vy-
vražděných Lidic.  
 Velmi zajímavý byl film o historii 
Masarykových Domovů a dobový fran-
couzský film o Praze a Masarykových 
domovech. Prezident T. G. Masaryk 
ústav navštívil a podepsal se do pa-
mětní knihy. Ve filmu zazněla i dnes 
aktuální myšlenka: „I staří a chudí mo-
hou být ve stáří šťastní, když jsou za-
bezpečeni“. 
 Nejzajímavějším exponátem výsta-
vy bylo fotoalbum prvního ředitele Ma-
sarykových Domovů Františka Veidiše, 
kde jsem objevila fotografii původního 

interiéru nemocniční kaple. Velmi mě 
zaujal panel z historie: Ale i Bůh zde 

má svůj dům… 
„V neděli je mož-
no dojít do koste-
la. Je účelně zaří-
zen, aby 
jednoduchým za-
tažením opony 
vyhovoval potře-
bám tří největších 
zastoupení církví, 
z nichž každá má 
jednu neděli. Na 
tomto společném 

chrámu jeví se skvěle demokratičnost, 
jež je pod-mínkou zdárného chodu ce-
lého aparátu tohoto tělesa“ (Fr. Dlou-
hán: Domy hodné svého jména, neda-
továno). „Způsob, kterým je těžký 
problém vyřešen je stejně geniální jako 
jednoduchý. Vše řeší prostá opona. 
Mají-li bohoslužbu příslušníci jiné círk-
ve, zavře se opona po celé šířce kaple“ 
(V. Václ: Života bída III. Masarykovy 
domovy. České Slovo 26. 7. 1932)… 
„ačkoliv jsou chovanci různých nábo-
ženských vyznání, přece je zde pro 
všechny chrám jediný.“  
 Chovanci měli v areálu i pohřebiště, 
jinak se ale také pohřbívalo v Michli, na 
Vyšehradě a Olšanských hřbitovech. 
Na místě původního pohřebiště je 
v dnešní nemocnici žulový kříž dle ná-
vrhu arch. B. Kozáka. 
 Škoda, že výstava byla otevřena jen 
dva dny. Domnívám se, že by bylo  
přínosné, kdyby mohla být v areálu 
nemocnice trvale. Všem, kteří se na její 
realizaci podíleli, patří velký dík.  

Eva Kocmanová 
Foto Ivan Navrátilík 

Panely pod širým nebem 
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PŘÍBĚH VÁNOČNÍ 
 

 Stejně jako většina událostí v do-
mácí péči i tento příběh začíná i končí 
zvoněním telefonu. Obvykle jsem 
v kanceláři první a odcházím poslední. 
I v pátek 23. prosince jsem už byla 
v kanceláři sama, když zazvonil tele-
fon. Ze sluchátka se ozval zoufalý hlas 
staré dámy, která se chtěla poradit. 
Právě přivezla manžela z nemocnice, 
aby mohli být na Vánoce spolu doma. 
V nemocnici milé dámě 
vystavili poukaz na domá-
cí péči, ale jaksi zapo-
mněli tuto péči napřed 
domluvit s námi. A teď 
paní volá, že přijeli domů, 
že to sama nezvládne 
a jestli můžeme přijít. 
 Byl pátek odpoledne, 
den před Štědrým dnem. 
Služby naplánované, za-
městnanci rozběhnutí do 
svých domovů nebo po 
posledních nákupech. 
Manželé bydleli dosti da-
leko od našich víkendo-
vých pacientů. S tichým 
povzdechem jsem paní slíbila, že se 
přijedu podívat, jak to u nich vypadá. 
Naložila jsem dárky do auta a rozjela 
se směrem na Lhotku. 
 V panelákovém domě mě vítá milá, 
ale unavená a ustaraná dáma. Manžel 
leží na nízké, manželské posteli, která 
je i za tu chvilku už promočená. Nemů-
žeme se spolehnout na pomoc rodiny, 
protože děti žijí mimo republiku a ne-
jsou s rodiči příliš v kontaktu. Manželé 
tvrdí, že širší rodinu už nemají. V bytě 
nejsou žádné pomůcky k zajištění péče 
o inkontinentního a imobilního pacien-

ta. Tak trochu nevěřím vlastním očím, 
že z nemocnice propustili pacienta bez 
jakéhokoli zajištění. Navíc tak těsně 
před Vánocemi.  
 Musela jsem se vrátit zpátky k nám 
na Charitu, posbírala pleny, podložky, 
pomůcky, které máme ve skladu a jela 
zpět k oběma manželům. Vysvětlila 
jsem paní, jak pomůcky používat. Bylo 
mi jasné, že to manželé nemohou bez 

pomoci celé svátky zvlád-
nout, a tak jsem k nim 
každý den zajela na ná-
vštěvu. Na Štěpána jsem 
už nemusela manžele 
přesvědčovat, že po svát-
cích bude potřeba najít 
pro pána nebo i pro oba 
manžele ústavní zařízení, 
protože péče v domácím 
prostředí je pro paní příliš 
náročná. 
 Mezi svátky jsem měla 
dovolenou, a tak péči pře-
vzaly kolegyně a sociální 
pracovníci našli pro pána 
umístění v lůžkovém zaří-

zení od 2. ledna. Slíbili jsme, že se po-
kusíme najít lůžkové zařízení, kde by 
manželé mohli být spolu. Jenže člověk 
míní a Pán Bůh mění. Ráno 2. ledna 
mě probudil telefon, pán v noci z 1. na 
2. ledna ve spánku zemřel. Možná to 
byly trochu divoké Vánoce, ale manže-
lé mohli poslední svátky prožít doma, 
spolu a nikdo z nás ani na chvilku ne-
pochyboval o jejich vzájemné lásce. 
 Přeji vám krásnou a požehnanou 
dobu adventní.             Eva Černá  

Kontakt: 272 941 972; 737 322 569; 
e-mail: charita.chodov@email.cz 

Adventní setkání za-
městnanců a klientů 

naší Charity 
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ŠPAČKŮV RODINNÝ KONCERT 
 

   Představovat vám 
naše milé farníky 
a  hudebníky snad 
netřeba, a tak při-
jměte pozvání na 
úterý 10.  prosince 
v  18.00 hodin do 
Salesiánského di-
vadla v  Praze-Ko-
bylisích (Kobyliské 
nám. 1, stanice me-

tra C – Kobylisy), kde se Špačci poprvé 
setkají s Andělem. A to v osobě mode-
rátora, herce a producenta Pavla An-
děla, který bude benefiční koncert pro 
Salesiánské středisko moderovat. Zná-
mý je především svými pořady Noci 
s Andělem. 
 Kromě tatínka Josefa Špačka, vio-
loncellisty, který působí už 23 let jako 
zástupce koncertního mistra České 
filharmonie, vystoupí synové Josef, 
houslista, od roku 2011 zastává post 
koncertního mistra České filharmonie, 
a Petr, violoncellista, zakladatel nej-
známějšího violoncellového kvarteta 
u nás, Prag Cello Quartet. Připojí se 
k nim i Jana, studentka medicíny hrou 
na příčnou flétnu a nejmladší z rodiny 

Špačků jedenáctiletý Jakub, který hraje 
na klavír a housle.  
 

 
 
 

 A ještě můžeme prozradit, že na 
koncertě bude představena knížka Evy 
Špačkové Špačci ve fraku, ve které za-
chytila svoje vzpomínky na rok 1990.  

Jana Šilhavá 
 

 
ADVENTNÍ FARNÍ ODPOLEDNE NA VYŠEHRADĚ

 Po loňské dobro-
družné zkušenosti s ad-
ventní prohlídkou chrá-
mu sv. Mikuláše na Malé 

Straně a bohoslužbou slova s ochran-
kou za zády a po tmě – viz Věstník č. 
1/2013 – si letos jistě nenecháme ujít 
adventní odpoledne s prohlídkou chrá-
mu na Vyšehradě. 

 Sejdeme se v neděli 8. prosince  
v 15.30 h. před vchodem do kostela 
sv. Petra a Pavla. 
 Po prohlídce vyšehradské baziliky 
pod vedením Petra K řížka bude ná-
sledovat bohoslužba slova asi od 
16.00 h a po ní zajdeme na svařák 
a cukroví do tamního farního sálu.  

J. a J. Šilhavých  

Pavel And ěl 

Josef ml., Josef st. a Petr Špa čkovi 
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SE SRDCEM OTEVŘENÝM? 
 

 Během jednoho týdne jsem vyslech-
la dvě příhody, po kterých jsem se 
chvíli musela stydět za církev. Nemys-
lím tím představitele církevní hierar-
chie, ale nás všechny, co sedáváme 
v lavicích. 
 Kamarádka Jana mi vyprávěla, jak 
o  Velikonocích pocítila touhu jít se 
sedmiletou dcerkou do kostela. Ona 
i její manžel jsou pokřtěni, ale do církve 
se vracejí nesmělými krůčky až 
v poslední době. Přišly s velkým před-
stihem a sedly si do lavice. Za chvíli se 
objevila starší paní a požádala je, aby 
si přesedly, že tam sedává ona. 
Ochotně vyhověly, ovšem i na nové 
místo si za chvíli činila nárok jiná paní. 
Znovu si přesedly, ale když se jim totéž 
stalo potřetí, Jana již řekla, ať se paní 
nezlobí, že už si přesedávaly dvakrát 
a   že se nedomnívá, že by místa 
v kostele byla rezervovaná. Chvíli na to 
se za ní ozvalo hlasitým šepotem: „Ty-
hle sváteční křesťany, ty mám nejradši, 
celý rok se v kostele neobjeví a pak se 
neumějí chovat.“ Není třeba říkat, že 
v tomhle kostele už se Jana s dcerou 
asi nikdy nebudou cítit vítány a Jana 

měla problém dceři vysvětlit, co udělaly 
špatně. 
 Příhodu jsem vyprávěla jiné kama-
rádce Petře, která se nepovažuje za 
věřící, ale srdcem k Bohu tíhne, když 
jsme debatovaly na téma otevřenosti 
křesťanů. Řekla na to, že v místě jejich 
bydliště každý rok o půlnoční mši pan 
farář přítomné pokárá, že celý rok do 
kostela nechodí a přijdou jen jednou 
nebo dvakrát v roce. Petra podotkla, že 
by ji potěšilo, kdyby jednou místo toho 
řekl „jsem rád, že jste tu dnes s námi.“ 
 Jistě, kdo opravdu touží stát se 
součástí církve, měl by to „zkoušet“ in-
tenzivněji než jednou za rok. Na dru-
hou stranu však ten hulvát vedle nás, 
který neumí slova ordinária a neví, kdy 
si stoupnout a kdy pokleknout, může 
být někdo, kdo právě prožívá křehký 
vztah hledání Boha nebo navracení se 
k  němu. Třeba ho stálo mnoho sil vů-
bec se rozhodnout na mši svatou jít 
a  prožít ji mezi lidmi, které nezná. Je-
den nepřátelský pohled nebo slovo se 
pak může stát kamenem úrazu, který 
mu cestu k Ježíši nadlouho zatarasí.  

Lenka Kapsová 
 

ADVENTNÍ ČTENÍ
 Dostal se mi do ruky 
nápaditý adventní ka-
lendář, který připravil 
na podporu Cesty do-
mů čtenářský spolek 
Veselých poutnic. Vy-
braly 24 textů jak svých 
oblíbených spisovatelů 
jako Bohuslav Reynek, 
Margaret Cravenová, 

Stephen Leacock, Maurice Maeterlinck, 
tak i žijících autorů, např. Markéta Zin-
nerová, Tomáš Halík, Zdeněk Svěrák… 
a sestavily z nich Adventní čtení – ta-
kovou literární bonboniéru. Povídky 
jsou zavřené jako překvapení, stačí 
každý den odtrhnout proužek na pří-
slušné stránce. Kalendář je k dostání 
v   Krámku na Cestě domů, nebo  
v e–shopu viz. www.cestadomu.cz. (jš ) 
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DĚTI JSOU HOSTÉ... 
 

...tak začíná titul jedné populární knihy 
o výchově z vydavatelství Portál. Když 
jsem byla na své dlouhé cestě ke kon-
verzi, jednou z myšlenek křesťanství, 
s níž jsem se těžce prala, byla ta, že 
děti patří Bohu a nikoli nám, rodičům. 
A že tak, jak k nám jako dar přišly, tak 
je jednou Bohu máme vrátit. A mezitím 
splnit úlohu určenou rodičům. Měla 
jsem pocit, že tomu vůbec nerozumím 
a kdo je více můj než ten, kdo sdílel mé 
tělo a když ho opustil, neporadil by si 
bez nás rodičů ani chvíli. (A to přesto, 
že kdo mě zná, ví, že jestli něco nejs-
me, tak závislými rodiči, kteří neumí 
s  dětmi růst nebo jim nastavovat  
hranice.) 
 Pak přišlo období po konverzi 
a  s ním se mi začaly pootevírat dveře 
porozumění pro dříve tak nesrozumi-
telné nároky křesťanství. Měla jsem 
pocit, že není nic samozřejmějšího než 
to, že děti jsou Boží a já tu mám od něj 
vůči dětem nějaký úkol, občas lemova-
ný strastmi – a občas radostí. Dítě do-
spívalo, rodičovská „práce“ se dařila, 
vložená energie se zúročovala ve vzá-
jemném vztahu a všechny konflikty za-
čínaly dávat smysl. Naivně jsem si sem 
tam pomyslela, že už rozumím, co 
znamená propouštět dítě do života. 
 Život má rád pointy a tak i mně jed-
nu uchystal. Dceři se v 19 letech na-
skytla příležitost studovat čtyři roky 
v daleké cizině. Dokonce si mohla spo-
jit dva obory a studovat je najednou. 

Univerzita má ve světě zvuk, který ro-
dič by si to nepřál. Kdo ji znal, chodil 
kolem nás jako kolem horké kaše s tím, 
že přece má velký talent, je trochu vě-
troplach a není přehnané si myslet, že 
domů už se nevrátí. Jaký byl jejich 
údiv, že to víme, že s tím počítáme. 
Radovali jsme se s ní. Tím spíše, že 
máme jen ji. 
 Jenže pak přišel den, kdy bylo po-
třeba odevzdat ji do autobusu a mít je-
dinou jistotu: že se o ni Bůh a její anděl 
postarají už bez nás. Chvíli, kdy jsme 
fyzicky pocítili ten okamžik, kdy jsme ji 
odevzdali – autobus se rozjel, neza-
pomenu nikdy. Byla to velká škola. 
A jakkoli je to už pár týdnů a od té doby 
chodí samé dobré zprávy a dceři se 
daří, oba jako rodiče víme, že jsme 
v  této škole ještě zdaleka neodchodili 
všechny lekce. 
 Co nás čeká v těch vyšších roční-
cích, nevím. Ty dosavadní mě naučily 
více děkovat. Za to, že Kačku máme. 
Za pomoc, když se nám její výchova 
zdála nad naše síly. Za lidi, kteří nám 
i jí vstoupili při její výchově do cesty. Za 
šance, které se vydařily. Za Studánku. 
Za Kágéčko. Za talent a dary. Za náš 
partnerský vztah, o který jsme se při je-
jí výchově mnohokrát potřebovali opřít. 
Za přátele, kteří s námi sdíleli cestu ro-
dičovstvím. Za skauty. Za ...  
 Díky, Pane. 

Blanka Strouhalová 

 
 

 

VÝZVA FARNÍKŮM Děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se, že se v novém 
roce zapojí i další. Podělte se se svými zážitky, radostmi a zkušenostmi. Příspěv-
ky posílejte na adresy uvedené v tiráži nebo předávejte osobně v sakristii.    (red. ) 
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PLÁNUJEME  
 

24. 1. –  Farní ples v KC Novodvorská, 
tentokrát v barvě fialové 
16.–23. 2. – Zimní chaloupka v Dolní 
Malé Úpě na chalupě U Beranů, pokud 
bude dostatečný zájem 
5.–6. 4. – Volby do pastorační rady 
farnosti 
27. 4. – první sv. přijímání 

23. 5. – Noc kostelů 
25. 5. – setkání biřmovanců s biřmu-
jícím biskupem otcem Karlem Herb-
stem na arcibiskupství od 17 h. 
1. 6. –  biřmování v našem kostele  
7. 6. –  pouť , titulární slavnost 
8. 6. –  Zahradní slavnost farnosti 

 
 

„Do vlastního přišel, ale jeho vlastní ho nepřijali.“ (Jan 1,11)  
„Nenašlo se pro ně místo...“ (Lk 2,7)  
Pro Marii, Josefa a pro dítě, které se mělo narodit. Pro kolik  
lidí i dnes není místo ve velkém hostinci lidského společenství, 
ale i v malém hostinci našeho srdce!  
Kolik lidí i dnes přichází klepat na dveře. 

Vánoce jsou svátky p řijetí a lásky! 

Do tohoto tvrdého a hrubého světa náhle vstupuje laskavé 
a křehké dítě Ježíš: Přichází osvobodit člověka zapleteného 
do sítě nenávisti a zotročeného sektářstvím a roztržkami.  
Přichází otevřít nové obzory. Boží syn dává vyrašit naději,  
že navzdory tolika těžkým obtížím nakonec vzejde na obzoru 
lidstva mír.  
Toto ubohé dítě, pro které „nebylo místo pod střechou“,  
je jediným dědicem celého stvoření.  

Podle Jana Pavla II. 
 

Neboť tak Bůh miloval svět,  
že dal svého jednorozeného syna, aby žádný,  

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16) 
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