
V kostele Panny Marie 
Královny míru
v Praze 4 – Lhotce
dodnes uchováváme 
hvězdu ze strženého
mariánského sloupu ze 
Staroměstského náměs-
tí. Po osmdesáti letech 
z ní vyrostla živá farnost, 
která však potřebuje 
místo pro další růst. 

Apoštol Jan píše v knize Zjevení o ženě 
oděné sluncem s dvanácti hvězdami 
kolem hlavy. Drak se snaží pohltit její 
dítě. Když se mu to nepodaří, smete 
ocasem alespoň třetinu hvězd. 

Před sto lety strhl dav na Staro-
městském náměstí sloup se sochou 
Panny Marie. Ne třetina, nýbrž všech-
ny hvězdy kolem její hlavy padly do 

sutin. Ale neztratily se – nejen fyzicky, 
ale ani duchovně. Podobně jako zrno, 
které padne do země, odumře a vy-
dá užitek, staly se tyto hvězdy symbo-
lickým počátkem velké úrody. Touha 
věřících odčinit urážku Matky Boží se 
vtělila do vize postavit dvanáct kos-
telů jako dvanáct hvězd. Měly vyrůst 
kolem tehdejší „Velké Prahy“. Jedna 
z hvězd „padla“ i do půdy na Lhotce 
– tehdy vsi uprostřed polí. 

Když dnes přijdete k nám do koste-
la, je plný a potkáte tu všechny genera-

ce. Z hvězdičky vyrostl strom, v jehož 
větvích to švitoří životem. Nemá už 
dost místa a potřeboval by dál růst. My 
bychom mu to rádi umožnili, a tak jsme 
se rozhodli rozšířit kostel a postavit far-
ní dům. Dali jsm e mu jméno Centrum 
Lhotka, protože má být spolu s koste-
lem středem, srdcem zdejšího života 
– jak duchovního, tak společenského. 

Veliké díky za jakoukoliv pomoc 
a modlitbu! Vždyť bez Božího požeh-
nání marné je každé lidské počínání!

 P. JIŘÍ KORDA, lhotecký farář
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Hvězda z mariánského sloupu se neztratila
UPROSTŘED VSI V POLÍCH VYROSTL PŘED OSMDESÁTI LETY CHRÁM. OBKLOPILO JEJ MĚSTO A DNES UŽ LIDEM Z OKOLÍ NESTAČÍ

Živé společenství, množství rodin 
a dětí na Lhotce jsou důkazy, že roz-
hodnutí našich předků postavit na pe-
riferii někdejší Velké Prahy dvanáct 
nových svatostánků byl krok nejen 
hluboké víry, ale také pastorační pro-
zřetelnosti! 

Už jen starší pamětníci možná 
s p ovzdechem vzpomínají na venkov-
ský ráz Lhotky, který už ale vzal za-
své. Dnes se lhotečtí farníci společ-
ně se mnou – jejich biskupem – radují 
z překypujícího života jejich farnosti. 
Dokonce tak překypujícího, že je tře-

ba rozšířit kostel a postavit farní dům, 
kterému dali stručný, a přitom výstiž-
ný název Centrum Lhotka. Děkuji jim 
za nasazení a ujišťuji je nejen o svých 
modlitbách, ale i o podpoře arcibis-
kupství v oblasti jak odborné, tak i fi-
nanční. Prosím také čtenáře KT, aby 

i oni vyslyšeli pros-
bu o pomoc, kterou 
jim v této příloze ad-
resují. 

 DOMINIK 
 DUKA, 

arcibiskup pražský

Hvězda z mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí padla do půdy 
na Lhotce. Snímek Boženka Šárková

Jedna ze dvanácti hvězd

Budoucí podoba kostela Panny Marie Královny míru a nového farního domu v Praze-Lhotce. Vizualizace Štěpán Kotous

Kostel na Lhotce obklopu-
jí sídliště Kamýk, Krč, Lhot-
ka, Libuš, Modřany a Novo-
dvorská celkem s přibližně 
60 tisíci obyvatel. Pravidelně 
se v něm schází okolo tisíce 
křesťanů, z toho zhruba pě-
tinu tvoří děti a mládež. Ná-
boženství letos navštěvovalo
77 dětí a do tří společenství 
chodí celkem 38 dospívajících.

www.centrumlhotka.cz



Rád se přidávám ke slovům otce 
kardinála a vyslovuji plnou podporu 
připravované rekonstrukci kostela 
a stavbě farního domu Centrum 
Lhotka. Před rokem jsem se jako 
nový generální vikář sešel s místním 
knězem P. Jiřím Kordou, architekty 
i zástupci pastorační a ekonomické ra-
dy. Po našem setkání jsem vyslovil sou-
hlas s pokračováním přípravných pra-
cí a potvrdil, že Arcibiskupství pražské 

přispěje na financování celkových sta-
vebních nákladů z Pastoračního fon-
du a dále bude podporovat farnost 
při sponzoringu a získávání grantů. 
Mám velikou radost z živého farního 
společenství, které jsem před více než 
dvaceti lety sám poznal během své-
ho kaplanského působení po boku 
známého P. Vladimíra Rudolfa a kte-
ré stále nosím zvláštním způsobem 
v srdci. Vím velmi dobře, jak toto farní 

společenství dlouhodobě potřebuje 
nové prostory pro svůj rozvoj 
a růst. Je oslovující vidět kostel při 
nedělních bohoslužbách plný doslova 
„k prasknutí“, vidět shromáždění plné 
dětí, mladých i krásných rodin, vidět 
společenství všech generací. Tato far-
nost jistě má potenciál dát sama do-
hromady nemalé peníze, ovšem stavba 
nového farního centra je nad její síly. 
Proto pomůže arcibiskupství a proto 

si dovolím poprosit o pomoc a mod-
litby i vás, milí čtenáři Katolického 
týdeníku. Bůh vám 
žehnej! 

ZDENEK 
WASSERBAUER, 

pomocný
biskup pražský, 
generální vikář 

a bývalý
lhotecký kaplan
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„Centrum Lhotka
nestavíme z plezíru
nebo abychom si tu
vytvářeli nějaký pomník,“
říká místní farář P. Jiří 
Korda. Poznat pravé
důvody není těžké –
stačí se přijít podívat.
Ať už v rámci nedělních 
bohoslužeb, nebo
kdykoliv během bohatého
programu v týdnu. 

Chtělo by se vám jít v neděli do kostela, 
abyste tam sledovali mši svatou na ob-
razovce? Přesně tohle zažívá kaž-
dý týden několik set lhoteckých far-
níků, kteří se nevejdou do hlavní
lodi, a musí proto do postranní kaple. 
Ta nemá kromě dveří žádné spojení 
s hlavní lodí, a tak se dění přenáší na 
obrazovky. Stejná situace je v sále, kte-
rý slouží během bohoslužeb rodičům 
s neklidnými dětmi. Protože pětinu 
účastníků bohoslužeb tvoří děti a mlá-
dež, mnozí z nich se nevejdou dopře-
du, tudíž i ti nejmenší se musí někdy 
tísnit vzadu.

Současný stav
je dlouhodobě neúnosný

Náročné situace ale nevznikají jenom 
v neděli. Důvodem je existence jedi-
né řádné farní místnosti – sálu, kam 
se vejde zhruba třicet sedících. Proto-
že se několikrát týdně koná v jednom 
okamžiku více akcí nebo je někdy po-
třeba větší kapacita, přicházejí na řa-
du nestandardní prostory: kaple, po-
hostinky, kaplanova kuchyně, nebo 
dokonce celý farářův byt, tedy kuchy-
ně a jeho jediný pokoj. Pater Korda to 
bere s klidem, je podle něj lepší, aby 

si tu všichni lezli na záda, než kdyby 
tu bylo mrtvo. A se smíchem dodává, 
že je alespoň občas donucen si ustlat 
a trochu poklidit. Nicméně jemu i far-
níkům je jasné, že takovéto nedůstoj-
né podmínky jsou dlouhodobě neú-
nosné. 

Touha navyšovat kapacitu někte-
rých programů a rozšiřovat jejich na-
bídku i vně farnosti nenaráží na ne-
dostatek lidských zdrojů, nýbrž na 
nedostatek místa a dezolátní stav 
stavby ze 40. let minulého století. 
Přitom přibývá i necírkevních zařízení, 
která stojí o programy s duchovní 
tematikou. Patří mezi ně i DOZP Su-
lická, domov pro lidi s mentálním či 
kombinovaným handicapem. Pater 
Korda přiznává, že zahlaholení či jiný 
spontánní projev obyvatel tohoto do-
mu nepovažuje při mši svaté za „ru-
šení“, ale za projev Boží přízně a po-
tvrzení smyslu všeho toho, co se na 
Lhotce děje.

Život lhotecké
farnosti je pestrý

Kromě pravidelných bohoslužeb zde 
najdete schůzky katechumenů, biřmo-
vanců, Alfa kurzy a dvě navazující spo-
lečenství, biblické setkávání, společen-
ství mužů a otců, maminky s dětmi, 
„kosmetičky podlah“ – úžasné senior-
ky a seniory uklízející kostel a studují-
cí univerzitu třetího věku, společenství 
lidí s duševním onemocněním, dva pě-
vecké sbory. Nechybí ani modlitební 
skupiny – maminky z církevní školky, 
modlitby Taizé, páteční modlitby pro-
seb a Mariánské večeřadlo.

Zvláštní pozornost se věnuje 
dětem a mládeži. Jen předškoláků 
a dětí prvního stupně, kteří chodí na 
výuku náboženství, je každý rok okolo 
sedmdesátky. K tomu ministrantské 
schůzky, tři společenství mládeže, zpí-
vání s dětmi. A úplným unikátem jsou 
speciální katecheze pro základní školy. 
Každý rok navštíví program o křesťan-
ském smyslu Vánoc či Velikonoc něco 
mezi sedmi sty a tisícem dětí.

JANA ŠILHAVÁ

Tísníme se v neděli, ale i v týdnu

Moji někdejší farníci potřebují i vaši pomoc

Pane Ježíši, tvá matka Maria ti byla 
vždy nablízku a nyní s tebou kra-
luje v nebi. 

Právě jí, Královně míru, naši 
předkové zasvětili lhotecký kostel. 
Proto i my spoléháme na její po-
moc a ochranu. A tak tě na přímlu-
 vu tvé milované matky prosíme 

o dary tvého Ducha, o požehnání 
a zdárný průběh opravy a rozšíření 
lhoteckého kostela a stavby Centra 
Lhotka – domu, který bude místem 
radostného setkávání všech lidí
dobré vůle.

Amen.
Královno míru, oroduj za nás!

Plno až k oltáři. P. Jiří Korda při mši svaté upravené pro děti. 
 Snímek Martin Bouda

Sederová večeře jako součást přípravy na první svaté přijímání. 
 Snímek Jan Toepfer

Modlitba za rozšíření kostela a farní dům



Kostel Panny  Marie 
Královny míru v Praze-
-Lhotce není katolické ve-
řejnosti neznámý. Mnozí 
slyšeli o unikátní křížové 
cestě Karla Stádníka 
anebo jsou pamětníky 
rozhlasových přenosů 
bohoslužeb ze Lhotky,
ve kterých k nim promlou-
val dlouholetý lhotecký 
farář P. Vladimír Rudolf. 

Právě v době působení P. Vladimíra 
Rudolfa nastal velký rozkvět původně 
venkovského kostelíka. Na Lhotku 
ho povolal kardinál František Tomá-
šek v roce 1967 a tento pozoruhod-
ný kněz přes třicet let farnosti naplno 
sloužil. V době Pražského jara 1967–
1970 také působil v redakci Katolic-
kých novin, kde měl rubriku „Mladým“ 
a „Dialogy mladých“. Podepisoval se 
zkratkou er nebo PVR, nakonec však 
musel redakci opustit. Málokdo ví, 
že přeložil známou knížku Michela
Quoista Mezi člověkem a Bohem.

Rozhlasové přenosy
bohoslužeb

Právě z iniciativy P. Rudolfa začaly od 
roku 1990 rozhlasové přenosy boho-
služeb – jednou za měsíc ze lhotecké-
ho kostela. Pro maminky to byla sta-
rost, aby děti sedící hned vedle oltáře 
moc nerušily. Přenosy ze Lhotky byly 
oblíbené a P. Rudolf dostával od po-
sluchačů mnoho ohlasů. Některé jeho 
homilie vycházely ve farním Věstníku.

Hlavní poselství, které P. Rudolf 
stále zdůrazňoval, je Janovo – Bůh je 
láska. Při křtu dětí kladl rodičům na 
srdce: „Vaše děti budou šťastné, když 
budete šťastní vy. Manželství je práce, 
práce na celý život. Dobré manželství 
se musí udělat. Manželé by si na konci 
života měli říci, že se mají ještě radši, 
než když se brali…“ Jeho svižná kázání 
přitahovala posluchače jako magnet. 
Mnozí se obraceli ke křesťanství a při-
pravovali na křest.

Lhotecká velikonoční cesta
P. Vladimír Rudolf dbal na to, aby víra 
farníků byla dospělá a aby i výzdoba 
kostela odpovídala 20. století. Na pů-
vodním oltáři byly na černé mramoro-

vé desce bílé reliéfy dvou andělů s vel-
kými křídly. V hodinách náboženství 
se nás pan farář často ptal: „Jak vypa-
dají andělé?“ A chtěl slyšet odpověď, 
že andělé jsou duchové. Sám pak do-
dával, že určitě nevypadají jako ti s kří-
dly na našem oltáři.

Zanedlouho se P. Rudolf rozhodl 
nahradit stávající oltář novým. Sou-
časná křížová cesta vznikala v letech 
1973–1975. Základní kostru Karel 
Stádník vymyslel prý během čtrnác-
ti minut ve vlaku cestou z Olomou-
ce do zastávky Červenka. Jako první 
zastavení vymodeloval „Veroničinu 
roušku“. Tehdy prý k němu na návště-
vu do ateliéru přišel P. Rudolf, a když 
plastiku uviděl, prohlásil: „To beru!“ 
A tak začala jejich spolupráce, medi-
tovali nad každým zastavením a spo-
lečně námět dolaďovali. Ústřední 
myšlenkou je, že Kristus trpí spolu 
s každým z nás i dnes. Nikdo mu není
lhostejný.

Cesta začíná v Getsemanské zahra-
dě, kde strom vypadá jako atomový 
hřib. Druhé zastavení je bičování ot-
roků na galejích. Ne náhodou se je-
den z galejníků otáčí a jeho tvář má 
podobu Krista. P. Rudolf ke každému 
zastavení, jak postupně vznikala, poví-
dal v kázání jeho příběh.

Všechna zastavení zobrazují sku-
tečné události. Kristus trpěl s nespra-
vedlivě odsouzenou Johankou z Arku, 
znovu přijímal kříž s křesťany v Kolo-
seu, přijímá útěchu své matky, která 
stojí uprostřed sídliště mezi panelo-
vými domy. Veronikou – matkou Te-
rezou z Kalkaty – si Ježíš nechává otřít 
svou zkrvavenou tvář. Přijímá pomoc 
Šimona z Kyrény – Maxmiliána Kolbe-

ho v koncentračním táboře Osvětim. 
Vyhořelé vybombardované obydlí, 
odkud smutně odcházejí jeho oby-
vatelé jen s malými ranečky, evokuje 
Ježíšovo zbavení šatů a P. Rudolfovi 
připomínalo smrt jeho sestry, operní 
pěvkyně, která zahynula při náletu za 
druhé světové války. Celé cestě domi-
nuje velký kříž s ukřižovaným Kristem 
– ten ale vypadá, jako by na kříži ne-
chtěl zůstat. Jedna ruka už je uvolněná 
a celý kříž září zlatými paprsky před-
znamenávajícími vzkříšení. A skutečně 
– posledním zastavením je Kristus ví-
tězný. Zmrtvýchvstalý Ježíš zve nekon-
čící zástupy k sobě, jako by říkal: „Utr-
pení nynějšího času se nedají srovnat 
se slávou budoucí. Pojďte, vše už je 
připraveno.“ JANA A JAN ŠILHAVÝCH

Křížová cesta tu nekončí hrobem

Křížová cesta Karla Stádníka v kostele na Lhotce je vyhlášená. Láká k návště-
vě chrámu nejen při Noci kostelů. Snímek Boženka Šárková

Živá farnost čerpá z vedení místních duchovních správců.  Snímek Martin Bouda

P. Vladimír Rudolf
narozen 19. 9. 1924
v Praskolesích na Berounsku

kněžské svěcení 23. 4. 1950

1950–1954 práce u PTP
1954–1955 kaplan v Berouně
1955–1967 farář ve Zbirohu
1967–1999 Praha 4 – Lhotka
8. 7. 2000 zemřel v kněžském
domově ve Staré Boleslavi
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Co pro vás znamená lhotecké
farní společenství? 
Duchovní domov. Nedaleko od koste-
la jsem se narodil, sem jsem chodil mi-
nistrovat, zde jsem duchovně dospíval 
– intenzivně formován P. Rudolfem, 
který mě „nakopl“ do světa, když řekl: 
„Běž studovat teologii i jako laik. Bu-
de to potřeba. Budeme tady mít dost 
práce.“

A je to potřeba?
Jednoznačně ano. Lhotecká farnost je 
jedna z největších v pražské arcidiecé-
zi. Každou neděli se tu slouží tři mše 
svaté. Kostel stojí uprostřed několi-
ka panelových sídlišť, kde žije kolem
55 000 lidí. To je spádová oblast na-
ší farnosti. To jsou „vinice Páně“ i „po-
le neoraná“. Sídliště, kde v malých 
bytech často začínají život mladé páry, 
ale kde žije i stárnoucí generace těch, 
kteří se jako první na sídliště stěhova-
li. A pak taky školy – máme jich kolem 
sebe skoro dvacet. 

Lhotecký kostel tedy zažívá 
v neděli špičku. A co všední dny? 
V neděli stojíme „ve frontách“, ale ruš-
no je i každý všední den. Nejrůznější 
společenství, přípravy na svátosti, du-
chovní rozhovory, katecheze začínají 
kolem 15. hodiny a nezřídka končí až 
v deset večer. 

Ve farnosti o tisíci lidech… 
Neztrácí se tu jednotlivec? 
To nebezpečí v takovém velkém počtu 
určitě je. Ale díky velikému množství 
menších společenství – od dětských 
přes mládežnická, rodinná, seniorská, 
modlitební, hudební, a kdo ví, jaká ješ-

tě další, není zase tak veliké. Máme tu 
společenství „chlapské“ spirituality, 
společenství Modliteb matek, spole-
čenství Zacheus pro ty, kteří si rádi za-
chovávají odstup, modlitby Taizé atd.

Samozřejmě, přichází-li někdo 
zvenku do farnosti, chvíli to trvá, než 
do společenství vroste. Ale už dlouhá 
léta každoročně nabízíme „seznamo-
vací víkend“ pro nově příchozí do far-
nosti. A bývá o něj značný zájem.

Čím to je, že je život vaší 
farnosti tak pestrý?
Bez patosu: Boží milostí. Svou roli hra-
je i skutečnost, že se nacházíme upro-
střed sídlišť. Ale přispěli k tomu také 
kněží, kteří zde v posledních padesáti 
letech až do dneška působili a půso-
bí. A potom je tu opravdu velké množ-
ství žen a mužů, kteří jsou si vědomi 
svého poslání být „solí země“ a „svět-
lem světa“ a jsou ochotni přiložit ruku
k dílu.

Říkáte „být solí země a světlem 
světa“. Jak konkrétně lhotecká 
farnost naplňuje toto povolání?
Je to farnost, která se neuzavírá sama 
do sebe. Nejsme katolické ghetto. Na-
příklad evangelizační Alfa kurzy, kde 
se zájemci seznamují s křesťanstvím, 
pořádáme již několik let. Prošly jimi už 
desítky účastníků, někteří se pak plně 
zapojili do farního společenství. 

Přednášky farní akademie mě-
síc co měsíc nabízejí zajímavá téma-
ta. V nedalekém obchodním centru
Novodvorská Plaza vystupují nejen tří-
královí koledníci, ale loni např. i lho-
tecký sbor s Rybovou mší vánoční. Byl 
to zajímavý pocit, když se uprostřed 
vánočního shonu najednou rozezně-
la Rybovka. I výstavu k 80. výročí kos-
tela jsme tam umístili. Starosta na je-
jí zahájení omylem přijel do kostela. 
Vůbec ho nenapadlo, že by mohla být 
v obchodním centru.

A tak bych mohl pokračovat dál: 
pořádáme Lhotecký běh s mottem: 
„Víra a sport jsou pro všechny“, spo-
lupracujeme se zdravotními a sociál-
ními institucemi, kam jako dobrovol-
níci docházejí mnozí farníci. A pak 
ještě jedna aktivita, na kterou nechci 
zapomenout: dlouhodobá spoluprá-
ce s okolními školami na projektech 
o křesťanském významu Velikonoc 
a Vánoc. Každoročně přichází do 
lhoteckého kostela něco kolem 
čtyřiceti tříd. Celkově takřka tisíc dě-
tí. Bývá to často jejich první setkání 
s kostelem a církví. Jsem přesvědčen, 
že pozitivní, a mám naději, že ne po-
slední.  

A proto potřebujete stavět?
Ano, i proto potřebujeme stavět. Vě-
říme, že se centrum Lhotka skuteč-
ně stane místem setkávání nejen pro 
nás farníky, ale i celé okolí. Moc proto 
prosím každého: podpořte naše úsilí. 
Má to smysl! (mach)

Chceme prostor nejen pro živou farnost

Chrámový prostor se otevře do bočních lodí. Vizualizace Štěpán Kotous

V létě farnost využívá i zahradu církevní školky. V zimě prostory scházejí.
 Snímek Jan Šilhavý

Z letošního prvního svatého přijímání.   Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra

Řada čtenářů 
KT si spojí 
jméno PETRA
KŘÍŽKA spíše 
s jeho cestov-
ní kanceláří, 

která organizuje poutní 
duchovní cesty do Izraele. 
Nebo s jeho angažmá ve 
Sdružení Ackermann-Ge-
meinde. Aktivní je ale také 
doma – ve své farnosti 
Panny Marie Královny 
míru. Od začátku stojí 
za myšlenkou rozšíření 
lhoteckého kostela a vý-
stavby farního centra.

12 /  CENTRUM LHOTKA – prostor pro všechny 
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Malý kostel 
s neutěšenou farou 
v sevření dvou ulic 
uprostřed panelových 
sídlišť. Takový byl výchozí 
bod pro návrh Centra 
Lhotka. Zadání znělo 
jasně – zvětšit liturgický 
prostor, propojit boční 
kapli s hlavní lodí a 
vyřešit bydlení kněží 
i farní zázemí.

Lhotecký kostel má urbanisticky mno-
ho omezení. V sedmdesátých letech 
kolem něj v těsné blízkosti vznikla čtyř-
proudá komunikace nahrazující úzkou 
ulici na druhé straně kostela. Místo je 
tak pod velkou zátěží hluku, dopravy 
a znečištění.

Pozvání pro sousedy
Množství těchto omezení nakonec 
zformovalo hlavní myšlenku celé stav-
by – lhotecké centrum bude místo kli-
du, pokoje a otevřenosti. Oáza upro-
střed pouště.

Stavba je tak na jedné straně vůči 
okolnímu hluku uzavřená (tam, kde 
je potřeba), na druhé straně se oko-
lí otevírá. A to doslova. Oba hlavní 
vstupy, jak do kostela, tak do farní-
ho domu, jsou navrženy jako otevře-
ná „nádvoří“, která zvou kolemjdoucí 
k návštěvě.

Dva v jednom
Hlavní část centra tvoří původní kos-
tel nově rozšířený o druhou boční 
loď a propojený do trojlodního chrá-

mu. Otevřením do boků lhotecký kos-
tel ze svého půvabu nic neztratí. Na-
opak, vzniká ucelený liturgický prostor 
s možností částečně centrálního uspo-
řádání. Zároveň se i při tak velkých 
zásazích podařilo zachovat jedinečnost 
výrazu netradiční Stádníkovy křížové 
cesty. Část jedné z bočních lodí tvoří 
prostor pro děti, za vstupním foyer je 
pak navrženo potřebné zázemí koste-
la včetně prostorné sakristie a zpověd-
ních místností.

Druhou součástí lhoteckého centra 
je farní budova. Je navržena tak, aby 
poskytovala dostatečné zázemí potře-
bám farnosti a zároveň umožnila roz-
voj aktivit. Trojice kluboven je doplně-
na společenským sálem, suterénním 
klubovým prostorem i potřebným zá-

zemím. V horním patře jsou umístěny 
byty duchovních.

Obě části centra jsou bezbariéro-
vě uspořádané a navzájem propojené. 
Je tedy možné projít suchou nohou 
z kostela do farního centra a naopak. 
Doslova pod jednou střechou je tedy 
možné důstojně slavit liturgii a záro-
veň zažívat společenství uprostřed 
dalších farních aktivit.

S Madonou v čele
Klíčovým motivem pro hmotové uspo-
řádání stavby bylo zachování stávají-
cí siluety kostela. Typologie takové 
stavby musí být jednoznačná. Hmo-
ta kostela a vertikála věže tak zůstává 
dominantní a podtrhuje duchovní vý-

znam stavby. Naproti tomu horizon-
tální uspořádání objemu farního do-
mu jako by charakterizovalo běžný 
farní život.

Zcela běžná ale farní budova ne-
ní. Její průčelí směřující k rušné ulici 
a k většině příchozích totiž bude zdo-
bit kamenná mozaika Madony s Je-
žíškem. Pro dokreslení příběhu: mo-
zaiku zpracovává sochař Petr Váňa. 
Tentýž sochař, který už léta pracuje 
na kopii mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí. A právě u origi-
nálu tohoto sloupu  příběh lhoteckého 
kostela vlastně začal.

JIŘÍ SMOLÍK (VYŠEHRAD atelier)
PROKOP JIRSA

(JIRSA – ARCHITEKTI, s.r.o.)
autoři a architekti projektu

Centrum Lhotka – oáza v poušti panelů

Hlavní část centra tvoří původní kostel nově rozšířený o druhou boční loď 
a propojený do trojlodního chrámu.  

Průčelí bude zdobit kamenná mozaika Madony s Ježíškem. Vizualizace Štěpán Kotous

Oba hlavní vstupy, jak do kostela, tak do farního domu, jsou navrženy jako 
otevřená „nádvoří“, která kolemjdoucí zvou k návštěvě. 



V českých poměrech 
je velmi neobvyklé, že 
z jediné farnosti vyjdou 
hned čtyři kněžská po-
volání prakticky naráz. 
Stalo se tak na pražské 
Lhotce. TOMÁŠ SIXTA 
a PETR BURIAN jsou ve 
druhém a třetím roční-
ku pražského semináře. 
ONDŘEJ KŘÍŽ a VOJ-
TĚCH POPPR dokončují 
přípravný ročník v teo-
logickém konviktu. Se 
„lhoteckou čtyřkou“ jsme 
si povídali o jejich cestě.

Kdy jste poprvé v srdci pocítili 
„Boží volání“ ke kněžství?
Ondřej Kříž (OK): Nepocházím 
z praktikující křesťanské  rodiny, do 
kostela jsem začal chodit zhruba ve 
třinácti letech. Myšlenka na kněžství 
mě poprvé napadla někdy v tomhle 
věku. Není snadné o tom mluvit, je to 
dost osobní věc mezi člověkem a Bo-

hem. Ten nápad samozřejmě prochá-
zel vývojem, odmítáním, „hádáním se 
s Pánem Bohem“ i pochybami.
Vojtěch Poppr (VP): Odmala jsem 
rád kreslil kostely a mši svatou, ale 
žádné konkrétní představy o povolá-
ní kněze to nebyly. Spíše jsem tím byl 
skrytě fascinovaný. Když jsem pak asi 
ve čtvrté třídě byl na hodině nábožen-
ství, paní učitelka nám říkala, že po-
kud uslyšíme Boží volání ke kněžství, 
máme říci své ano. Já jsem si tehdy 
v duchu řekl, že vím, že mě Pán Bůh 
volá, ale já nechci.
Petr Burian (PB): Povolání jsem si 
uvědomil asi v šestnácti, ale taky jsem 
v tu chvíli najisto věděl, že knězem být 
nechci. Dokončil jsem učiliště, obor 
číšník, a více se zajímal o holky a blí-
žící se maturitu. Začal jsem pracovat 
v pizzerii a teprve postupně se vracel 
k myšlence na kněžství. Z různých pří-
čin uplynuly tři roky, než jsem se od-
hodlal podat přihlášku. Byl to však dů-
ležitý čas.
Tomáš Sixta (TS): Já rozhodně nejsem 
typ, co od dětství nesundal svatozář, 
ale vybavuju si, že jsem o kněžství 
přemýšlel už asi ve dvanácti. Za 
skutečný „start“ považuju moment, 
kdy jsem v patnácti měl na táboře pro 
mládež napsat dopis Bohu. Na jeho 
konec jsem připsal: A kdybys chtěl, 
abych byl knězem, tak jím budu.

Bůh si zkrátka cestu najde… 
Prozradíte, kterou jinou profesní 
dráhu jste zvažovali?

OK: Vždycky mě bavily humanitní 
obory, dostal jsem se na práva, kam 
jsem ale nenastoupil. Taky jsem uva-
žoval o studiu na filozofické fakultě.
VP: Kromě kněžství jsem přemýšlel 
nad řemeslem, studiem historie nebo 
jsem chtěl být sedlákem. Lákalo mě 
dokonce i povolání hasiče.
TS: Po maturitě jsem nastoupil na vy-
sněný obor český jazyk a literatura na 
filozofické fakultě. Chtěl jsem studo-
vat zvlášť české básníky 20. století, tře-
ba Reynka, Zahradníčka nebo Ivana 
Martina Jirouse. Jenže během prváku 
se ve mně „hnulo“ to povolání… 

Ovlivnilo vás na cestě ke kněžství 
i lhotecké společenství?
OK: Rozhodně mě ovlivnil příklad du-
chovních. Ať už je to pan kaplan Petr 
Šleich, který mě připravoval na biřmo-
vání, nebo jáhen František Martinek, 
který přes svůj pokročilý věk věrně 
slouží nejen duchovně, ale i laskavým 
lidským vystupováním. A samozřejmě 
P. Jiří Korda.
VP: Nejvíc mě ovlivnil P. Jiří Korda – 
jeho osobnost a kněžství vnímám jako 
krásné a inspirativní. Ale taky všech-
ny ty zbožné babičky, co se vytrvale 
každý den na Lhotce modlí růženec 
a účastní se mše svaté. Jejich věrnost 
a služba Bohu jsou úžasné a moc dů-
ležité.
PB: Když mi bylo asi deset, přišel na 
Lhotku první kaplan a od té doby se 
jich tam pár vystřídalo. Měli velký po-
díl na rozvoji různých společenství.

Sice mě žádný nevedl přímo ke kněž-
ství, ale díky jejich životnímu příkladu 
jsem si mohl říct: „Jo, takhle bych asi 
dokázal žít.“
TS: Lhotecké společenství mě ovlivni-
lo v životě z víry. Třeba mě podrželo ve 
chvílích divokého dospívání a pozdě-
ji mi dalo důvěru k pořádání akcí pro 
mládež. No, a P. Jiří Korda mě několik 
let nenápadně popichoval a dal mi 
upřímné, moudré a praktické rady. 

Poznali jste i život v jiných 
farnostech? Připadá vám 
Lhotka v něčem specifická?
OK: Určitě svojí pestrostí. O třech ne-
dělních mších náš kostel navštíví na 
tisíc lidí všech generací. Modlí se tu 
společně členové různých charisma-
tických společenství i profesoři filozo-
fie, je tu spousta šikovných ministran-
tů i několik hudebních těles.
PB: Vždycky jsem se těšil na mše 
upravené pro děti, které na Lhotce 
zavedl otec Vymětalík. Když s něčím 
vyrůstáte, berete leccos jako samo-
zřejmost. Až později jsem si začal uvě-
domovat, že jinde jsou rádi, když mají  
v náboženství alespoň tolik dětí, kolik 
je u nás skupinek.
TS: Lhotka mi připadá mimořádná či-
norodostí svých farníků. Když jsem 
odcházel do semináře, nebylo možné 
rozjíždět žádnou další aktivitu, proto-
že denně běželo v kostele několik pro-
gramů vedle sebe. Ale hlavně jsem na 
Lhotce doma a jsem tam moc rád.

LENKA KAPSOVÁ
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Čtveřice bohoslovců ze Lhotky – Tomáš Sixta, Ondřej Kříž, Petr Burian a Vojtěch Poppr. Snímek Michal Hladík

Na Lhotce jsou doma čtyři bohoslovci
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Vyptávali jsme se těch,
se kterými lhotecká
farnost spolupracuje,
co jim kostel a farnost 
vlastně přináší. Více
než kdo jiný ukazují
pestrost místní
komunity věřících
i její bezprostřední
zapojení do života
celé čtvrti. 

Lenka Kohoutová,
ředitelka Domova 
pro osoby
se zdravotním
postižením (DOZP) 
Sulická
Ve lhotecké farnosti 
jsme byli vřele při-
jati. Velmi oceňuji 

ochotu, vstřícnost a neskutečně lidský 
přístup otce Jiřího Kordy a mám vel-
kou radost z naší spolupráce.

Markéta Nicoletti, 
manažerka Obchodního centra
Novodvorská Plaza
Naše obchodní centrum a lhotecká 
farnost vzhledem ke své blízkosti sdílí 
stejné návštěvníky. Proto naše spolu-
práce dlouhodobě funguje – ať už se 
jedná o charitativní sbírky při tříkrálo-
vém koledování, výstavu u příležitosti 
oslavy 80 let lhotecké farnosti či kon-
cert Rybovy mše vánoční.

Stanislava
Trousilová,
učitelka,
ZŠ Zárubova
Vánoční a veliko-
noční  programy 
pro školy jsou vždy 
poutavé – děti mají 
možnost seznámit 

se s biblickými příběhy jinak než jen 
četbou. Při těchto setkáních v kostele 
je čas i na jakési zamyšlení nad sebou, 
blízkými a životem vůbec. Zapojeny 
jsou vždy všechny děti. Mají zároveň 
možnost se vyjádřit či svěřit, ovšem 
jen pokud chtějí. Kdo nemá potřebu 
či se ostýchá, naslouchá jiným. Pro-
gramy se nám všem líbí a budeme se 
těšit na další.
 

Dagmar Hrubcová, 
koordinátorka Cen-
tra podpůrné péče 
Lékořice při Thoma-
yerově nemocnici
Centrum Lékořice 
se zaměřuje na psy-
chosociální podpo-

ru pacientů. S lhoteckou farností spo-
lupracujeme již mnoho let. Někteří 
z farníků se zapojují do dobrovolnic-
ké činnosti a buď docházejí za pacien-
ty na pravidelné návštěvy, nebo vypo-
máhají při výtvarných dílnách. Vítaná 
je také pomoc se svozem pacientů do 
kaple v areálu nemocnice na ztiše-
ní, mše a koncerty. Spolupracujeme 
i v oblasti duchovní péče pro pacienty. 
Pan vikář Petr Šleich pravidelně slouží 
mše svaté v nemocniční kapli a na vy-
žádání přichází za pacienty, aby udě-

lil svátosti. Této spolupráce si velmi 
vážíme a věříme, že se nám ji podaří 
i nadále rozvíjet ve prospěch pacientů 
Thomayerovy nemocnice. 

Hana Tichá,
zástupkyně
ředitele ZŠ Písnická,
a děti ze 4.B
Vzpomínali jsme na 
setkání ve lhotec-
kém kostele. Dě-
tem se toho vyba-

vilo hodně, nejvíc je zaujal vánoční 
program. Tady je několik vzpomínek 
od nich: „V kostele nám řekli hravou 
formou o narození Ježíše a cestě do 
Betléma, před Velikonocemi o ukři-
žování.“ – „Jako dárek jsme dostali 
hvězdičku ze dřeva.“ – „Poslouchali 
jsme hraní na varhany, byli jsme pří-
mo u nich a mohli jsme si zazpívat. – 
„Moc mě to bavilo a přála bych si víc 
takových akcí.“

Jana Jakabovičová, 
učitelka,
ZŠ K Dolům 
Program v kostele 
Panny Marie Králov-
ny míru nám zpro-
středkoval krásný 
zážitek. Díky bá-
ječným lektorům 

se děti i dospělí nejen mnohé do-
zvěděli, ale dostali také příležitost 
aktivně se zapojit do programu,
ať už tancem, nebo např. stavě-
ním města Betléma. Děti byly vtaže-
ny do děje, mohly sdílet své postře-
hy i názory a v závěru programu si 
moc užily možnost zazpívat si na kůru 
v doprovodu varhan.

Daniela Krejčíková, učitelka,
ZŠ Písnická
Trochu jsem se bála, jak budou dě-
ti zhýčkané moderními technologi-
emi na program v kostele reagovat, 
ale byla jsem mile překvapena. Vy-
právění je zaujalo a klid a pohoda, 
která z lidí i místa přímo čiší, je zklid-
nily. Děti si rády zazpívaly s kytarou 
i v doprovodu varhan. Nakonec kaž-
dý dostal jako milou vzpomínku hvěz-
dičku vyřezanou z olivového dře-
va. Moc oceňuji nenásilnost, s jakou 
jim byl celý program nabídnut. Za to 
moc děkuji a ráda přijdu s „novými“
dětmi znovu.

Anna Slavíková, 
pracovnice v přímé 
péči DOZP Sulická
Chtěla bych podě-
kovat, že nás spole-
čenství ve farnosti 
Lhotka vzalo mezi 
sebe. Naši klienti se 
na bohoslužbu vždy 

těší, vědí, že se jdeme do kostela po-
modlit a setkat se s Pánem Ježíšem. 
Není to pro ně povinnost, ale duchov-
ní zážitek.

Myslím, že přítomnost na mši jim 
přináší ztišení, setkání se s lidmi, ur-
čitým řádem, který probíhá při litur-
gii. Oblíbili jsme si dětské mše, kde 
hraje živá kapela. Klienti jsou šťast-
ní, když si mohou jít v závěru mše 
pro požehnání. Pana faráře Kordu 
považují za známou a blízkou oso-
bu a velkým zážitkem jsou pro ně 
návštěvy kostela mimo mše, kdy má 
pro nás připravena různá zajímavá
povídání.  (kap)

Co pro vás znamená lhotecký kostel?

Farní rodina na Lhotce.   Snímek Jan Šilhavý

Lhotečtí farníci z domova pro osoby se zdravotním postižením.
 Snímek Lenka Kapsová
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Kvalifikovaný odhad ceny celého 
projektu Centrum Lhotka, vycháze-
jící z projektové dokumentace, se 
pohybuje kolem sta milionů korun, 
z toho cca dvě třetiny bude stát no-
vé farní centrum a cca třetinu r ekon-
strukce a rozšíření kostela. 

Definitivní cenu rekonstrukce 
kostela a novostavby farního centra 
ještě neznáme. Teprve připravujeme 
soutěž o dodavatele stavby. 

Dosud jsme vynaložili 2,6 milionu 
korun na projekční práce a 0,57 mi-

lionu korun na pozemky kolem kos-
tela, které dříve naší farnosti nepa-
třily. Aktuálně disponujeme dalšími 
2,5 miliony korun, takže naše farní 
společenství zatím dalo dohroma-
dy 5,67 milionu jenom na tento pro-
jekt, tedy zhruba 5 % očekávaných 
nákladů.

Lhotka patří k velkým živým far-
nostem a farníci vždy projevují ocho-
tu finančně přispívat na společnou 
věc. Budeme se tedy i nadále sami 
skládat na úhradu nákladů, ale bez 

pomoci a přispění druhých nezvlád-
neme dát zbývající prostředky do-
hromady. 

Máme přislíbenou pomoc od Ar-
cibiskupství pražského a také jsme 
podali žádost o grant z tzv. evrop-
ských fondů. Jsme přesvědčeni, že 
takto budeme schopni získat cca
48 mil. Kč, takže spolu s našimi 
vlastními prostředky se dostaneme 
k „magické“ hranici 50 mil. Kč, resp. 
50 % očekávaných nákladů. Zcela 
určitě se budeme obracet na další 

subjekty s prosbou o finanční pod-
poru a věříme, že budeme vyslyšeni.

Rozšířením kostela a postavením 
farního domu vytvoříme podmínky, 
aby se staly prostorem pro všech-
ny. Aby se věřící vešli do kostela na 
bohoslužby, ale také aby se v Cent-
ru Lhotka mohli setkávat lidé dobré 
vůle. Proto se nyní obracíme na vás 
s prosbou o podporu materiální i du-
chovní. JAKUB HRADEC
 za ekonomickou radu farnosti

 a P. JIŘÍ KORDA, farář

•  finančním darem (pro identifikované dárce vysta-
víme na žádost potvrzení, které můžete uplatnit při 
odpočtu z daňového základu);

•  pravidelným nižším obnosem, např. formou trvalého 
příkazu z účtu nebo pravidelné srážky z platu;

•  úhradou libovolné částky prostřednictvím přiložené 
složenky nebo jednorázovou platbou;

vždy na transparentní účet číslo
26 00 68 50 14/2010 – Fio banka, a. s.,
s uvedením variabilního symbolu 118
•  doporučením firmy, společnosti nebo podnika-

tele, kteří by mohli být ochotni finančně nás pod-
pořit, abychom mohli uzavřít darovací smlouvu 
(i zde lze snížit základ daně z příjmu) – takové do-

poručení nám můžete zaslat e-mailem na adresu
lhotecka.farnost@seznam.cz;

•  v neposlední řadě modlitbou.

Děkujeme za jakoukoliv podporu!
Informace a kontakt
Římskokatolická farnost u kostela
Panny Marie Královny míru
Ve Lhotce 330/36
Praha 4 – Lhotka 
www.lhoteckafarnost.cz
Veřejná sbírka, pro kterou má naše farnost zří-
zen uvedený transparentní účet, byla řádně
oznámena Magistrátu hl. m. Prahy, jenž tuto skutečnost osvědčil pod 
značkou S–MHMP/1714513/2014 1783699/2014.

www.centrumlhotka.cz

Prosíme o podporu materiální i duchovní

Jak nám můžete pomoci

Dnes... ... a „zítra“.


