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Václav Malý,
pražský světící biskup

Pokud chceme ja-
ko církev oslovo-
vat, určitě to ne-
jde pomocí ně-
jakých naučených 
frází a se zdviže-
ným prstem. Ne-
musíme být doko-
nalí, ale měli by-

chom být autentičtí a lidé by se mě-
li s námi cítit dobře. Tak jak znám 
lhoteckou farnost, takových lidí 
tam je více. Není divu, že takové 
společenství žije a přitahuje další. 
Z této farnosti pochází v součas-
nosti pět adeptů kněžství, a to urči-
tě není náhoda. Patřím proto k těm, 
kteří podporují Centrum Lhotka, 
a žehnám všem dobrodincům. 

Karel Herbst,
pražský světící biskup

Jsem sales ián, 
a tak mi farnost 
Praha-Lhotka im-
ponuje. Má totiž 
blízko k následov-
níkům Dona Bos-
ca. Už za minulé-
ho režimu tu tajně 
působil P. Ján Ih- 

nát a řada salesiánských spolupra-
covníků. Jsem rád, že tito horliví bra-
tři a sestry jsou tu stále a dokonce 
mladí z farnosti pořádají každé léto 
dvě dětské chaloupky! Přidávám se 
k prosbě lhoteckého faráře a farníků 
o pomoc s chystanou stavbou. 

Josef Hrdlička,
olomoucký světící biskup 

Bratři a sestry, už 
léta znám lhotec-
kého faráře P. Jiří-
ho Kordu, proto-
že má v naší zemi 
na starosti rodinu 
Modliteb za nej-
menší. Jsem sice 
moravský biskup, 

ale o jím spravované farnosti jsem 
mnohé slyšel. Proto přeji lhotec-
kým farníkům zdar a podporuji je 
v jejich úsilí o vybudování důstoj-
ného zázemí. Vkládám do modli-
teb je i všechny jejich dobrodince! 

Kostel Panny Marie 
Královny míru v Praze 4
– Lhotce a na něj 
přilepená malá fara 
praskají ve švech. 
Proto jsme čtenáře 
Katolického týdeníku 
loni v květnu poprosili 
o podporu plánovaného 
rozšíření kostela a stavby 
farního centra. A setkali 
jsme se s nečekaně 
velkou odezvou. 

„Tak kdy už kopnete?“ a „Proč ještě 
nestavíte?“ Přiznám se, že už mě ty-
hle opakující se otázky občas vyčerpá-
vají. Odpovědět nevrle by bylo nejen 
nehezké, ale hlavně nefér, protože se 
ptají lidé, kteří nám fandí, pomáhají, 
nebo je to opravdu zajímá. 

Projekt máme, příslušná správ-
ní řízení běží, peníze pilně sháníme. 
Dokonce máme i záštitu od starostů 
obou městských částí, do kterých spa-
dá naše farnost. Nicméně Pán Bůh má 
různou čeládku, a tak kromě sympati-
zantů jsou i lidé, kteří projektu nepře-
jí. Například poslední rok se rekrutují 
z řad ekologických aktivistů a dokážou 
ve jménu záchrany několika stromů na 
farním pozemku úřední řízení náležitě 
protahovat. 

Loni se podle žebříčku Světové 
banky v hodnocení doby potřebné 
k vyřízení stavebního povolení Čes-
ká republika umístila až na 156. místě 

ze 190 sledovaných zemí. My naštěs-
tí nespoléháme jen na lidský faktor, 
a proto nezoufáme, modlíme se, pra-
cujeme a důvěřujeme. 

Když stavěl kostel Don Bosco, do-
konce po něm stříleli. Takže se nám 
vlastně zas tolik neděje. Navíc farnost 
k radosti mojí i farníků rozkvétá. Těsná 
a místy už značně opotřebovaná sko-
řápka kostela a fary bohužel dusí někte-
ré aktivity a znemožňuje mnohé další 
vůbec pořádat. Protože jsme ale pře-
ci jen při vyřizování stavebního povole-
ní téměř u cíle, začátek stavby je reálný 
v řádu měsíců. Proto 
si troufáme vás zno-
vu poprosit o pomoc. 

Vel iké  d íky  za 
všechny modlitby
i finanční dary! 

P. JIŘÍ KORDA, 
lhotecký farář

Průčelí lhoteckého kostela po plánovaném rozšíření. Vizualizace Štěpán Kotous
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Překladatelka a peda-
gožka LENKA KAPSOVÁ 
a architekt PROKOP
JIRSA. Dvou farníků ze 
Lhotky jsme se vyptali, jak 
se vyvíjí či posouvá stav-
ba jejich farního centra. 

Proč se vlastně vaše farnost 
pouští do rozšíření kostela 
a stavby farního domu? 
Prokop Jirsa (PJ): Je nám to tady ma-
lé. Když jsem před dvanácti lety při-
šel do farnosti, tak mě to společenství 
pohltilo a vtáhlo do života. To se sta-
ne mnoha lidem, kteří na Lhotku při-
jdou. A tak máme kostel přeplněný, 
fara se hemží aktivitami a už se tam 
nevejdeme. 

Co to znamená, že se 
tam nevejdete?
Lenka Kapsová (LK): Kostel nepojme 
všechny návštěvníky tří nedělních bo-
hoslužeb a farní prostory neumožňu-
jí, aby se mohlo bez velkých těžkostí 
odehrávat více akcí souběžně – třeba 
výuka náboženství či různá společen-
ství. Už teď se musíme střídat podle 
striktního rozvrhu, což ale také zna-
mená, že nejde podniknout nic další-
ho. Třeba když mají přijít na program 
děti z blízkých škol. Máme jediný malý 
sál a tam je opravdu husto. 

Na Lhotce máte vlastně takovou 
srostlici kostela a fary – jeden 
objekt, v němž zároveň bydlí kněží. 
PJ: Chrám s boční lodí a druhá boční 
loď tvoří faru. Přes kostel se člověk do-
stane na faru, kde bydlí farář a kaplan, 
zároveň je tam farní kancelář, sál a sa-
kristie. Je to všechno v jednom a je to 
hrozně malé. Vezměme třeba takovou 
typickou středu: Odpolední program 
začne v půl páté – to je náboženství, 
pak přijdou ministranti, které vystřídá 
zpívání s dětmi. Mezitím je už vytlaču-
je společenství mládeže. V boční kapli 
zkouší pěvecké těleso Jiříkovo vidění. 
V průběhu setkání mládeže musí sá-
lem projít lidi, které farář připravuje 
na křest. Jdou k němu do bytu, proto-
že jinde místo není. A pak přijde farní 
rada, která „vyhodí“ mládež a zasedá 
do pozdních nočních hodin. 

Proč si říkáte o peníze 
čtenářům KT?
PJ: Farnost tvoří spousta lidí a spous-
ta lidí dokáže přinést dost peněz. To se 
děje, a farníci rozhodně nejsou skou-
pí. Ale projekt, který má sloužit široké-
mu okolí mnoho dalších let, rozhod-
ně nedokážeme zaplatit sami. Chceme 
sloužit lidem, které jsme schopni oslo-
vit, a těch je v okolí poměrně dost.
I ti nám pomáhají. 

Stavba vytvoří centrum celého 
okolí, protože stojí uprostřed sídliš-
tě, které tam vzniklo v 70.–80. letech. 
To vlastně nemá přirozené historic-
ké centrum, urbanistický prvek, který 
by řekl: tady jsme uprostřed Lhotky. 

Farnost má potenciál vytvořit takové 
centrum pro všech 80 tisíc lidí z okol-
ních sídlišť. Chceme jim nabídnout tu-
to službu, vytvořit duchovní centrum, 
oázu v poušti paneláků.
LK: Stavba je to v řádech desítek mili-
onů, protože jde nejen o rekonstrukci 
kostela, ale o celou stavbu farního do-
mu. To by nikdy nebylo v silách samot-
né farnosti. 

Jak ještě jinak sháníte peníze? 
LK: Arcibiskupství pražské se velkory-
se zavázalo uhradit třicet milionů ko-
run, tedy téměř třetinu nákladů. Pak 
se snažíme vyvíjet fundraisingové akti-
vity. Naše veřejná sbírka dosud vynes-

la 10 milionů, přičemž moc děkujeme 
i čtenářům Katolického týdeníku, pro-
tože na naši loňskou přílohu od nich 
přišla krásná reakce finanční i příslib 
modliteb.
PJ: Samozřejmě se snažíme podni-
kat další aktivity. Oslovujeme někte-
ré organizace, které podporují cír-
kevní projekty, a už jsme uspořádali 
několik benefičních akcí. Od zdán-
livě drobných, například když spo-
lečenství maminek uspořádalo pro-
dej dětského ošacení, až po koncert 
špičkového smyčcového kvarteta. Ten 
měl navíc i rozměr krásného lidského
setkání. 

Prý jste ale měli i potíže s okolím. 
LK: To se většinou týká lidí z bezpro-
středního sousedství. Provoz kostela 
s sebou pochopitelně přináší to, že po 
mši svaté a po akcích postávají hlouč-
ky lidí na chodníku a hovoří. To snad 
není nic tak hanebného, ale sousedé 
se také obávají, že se stavbou bude 
spojený déletrvající stavební ruch.
PJ: Máme však podporu úřadů a zášti-
tu starostů dvou městských částí, kteří 
projektu fandí a přejí si, aby centrum 
vzniklo. 

A proč se už nestaví?
PJ: Povolování stavby v Praze je dlou-
hý proces. Naše centrum má navíc vy-
růst na komplikovaném místě. Není to 
zelená louka, ale limitovaný pozemek 
uprostřed zástavby vedle čtyřproudo-
vé komunikace. Jen územní řízení tr-
valo 3 roky. Na druhou stranu v Praze 
běžně trvá 5–6 let, takže jsme dokázali 
tuto dobu docela zkrátit.
LK: Bezmála tři roky trvalo připomín-
kování od sousedů a zapracovává-
ní těchto výhrad do projektu. A nyní 
jsme narazili na odpor jednoho eko-
logického spolku kvůli pokácení něko-
lika stromů na pozemku. Snad se ale 
vše v dobré obrátí. JIŘÍ MACHÁNĚ

Chceme vytvořit oázu uprostřed paneláků

Na okraji farního pozemku vyroste nová budova.  Vizualizace Štěpán Kotous

Nedělní káva ve stávajícím farním sále. Někdy je obtížné probojovat se
ke vchodu. Snímek archiv farnosti
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Stavba Centra Lhotka 
vyrůstá z živé lhotecké 
farnosti. Společenství 
se totiž už několik 
desetiletí rozrůstá 
spolu s aglomerací. 

Jedna z nejživějších farností v hlavním 
městě dlouhodobě bojuje s nedosta-
tečným zázemím. Plánovaná stavba 
přirozeně reaguje na potřeby místní-
ho společenství, které se již delší dobu 
zvětšuje díky bezpočtu aktivit pro vlast-
ní farníky i pro širokou veřejnost. Do 
návrhu stavby se podařilo skloubit tři 
hlavní úkoly: rozšířit liturgický prostor, 
vytvořit kvalitní zázemí pro farnost 
a  vyřešit důstojné bydlení duchovních. 

Limitujících faktorů pro samotný 
návrh byla řada – mezi nejtěžší pa-
tří sevření prostoru dvěma ulicemi, 
z nichž jedna je vysoce frekvento-
vaná, s čímž se pojí hluk a znečiště-
ní z dopravy, a pak také nevýhodná
orientace ke světovým stranám. Na-
konec se i přes tato omezení podaři-
lo vytvořit harmonický architektonický 
celek, jehož funkce je patrná na první
pohled.

 Hmota kostela a vertikála věže zů-
stává dominantní a podtrhuje duchov-
ní význam stavby. Naproti tomu hori-
zontální uspořádání objemu farního 
domu jako by charakterizovalo běžný 
farní život. Otevřenost všem kolem-
jdoucím je pak jasně vyjádřena dvěma 
nádvořími, otevírajícími prostor před 
farním centrem a kostelem směrem 
do ulice.

Hlavní část centra tvoří původ-
ní kostel, rozšířený o druhou boční 

loď a propojený do trojlodního chrá-
mu. 

Otevřením do boků vzniká ucelený 
liturgický prostor s možností částeč-
ně centrálního uspořádání. Zároveň 
se i při tak velkých zásazích podařilo 
zachovat jedinečnost výrazu unikátní 
Stádníkovy křížové cesty. 

Část jedné z bočních lodí tvoří pro-
stor pro děti, za vstupním foyer je pak 
navrženo potřebné zázemí kostela 
včetně prostorné sakristie a zpověd-
ních místností.

Propojení stavební
i duchovní

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 a potřebným zá-
zemím. V horním patře jsou umístěny 
byty duchovních.

Obě části centra jsou bezbariéro-
vě uspořádané a navzájem propojené, 
aby bylo doslova pod jednou střechou 
možné důstojně slavit liturgii a záro-
veň zažívat společenství uprostřed 
dalších farních aktivit. 

Propojení obou částí centra ale ne-
ní realizováno jen stavebně, je myšle-
no i na duchovní rozměr. Průčelí farní 
budovy, směřující k rušné ulici a k vět-
šině příchozích, totiž bude zdobit
kamenná mozaika Madony s Ježíškem 
od sochaře Petra Váni. Tedy od socha-
ře léta pracujícího na kopii mariánské-
ho sloupu ze Staroměstského náměs-
tí, u jehož originálu příběh lhoteckého 
kostela vlastně začal.

JIŘÍ SMOLÍK a PROKOP JIRSA, 
architekti a autoři projektu

Centrum Lhotka: projekt, který roste zdola

KLUBOVNY A KLUB. Tři klubovny 
a suterénní klub budou sloužit nejen 
farníkům. 

ROZŠÍŘENÍ KOSTELA. Kostel
dostane novou boční loď, sakristii
a zázemí.

FARNÍ SÁL. V přízemí farního centra 
je umístěn tolik potřebný prostorný 
farní sál. 

VSTUPNÍ PROSTORY. Vstupní ná-
dvoří do kostela a fary zvoucí kolem-
jdoucí k návštěvě. 



12 /  CENTRUM LHOTKA – prostor pro všechny 

Lhotecký běh je 
sportovně-zábavní 
akce pořádaná naší 
farností pro nejširší 
veřejnost. Jeho motto 
zní „Sport a víra může 
být pro všechny“. 

Letos v září proběhl už třetí ročník 
této vydařené akce. Jako organizáto-
ři jsme měli mnohem větší zkušenos-
ti. Počet účastníků stoupl na 170 a ra-
dost nám udělalo početné zastoupení 
všech věkových skupin. Již od prvního 
ročníku získal Lhotecký běh dokonce 
záštitu městské části. Těšilo nás, že to-
to sportovní setkání neminulo vytčený 
cíl: kromě závodníků totiž přišlo také 
fandit mnoho diváků a všichni se dob-
ře bavili. Potvrdilo se, že jak víra, tak 
sport mají potenciál propojovat lidi.

Jak vůbec tato myšlenka vznikla? 
Už dlouho jsme ve farnosti pociťo-
vali, že chybí nějaká sportovní akce, 
která by nejen propojila farníky me-
zi sebou, ale oslovila i širokou veřej-
nost. A tak se po dlouhém plánová-
ní v září 2017 uskutečnil první ročník 
Lhoteckého běhu. Byly připraveny 
lesní trasy v délce 2, 5 a 7 km, ne-
zapomnělo se však ani na trasy pro
děti. 

Početná skupina dobrovolníků má 
každoročně plné ruce práce s přípra-

vou – bylo třeba trasy barevně vyzna-
čit, připravit registraci a zázemí pro 
běžce. Pro nejmenší účastníky chys-
táme nejen skákací hrad, ale i spous-
tu soutěží. Jak děti, tak dospělí se na-
konec radovali z medailí a věcných
cen.

Kdo by si chtěl příští rok přijít za-
sportovat nebo si třeba jen popovídat 
a navázat nová přátelství , více infor-
mací najde na www.lhoteckybeh.cz. 

 PETR BURDA 

Nudíte se? Pořiďte si 
medvídka mývala!
Tato rada několikrát
zazní v jednom
známém českém filmu. 
Lhotečtí farníci by ji
mohli parafrázovat: 
Nudíte se? Pojďte 
na Lhotku! 

Člověk je z podstaty tvor společenský, 
a tak si pochopitelně hledá skupiny 
spřízněných lidí. V tomto směru má 
naše farnost skutečně co nabídnout. 
Takřka každý člověk si může najít své 
místo v rozmanité nabídce společen-
ství, nezávisle na věku a stavu. Nevěří-
te? Pak čtěte dál.

Přestože každé ze společenství 
funguje samostatně, přirozeně se me-

zi sebou doplňují a prolínají. K tomu 
se i každé z nich po svém zapojuje do 
různých farních aktivit. Vyberu několik 
příkladů, jak se u nás můžete začlenit 
do farnosti:

Rodina s dětmi 
V případě, že jste celá rodina, tak v na-
šem kostele určitě nebudete sami. 
A abyste dostali příležitost se seznámit 
s ostatními rodinami ve farnosti, mů-
žete využít každoroční nabídky víken-
du pořádaného mimo Prahu. Pokud 
je na vás víkend moc, oslavte s námi 
svátek svatého Františka na jedno-
denním výletě v pražské přírodě. Tak-
též můžete porozjímat křížovou ces-
tu speciálně upravenou pro rodiny
s dětmi.

Společenství maminek 
Jste-li maminka s malými dětmi, pak 
jste u nás na správné adrese každé 
úterý dopoledne. Začínáme boho-

službou slova nebo mší svatou. Jedna 
z maminek vaše děti potěší připrave-
ným divadélkem a poté se věnujeme 
domluvenému tématu, občas pod-
pořenému i naším panem kaplanem. 
Jednou za měsíc si od strukturova-
né debaty odpočineme prostým sdí-
lením všedních radostí i starostí. Do 
farního života přispíváme organizo-
váním jedné z pobožností křížových 
cest v postní době, misijním koláčem 
a též jedním bodem programu Noci
kostelů.

Chlapi
co dva týdny

Jste muž a rád byste se scházel s dal-
šími deseti až dvaceti chlapy ve dvou-
týdenním intervalu? Ve společenství 
mužů a otců si můžete ujasnit své ná-
zory na otázky víry v živých diskusích. 
Jste-li ochotni pomoci s něčím ve far-
nosti, chlapská ruka se vždycky hodí. 
S mužským společenstvím můžete ta-

ké o Velikonocích prožít křížovou ces-
tu.

Máta zve na kávu
Nezapomínáme ani na ženy ve věku 
40 a více let. Nově vzniklé společen-
ství Máta vás uvítá každou druhou ne-
děli večer ve farních prostorách při 
četbě a rozjímání nad Evangeliem, při 
modlitbě a sdílení. Několikrát do roka 
zvou ženy z Máty všechny návštěvní-
ky kostela na kávu po hlavní mši sva-
té.

Seniorky a senioři, kteří se původně 
scházeli jen k úklidu kostela, již něko-
lik let společně navštěvují teologickou 
fakultu v rámci programu univerzity 
třetího věku. Pravidelně se v našem 
kostele schází též lidé s duševním one-
mocněním, skupiny mládeže a další 
společenství.

Život v naší farnosti je skutečně 
pestrý. Přijďte se přesvědčit na vlastní 
oči, rádi vás přivítáme.

MARTIN KONÍČEK

Lhotecký běh: sport a víra pro všechny

Společenství bez ohledu na věk 

Lhotecký farář P. Jiří Korda běžel s unikátním startovním číslem. Snímky Zuzana ŠulcováZávodily všechny věkové kategorie.
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Dva týdny v horách 
a v přírodě pro děti 
a mládež. Nejčastěji 
na nějaké chalupě. 
Taková byla dnes již 
poměrně známá (ale 
tehdy tajná) pastorační 
strategie salesiánské 
kongregace v tehdejším 
komunistickém 
Československu. 
Dodnes provází život 
farnosti na Lhotce. 

Na počátku příběhu stál salesián
P. Jan Ihnát. Začátkem 80. let tento 
tajně vysvěcený kněz okolo sebe na 
Lhotce shromáždil partu kluků mezi 
deseti a dvanácti roky. Začal se jim in-
tenzivně věnovat: každý týden se s ni-
mi scházel po bytech, vyprávěl jim 
o Bohu, hrál s nimi hry a samozřej-
mě se i modlil. A v létě s nimi vyrážel 
na dva týdny do přírody. Těmto tehdy 
nelegálním pobytům se říkalo – a do-
dnes se říká – „chaloupky“. 

Co jsme prožili,
dáváme dál

Časem kluci odrostli a uvědomili si, 
že kdo hodně dostal, má i hodně 
dávat. A tak se od druhé půlky 80. let 
někteří z nich začali věnovat mladším 
dětem nejen z farnosti, ale z širšího 
okolí. Setkávali se s nimi přes týden, 
o víkendech i o prázdninách. A když 
v podobném duchu vznikla i dívčí 
skupina, domluvili se a s podporou 
místního faráře P. Vladimíra Rudolfa 
začali připravovat pro děti ze lhotecké 
farnosti výlety a později i zimní a letní 
chaloupky.

První z nich se konala o jarních 
prázdninách v roce 1989 – tedy ještě 
před listopadovými událostmi – v Jo-
sefově Dole v Jizerských horách. Spo-
kojenost dětí, rodičů a dobrý pocit na 
straně starších kamarádů ( jak se na 
lhoteckých chaloupkách říká vedou-
cím) vedla k rozhodnutí pokračovat. 
První letní chaloupka se ve lhotecké 
farnosti uskutečnila v roce 1990. 

Nahoru, dolů…
a zase nahoru

V následujících letech počet dětí na 
chaloupkách rostl. Protože k jejich 
příjemné atmosféře významně pat-
ří i komorní počet účastníků, zača-

lo se již v první polovině 90. let pořá-
dat chaloupek několik. Zimní byly dvě 
a účastnilo se jich úhrnem až šedesát 
dětí. V létě se některý rok konaly i tro-
je. A ve svobodné době se chaloupky 
otevřely i dětem, které neměly do té 
doby přímou zkušenost s církevním 
společenstvím. Plnily tedy význam-
nou roli i směrem k dětem z nevěří-
cích rodin. V druhé polovině 90. let 
pak účastníků ubývalo, v posledních 
letech ale počet dětí opět stoupá. Let-
ní chaloupky byly dosud dvoje. Letos 
však zájem přesáhl kapacitu, a tak za 
rok přibude třetí. 

Stavba
na třech pilířích

Jedinečnost chaloupek je postavena 
na několika pilířích. Prvním a zásad-
ním je tzv. preventivní výchovný sys-
tém Dona Bosca. Ačkoliv to zní vel-
mi vznešeně, jde zkrátka o snahu „být 
neustále s dětmi a pro děti“ – od ran-
ního čištění zubů až po večerní ulé-
hání do spacáků. Druhým pilířem je 
vztah mezi dítětem a vedoucím, tak-
zvaným starším kamarádem. Ten má 

být přítelem, který má dítě rád a dá-
vá mu to najevo. Věnuje mu čas a po-
zornost, naslouchá mu, všemožně ho 
povzbuzuje – při hře i v jiných situa-
cích. Třetím důležitým pilířem cha-
loupek je jejich náboženský rozměr. 
Odkrývat dětem Boží lásku a proží-
vat Kristovu přítomnost ve společen-
ství patří k samé podstatě chaloupek. 
Děje se tak při společné ranní i ve-
černí modlitbě, nad „témátky“ neboli 
katechezemi dětí či duchovním slův-
kem na dobrou noc. Samozřejmos-
tí je společné slavení nedělní mše
svaté. 

Oblíbeným prvkem na chaloup-
kách je velká táborová hra, kterou 
starší kamarádi připravují už dlouho 
dopředu. Podkladem je vždy nějaká 
kniha (např. Letopisy Narnie), kterou 
kamarádi dětem večer čtou a na její té-
ma připravují hry a různé aktivity. 

Starší kamarády, kteří na chaloup-
ky jezdí, tato práce baví, naprostá 
většina z nich k ní navíc přistupuje 
velmi zodpovědně a chápe ji jako služ-
bu. A to v dnešní době zdaleka není
samozřejmé.

Sr. BERNARDA PAVLA LACINOVÁ,
PETR KŘÍŽEK

Salesiánské „chaloupky“ přetrvávají

Eliška, 11 let:
 Nejlepší pro mě 
na letní chaloup-
ce bylo, že jsem 
byla se svými ka-
marády od rána 
do večera. 

 Matěj, 9 let: 
 Na chaloupkách 
byly nejlepší bo-
jovky. V jedné 
jsem byl zajat-
cem. To mě ostat-
ní hledali skoro 
potmě v zahradě. 
A když mě našli, 
tak jsme vyhráli. 

Tadeáš, 11 let:
Na chaloupkách 
je vždycky sran-
da. Starší kama-
rádi pro nás při-
pravují skvělé hry. 

Jáchym, 10 let: 
Nejvíc mě bavilo, 
když jsme cho-
dili na koupališ-
tě. Taky se mi na 
chaloupkách líbi-
lo ubytování.

Bětka, 12 let: 
Mně se líbilo, že je 
to jiné než ostatní 
tábory. Dobrý je 
podle mě přístup 
vedoucích i pro-
vedení her. 

 Enrico, 11 let: 
Mně na chaloup-
kách nejvíce ba-
vily venkovní hry 
v přírodě a když 
jsme hráli na ob-
chod. 

Max, 12 let:
Skvělé byly hry, 
ale nejlepší byl 
vtipný ranní bu-
díček od pana fa-
ráře. Na ten se 
každý rok všich-
ni těší.

Co se ti nejvíc líbilo 
na chaloupkách?

Účastníci letošních 
chaloupek o svých 
největších zážitcích. 

Z výletu na Ještěd. Snímek Daniel Bartoš



Lhotecký kostel Panny Marie Královny míru byl postaven 
v roce 1937. Kostel tehdy stál doslova na zelené louce. 
Dnešní fara (původně klášterní budova salvatoriánů) 
byla dostavena o tři roky později. Novostavbu kostela 
vysvětil v listopadu 1937 kardinál Karel Kašpar.

Původní interiér chrámu byl dokončen de facto až po čtyřech 
letech po dostavbě - tedy v roce 1941. Tehdy totiž byla instalována 
poslední vitráž v presbytáři. Kromě Týnského chrámu jsou zde 
vyobrazeni i zemští patroni – svatý Václav a svatá Anežka.

V roce 1967 přichází na Lhotku P. Vladimír Rudolf. Kněz,
jehož působení zanechalo na Lhotce nesmazatelnou 
stopu. A to nejen pastorační. V 70. letech se P. Rudolf 
pustil dle návrhu architekta Václava Dvořáka do úprav 
liturgického prostoru. Na fotografii je se lhoteckou 
mládeží právě při probíhající rekonstrukci kostela.

V roce 1993 byla podle návrhu arch. Františka Fouska 
dokončena boční kaple Nejsvětějšího Srdce Páně. V té době 
bohužel nebylo možné propojit tento prostor s hlavní lodí, 
a tak jsou návštěvníci kaple stále odkázáni na sledování 
bohoslužeb na televizních obrazovkách. Kaple provizorně 
slouží také jako sál pro přednášky či duchovní obnovy.

Dnešní podoba hlavní lodi lhoteckého chrámu se Stádníkovou 
křížovou cestou a oltářní plastikou, sedes a obětním stolem 
od architekta Václava Dvořáka. Vlevo od hlavní lodi se 
nachází kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, vpravo stávající 
budova fary. Obě jsou přístupné ze zadní části hlavní lodi.

A právě P. Rudolf v 70. letech společně s akademickým 
sochařem Karlem Stádníkem, trvalým jáhnem (na fotografii), 
a P. Petrem Piťhou vytvořili unikátní lhoteckou „Velikonoční 
cestu”. Jde o křížovou cestu, která alegoricky ztvárňuje 
zastavení na cestě utrpení člověka v průběhu dějin. Stádníkovi 
se v ní neotřelým způsobem podařilo propojit utrpení Krista 
s obrazy utrpení velmi blízkými dnešnímu člověku.
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Interiér kostela vypráví o historii

1937

1993

1967

1941

2019

1973
–

1975

Příběh lhoteckého kostela je možné „číst“ i uvnitř tohoto chrámu. Interiér jako by odrážel celou historii stavby 

a poukazoval na nejpodstatnější momenty života tohoto místa i celé farnosti. Vstupte s námi do jeho vyprávění...
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Lhotecký 
kostel byl 
vystavěn na 
památku 
mariánského 
sloupu 

zničeného davem 
na Staroměstském 
náměstí. Tuto událost 
připomínají i vitráže 
v presbytáři, stejně jako 
farní prapor. Ve farnosti 
je uložena také jedna 
z hvězd glorioly, která 
lemovala hlavu Panny 
Marie. Obnovy sloupu se 
ujal sochař PETR VÁŇA,
autor mariánské mozaiky, 
která má být umístěna 
na průčelí farního 
centra na Lhotce. 

Mohl byste představit 
mariánskou mozaiku pro 
farnost v Praze-Lhotce?
Křesťanské umění bylo a je vyprávě-
ním příběhů. Způsoby zobrazení jsou 
různé, ale já rád navazuji na technic-
ké a umělecké prostředky, které se po-
užívaly už od raně křesťanských dob. 
Volba barev, pozice postav – to všech-
no má už od tradice malby ikon svůj 
řád a smysl. A mozaika pro Lhotku 
s prvotním křesťanstvím souvisí. Do 
čela farního domu si farnost vybrala 
příběh o Panně Marii s dítětem Ježí-
šem. Původně jsem chtěl vyobrazit sa-
motnou Pannu Marii, protože kostel 
na Lhotce je úzce spojen i s příběhem 
mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí. V hovorech se zástupci 
vaší farnosti jsme se však shodli, že 
Maria držící v náručí malého Krista 
sděluje něco ještě významnějšího. Po-
zoruhodná byla diskuse o tom, kam 
se bude upírat Mariin pohled. Na-
konec jsme zvolili pojetí, kdy se Mat-
ka Boží bude dívat na Krista. Na dí-
tě ve svém náručí. A Kristus bude ten, 
kdo se dívá na kolemjdoucí. Maria je 
Prostřednice, ale ústředním motivem 
je Boží syn.

Kdy a jak ovlivnilo 
křesťanství vaše umění?
Vyrůstal jsem ve věřící rodině a kaž-
dou neděli jsme s rodiči chodili do 
kostela v Řevnicích u Prahy. Jeho vý-

zdoba je barokní a já jsem si vždycky 
rád prohlížel fresky na stropě a sochy. 
Lavice měly čela zdobená vyřezáva-
nými reliéfy. Měl jsem je tenkrát pří-
mo v úrovni očí. Občas jsem rodičům 
utekl a prohlížel si je. Dodnes si ně-
které pamatuju – jezdil jsem po nich 
prstem, vnímal jejich plasticitu. Dětská 
obrazotvornost je něco úžasného. Co 
v dětství nasajete, od toho pak v umě-
leckém životě nikdy úplně neute-
čete. 

To zní jako počátky umělecké dráhy. 
Rodiče nevěděli, co se mnou. Učil 
jsem se bídně. Tak mě vzali k jedno-
mu místnímu sochaři a řekli mu, že si 
pořád kreslím. A on jim navrhl, že si 
můžu občas k němu do ateliéru chodit 
něco zkoušet. A tak jsem měl tři roky 
možnost se od něj učit. Utrhl třeba list 
ořechu a řekl mi, teď ho zkus třikrát 
zvětšit. Nebo jsem měl vymodelovat 
vlastní ruku, taky jsem kreslil zvířata. 
Postupně jsme se dostali i k perspek-
tivě.

Je pozoruhodné, že vás rodiče 
odvedli právě k sochaři. 

Přitahovalo vás od začátku 
„trojrozměrné“ umění?
Ano, k tomu jsem měl vztah odjakži-
va. Můj táta pracoval v lomu a nosil 
mi odtamtud takovou jemnou jeskyn-
ní hlínu, ze které se dá nádherně mo-
delovat. Dostával jsem i kameny, ale 
ty jsem ještě neuměl moc osekávat.
Když jsem byl v devítce, tak ten sochař 
řekl rodičům, ať mě dají na kamenic-
kou školu do Hořic.

Máte osobní vztah 
k mariánské zbožnosti?
Měl jsem babičku, moudrou a laska-
vou ženu. A ta v sobě měla hlubokou 
mariánskou zbožnost. Přirozenou, 
nebylo to nijak proklamované. Měla 
doma grafiku mariánského sloupu, 
jenže tenkrát jsem o něm ještě nic ne-
věděl. Vyprávěla mi, že když jí bylo 
šest let, přišla její maminka domů 
a plakala, že strhli mariánský sloup. 
Babička se pak celý život modlila za 
to, aby mohl být znovu postaven. Pří-
běh se pro ni zvláštním způsobem 
uzavřel, když před svou smrtí ležela 
v nemocnici Pod Petřínem u borome-
jek. Na tamějším dvoře jsem totiž ose-

kával kopii mariánského sloupu a ona 
na něj z okna viděla. 

Vraťme se ještě k projektu pro 
lhotecké farní centrum. Čím vás 
oslovuje právě technika mozaiky?
V posledních letech jsem několikrát 
překročil hranice čistého sochařství 
a zabrousil do jiných oborů. Dělal 
jsem například vitráže nebo pro jeden 
nově vznikající kostel navrhuji var-
hany. Mistři varhanáři totiž projevili 
zájem postavit nástroj neobvyklého 
tvaru – nakonec půjde o tvar stromu 
v ráji. Mozaika velkého rozměru pro 
Lhotku je také výzva. Je vlastně navrže-
na trochu sochařsky, budou v ní totiž 
i větší plochy kamene a mozaika me-
zi nimi bude vyznačovat linie. Malé-
ho Krista obklopuje kruhový prostor,
jehož obrys prochází okem Panny
Marie – té, která dokázala nahlédnout 
do jeho duchovního světa. Ona ho za-
se svým šatem obemyká a chrání ja-
ko určité tajemství. Linie Mariiny ruky 
navíc tvoří srdce, střed celé mozaiky.
Geometrické tvary tedy nejsou náhod-
né – nesou hlubší význam. 

LENKA KAPSOVÁ

Pohled malého Krista bude patřit kolemjdoucím

Mozaika Panny Marie s malým Ježíškem Petra Váni pro lhoteckou farnost. Snímek archiv farnosti Lhotka



www.centrumlhotka.cz

16 /  CENTRUM LHOTKA – prostor pro všechny

•  Finančním darem uhrazeným na níže uvedený účet (pro 
identifikované dárce vystavíme na žádost potvrzení, které si 
můžete uplatnit k odpočtu z daňového základu),

•  pravidelným nižším obnosem, např. formou trvalého příkazu 
z účtu nebo pravidelné srážky z platu na níže uvedený účet,

•  úhradou libovolné částky prostřednictvím přiložené složen-
ky nebo jednorázovou platbou na zde uvedený transparent-
ní účet,

  vždy na transparentní účet
č. 26 00 68 50 14 / 2010 –

 Fio banka, a.s., s uvedením
 specifického symbolu 119

•  platbou platební kartou přes zabezpečenou platební
bránu na https://centrumlhotka.cz/#prispet,

•  doporučením firmy, společnosti nebo 
podnikatele, jež by mohli být ochotni nás 
finančně podpořit, abychom mohli uza-
vřít darovací smlouvu (i zde lze snížit zá-
klad daně z příjmu) – takové doporuče-
ní nám můžete zaslat e-mailem na adresu 
lhotecka.farnost@seznam.cz;

• v neposlední řadě modlitbou.

Veřejná sbírka, pro niž má naše farnost zřízen uvedený trans-
parentní účet, byla řádně oznámena Magistrátu hl. m. Prahy, 
který tuto skutečnost osvědčil pod značkou
S-MHMP/1714513/2014 1783699/2014.

Jak nám můžete pomoci

Na kvalifikovaném odhadu ceny 
celého projektu Centrum Lhotka, 
vycházejícím z projektové doku-
mentace, se nic nezměnilo. Stále po-
třebujeme asi sto milionů korun. Asi 
dvě třetiny připadnou na nové far-
ní centrum a třetina na rekonstrukci 
a rozšíření kostela.

Definitivní cenu projektu stále 
ještě neznáme, soutěž na dodavate-
le stavby zahájíme snad ještě během 
podzimu.

Dosud jsme vynaložili 7,6 mil. Kč 
na projekční práce, na další služby 

a poplatky a na nákup pozemků ko-
lem kostela, které dříve naší farnosti 
nepatřily. Aktuálně disponujeme dal-
šími 3,1 mil. Kč. Naše farní společen-
ství zatím dalo na tento projekt do-
hromady přes 8,2 mil. Kč a z veřejné 
sbírky jsme za dobu od konce květ-
na 2018 do srpna 2019 získali dal-
ších 2,5 mil. Kč. Celkem jsme tedy 
na tento projekt dosud shromáždili 
10,7 mil. Kč, tedy asi 10 % očekáva-
ných nákladů.

Lhotka patří k velkým, živým far-
nostem a farníci vždy projevují ocho-

tu finančně přispívat na společnou 
věc. I nadále sami přispíváme na 
úhradu nákladů, ale bez pomo-
ci a přispění druhých nezvládneme 
dát zbývající prostředky dohromady. 

Máme přislíbenu pomoc od Arci-
biskupství pražského a byl nám při-
dělen grant z tzv. evropských fondů 
ve výši 15 milionů korun. Takto zís-
káme cca 45 mil. Kč. Spolu s ostat-
ními prostředky se tak dostáváme 
k částce téměř 56 mil. Kč, resp. 56 %
očekávaných nákladů. Zcela urči-
tě se budeme obracet na další sub-

jekty s prosbou o finanční podporu 
a věříme, že budeme vyslyšeni.

Rozšířením kostela Panny Marie 
Královny míru a vybudováním farní-
ho domu vytvoříme podmínky, aby 
byly prostorem pro všechny. Aby se 
věřící vešli do kostela na bohosluž-
by, ale také aby se v Centru Lhotka 
mohli setkávat lidé dobré vůle. Proto 
se opět obracíme na vás s prosbou 
o podporu materiální i duchovní.

JAKUB HRADEC
 za ekonomickou radu farnosti

 a P. JIŘÍ KORDA, farář

Prosíme o podporu materiální i duchovní

Dnes... ... a „zítra“. Vizualizace Štěpán Kotous


