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Centrum 
života 
Chci podpořit dobré dílo Cent-
ra Lhotka, které i přes různé ob-
tíže postupuje kupředu. V létě to 
už bude 25 let, co jsem byl vysvě-
cen na kněze a poslán na své první 
místo: do Michle a na Lhotku. Zde 
jsem pod vedením P. Rudolfa dělal 
své první kněžské krůčky. 

Za tu dobu se toho tolik změni-
lo – v naší zemi i v našich osobních 
životech – ale lhotecká farnost je 
stále stejně živá. Kostel je stále pl-
ný a společenství žije i mimo bo-
hoslužby. Jsem vděčný faráři a far-
níkům, že přes všechny překážky 
šli do projektu přestavby, proto-
že kostel je zejména v neděli plný 
k prasknutí a zázemí i bydlení pro 
kněze je nevyhovující a nestačí.

Už rok kvůli pandemii prožívá-
me těžkou situaci. Ukázalo se, jak je 
důležitá fungující rodina i farnost, 
kde jsou si lidé blízko a mohou si 
pomáhat. A jak důležitá je živá víra 
v Boha, neboť nám poskytuje pev-
nou půdu pod nohama a jiný po-
hled na nemoc i smrt. Ukazuje se, 
jakým zdrojem síly je eucharistie 
i další svátosti a kolik síly, povzbu-
zení a odvahy snášet protiven-
ství si můžeme odnést z chrámu. 

Křesťanská víra stojí na skuteč-
nosti Vtělení Božího Syna, a proto 
k ní neodmyslitelně patří osobní se-
tkání s Bohem při modlitbě i litur-
gii, ale také společenství bratří a se-
ster, s nimiž tvoříme Kristovo tělo. 
Toto společenství potřebuje svůj 
dům, kde se setkává, modlí, slaví, 
pláče, vzdělává se, pomáhá. Dům 
lhoteckého katolického společen-
ství zůstává otevřen i během pan-
demie a plní všechny tyto funkce.

V tomto roce si připomínáme
1 100 let od smrti sv. Ludmily. Kéž 
tato matka našeho národa vypro-
sí lhotecké farnosti vše potřeb-
né k jejímu rozvoji a růstu. A kéž 
vyprošuje Boží požehnání všem 
štědrým dár-
cům, kteří  se 
rozhodli podpo-
řit toto dobré dí-
lo. ZDENEK 
 WASSERBAUER, 
 pomocný pražský 
 biskup

Jak na Lhotce zvládáte pandemii? 
Teď už snad dobře, ale zkraje jsem 
procházel školou trpělivosti s politi-
ky. Docela zabralo čas s mými spolu-
pracovníky ve farnosti dohodnout, jak 
to bude ohledně mší svatých, s ote-
vřením kostela k modlitbě, pak obvo-
lat nebo obeslat vedoucí společenství 
a katechetky a nakonec to všechno dát 
vědět lidem… A pak se za dva tři dny 
nařízení zase změnila. 

A jak tedy vypadá život farního 
společenství sídlištní farnosti? 
Mše svaté máme. S nedělní platnos-
tí dokonce osm. To by ale vzhledem 
k omezením nestačilo, kdyby chodilo 
tolik lidí, co před pandemií. Účastní-

ků bohoslužeb ubylo. Navíc je tu po-
řád možnost dohodnout se na indivi-
duální modlitbě. Překvapilo mě ale, 
že se drží skupinky výuky nábožen-
ství, i když musí pracovat na dálku. Na 
první svaté přijímání se teď připravu-
je dvacet šest dětí. Chystáme je online 
s dvěma úžasnými katechetkami, ale 
bez podpory rodičů by to nešlo. Sme-
kám před všemi vyučujícími, rodiči 
i samotnými dětmi, že tuhle virtuální 
formaci zvládají. Mládežníci zatím sta-
tečně snášejí „dálkovou“ přípravu na 
biřmování. Jsou pozorní, někdy dost 
upřímní, ale dají se nadchnout. O to 
víc jsem naštvaný na nás kněze. Při-
jde mi totiž, že často trpíme bludnou 
představou, že s mladými musíme ja-

ko s princeznou na hrášku a podbí-
zet se. Spíš je osloví upřímnost, když 
si na nic nehrajeme, a taky náročnost 
a nadšení. A aby té radosti nebylo má-
lo, naše farnost roste i díky katechu-
menům. Každý rok jich máme něko-
lik, letos si dokonce dva z nich zvládli 
během podzimu, uprostřed omezení, 
říct před Pánem své ano. 

Děláte dnes tak populární přenosy?
Přenosy neděláme. Skvělých televiz-
ních či internetových přenosů je co 
do místa, obsazení a kvality habaděj. 
Lépe bychom to neudělali. Komu se 
stýská po našem kostele, může přijít. 
A když nemůže, kostel přijde za ním, 
tedy někdo z našeho společenství. Ta-
ky se snažíme těm, kdo z různých dů-
vodů na mši svatou nemohou, zpro-
středkovat různá doporučení ohledně 
slavení domácí liturgie. Ne každá ro-
dina tohle zvládne, ale už o loňských 
Velikonocích mě překvapila, řekl bych, 
svatá vynalézavost některých. Napří-
klad spojení společné nedělní modlit-
by a biblického čtení s procházkou do 
kostela a přijetím eucharistie.

Pokračování na str. 10

Covid lhoteckou farnost nezastavil

Až osm bohoslužeb s nedělní platností. 
Pokračující přípravy na první svaté přijímání, 
biřmování, ale také na stavbu Centra 
Lhotka, aby se farnost „vešla“ do kostela. 
Tak popisuje život svého společenství 

duchovní správce v Praze-Lhotce P. JIŘÍ KORDA. 

Průčelí plánovaného Centra Lhotka s mozaikou sochaře Petra Váni.  Vizualizace Štěpán Kotous
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Vcházíte-li poprvé do 
lhoteckého kostela, 
pravděpodobně se 
váš vstup odehraje 
takto: vezmete za kliku, 
otevřete těžké dřevěné 
dveře, projdete jimi, 
uděláte čtyři až pět 
kroků a zůstanete 
překvapeně stát. 

Tak toto jste nečekali… Vaši pozor-
nost totiž zachytí čtrnáct velmi neob-
vyklých plastik visících po obou stě-
nách jinak poměrně strohé kostelní 
lodi – lhoteckou křížovou cestu. Jedi-
nečné duchovní a umělecké dílo, kte-
ré od poloviny 70. let minulého století 
neoddělitelně patří k tomuto Božímu 
chrámu. Dílo, které je známé nejen 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
ale i daleko za hranicemi naší vlasti. 
Dílo, které se vymyká tradičnímu zob-
razení tématu. 

Lhotecká křížová cesta vznika-
la v době po II. vatikánském koncilu 
a Pražském jaru. Obě zmíněné udá-
losti a s nimi spojený duchovní vývoj 
se zřetelně zobrazily v pojetí, které 
zvolil autor díla. Byl jím akademický 
sochař a současně i první stálý jáhen 
české katolické církve Karel Stádník. 
Tento Hospodinem obzvláště obda-

řený umělec ve spolupráci s tehdej-
ším farářem lhotecké farnosti P. Vladi-
mírem Rudolfem a tajně vysvěceným 
knězem P. Petrem Piťhou vytvořil čtr-
náct sádrových plastik křížové či také 
velikonoční cesty, které byly v průbě-
hu let 1973–1975 postupně umísťo-
vány do lhoteckého kostela. Později 
bylo celé dílo odlito z umělé prysky-
řice a v této podobě je můžeme spa-
třit i dnes.

Jednotlivá zastavení ukazují spojení 
Kristovy bolesti s bolestmi lidí tohoto 
světa. Kristovo utrpení je v nich zpří-
tomněné v utrpení člověka. Zastavení 
jedno za druhým vyprávějí silné příbě-
hy známých i anonymních postav mi-

nulosti i současnosti, věřících i nevěří-
cích lidí. Jako červená nit se tak táhne 
celou křížovou cestu hlavní myšlen-
ka díla: „Kristus nejenže trpěl na své 
vlastní křížové cestě v Jeruzalémě před 
dvěma tisíci lety, nýbrž trpěl v průbě-
hu lidských dějin a trpí i dnes v kaž-
dém jediném člověku, procházejícím 
svou vlastní cestou kříže.“ Představe-
né „příběhy“ jsou s to nejen oslovit ná-
vštěvníky kostela, ale především být 
prostředkem cesty k Bohu těm, kteří 
se na ně nedívají jen jako na umělec-
ké dílo, ale rozjímají u nich, modlí se.

Každoročně před Velikonocemi za-
vítají do lhoteckého kostela stovky žá-
ků okolních škol. Dětem ze sedmých 

tříd v rámci těchto předvelikonočních 
návštěv představujeme právě lhotec-
kou křížovou cestu. Přáli bychom vám 
zažít, s jakým soustředěním a s jakým 
pohnutím se s ní seznamují. V letoš-
ním roce tyto návštěvy možné nebu-
dou. Přijměte tedy letos zástupně vy, 
čtenáři Katolického týdeníku, naše po-
zvání k meditaci této jedinečné křížo-
vé cesty, kterou vám na následujících 
čtyřech stranách nabízíme. A pokud 
se rozhodnete spatřit lhoteckou kří-
žovou cestu na vlastní oči, dveře kos-
tela jsou pro vás otevřené… 

PETR KŘÍŽEK,
místopředseda pastorační rady

farnosti Lhotka 

Projděte si lhoteckou křížovou cestu v KT i naživo

Dokončení ze str. 9

Jsou lidé, kteří tvrdí, že by 
bylo lépe veřejné mše svaté 
kvůli pandemii nesloužit. 
Rozhodně nejsem popírač covidu, 
vzděláním jsem lékař. A na území na-
ší farnosti jsou dvě velké nemocnice 
a mezi farníky jak zdravotníci, tak lidé, 
kteří covid-19 prodělali, třeba i s těž-
ším průběhem. Rozhodně nepořádá-
me velká liturgická shromáždění. Ne-
souhlasím ovšem s často omílaným, 
že nechození do kostela a ke svátos-
tem je v téhle době výzva, nebo do-
konce projev solidarity. Na prvním 
místě je to bolest a něco, s čím se ne-
máme smířit. Tak jako vím, proč mu-
sím do supermarketu nebo k léka-
ři, snad vím, proč musím a chci do 
kostela a ke svátostem. Když lze do-
poručená opatření dodržovat v sa-
moobsluze nebo v čekárně, proč by 
to nešlo v kostele? A jak už jsem ře-
kl, rádi přijdeme za každým, kdo ne-

může za námi. Buďme k sobě ohle-
duplní a přitom dělejme, co za nás 
věřící nikdo jiný neudělá: choďme 
za Pánem Ježíšem do našich koste-
lů. Vždyť tam nechodíme jen sami za 
sebe, ale i za své blízké a celou naši
společnost.

Pojďme od života farnosti v nelehké 
době ke stavbě vašeho farního 
centra a rozšíření kostela. Proč 
ještě nestavíte? Peníze přeci 
sháníte už poměrně dlouho.
Jestli je to dlouho, je relativní. Napří-
klad získání územního rozhodnutí 
v Praze trvá průměrně o dva roky dé-
le, než trvalo nám. Nicméně jak to bý-
vá, a u církevních staveb zvláště, našli 
se lidé, kterým se naše záměry nelíbí 
a snaží se nám je zhatit, nebo alespoň 
zkomplikovat. V našem případě se na-
štěstí nejedná o davy, ale i pár jednot-
livců stačí. Aktuálně se jedná o ekolo-
gický spolek, který se už déle než rok 
snaží farnosti zabránit ve vykácení asi 

šesti stromů a nějakých keřů. Vůbec 
neberou v potaz, že jsme od počátku 
počítali se zelenou střechou, že jsme 
samozřejmě souhlasili se všemi pod-
mínkami danými úřady. Teď je věc 
u soudu.

Podaří se nakonec se stavbou začít? 
Nerad bych, aby to znělo jako frá-
ze, ale skutečně věřím, že dá-li Pán, 
centrum stát bude, i kdyby se někdo 
na hlavu stavěl. Lidé se roky modlili 
a modlí, projekt vznikal zdola, archi-
tekti jsou z farnosti, hodiny a hodiny li-
dé seděli nad návrhy. Doufám, že Pán 
je s námi. Vzpomeňte na jiné stavby, 
třeba i Mariánský sloup na Staroměst-
ském náměstí. Vše má svůj čas. Navíc 
jsme skutečně přesvědčeni, že i svět-
ské právo je na naší straně a že se ho 
domůžeme. Takže je třeba trpělivosti.

Centrálním tématem této přílohy 
je originální křížová cesta od Karla 
Stádníka z vašeho chrámu. 

Když jsem do farnosti přišel, povzde-
chl jsem si: „Zase originální moderna. 
Jak se u toho mám s lidmi modlit, když 
to má jiná zastavení než klasická kří-
žová cesta?“ Ale nyní jsem za ni veli-
ce rád. Farníci by ji nedali, to jsem si 
uvědomil při vzniku plánů na úpravu 
interiéru hlavní lodi. Návštěvníci jsou 
jí bez přehánění většinou unesení. 
Mne samotného opakovaně překva-
puje, kolik lidí, a to i těch, kdo tvrdí, 
že s vírou nemají nic společného, to-
hle provedení vykolejí a dojme. Na 
Bílou sobotu odpoledne proto pořá-
dáme takzvanou cestu Kříže pro hle-
dající a ty, kdo se považují za bezvěr-
ce. A o Noci kostelů se třikrát za večer 
koná duchovní představení této kří-
žové cesty. Stále je o ně zájem. Jez-
dí sem kvůli ní i zájezdy, zvláště v ně-
meckém katolickém prostředí se stala 
doslova hitem. Doufám, že se i čte-
náři Katolického týdeníku přijedou
podívat. 

JIŘÍ MACHÁNĚ 

Covid lhoteckou farnost nezastavil

Pokud chcete vidět lhoteckou křížovou cestu naživo, dveře kostela jsou otevřené. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra
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3. ZASTAVENÍ
Ježíš jako nevinný odsouzen na smrt
Lidské dějiny znají nespočet rozsudků smrti pronesených nad nevinnými. 
Gotická katedrála ve francouzském městě Rouen je v 15. století během 
stoleté války svědkem jednoho takového odsouzení. V popředí stojí 
mladá, ani ne dvacetiletá dívka. Vlastními zrazena a vydána anglickým 
uchvatitelům. Soudní tribunál tvoří kardinál, biskup, kněz a mnich. Ortel 
vynášený francouzským biskupem zní jasně: jako čarodějka a kacířka 
musí Johanka z Arku zemřít na hranici. Jako by sem ještě zdálky doznívalo 
volání davu z Jeruzaléma: „Ukřižuj ho, ukřižuj ho!“ I v Johance, tak jako 
v mnoha dalších, byl Ježíš opětovně jako nevinný odsouzen na smrt.

4. ZASTAVENÍ
Ježíš přijímá svůj kříž
Mnozí jsme tam byli. Anebo tu stavbu známe alespoň z fotografií. 
Římské Koloseum. Podle tradice místo utrpení prvních křesťanů. 
Podstatné však není místo, ale děj. První křesťané se museli rozhodnout. 
Uctívat císaře jako božstvo a přinášet mu oběti, anebo zachovat věrnost 
trojjedinému a pravému Bohu? Rozhodnutí na život a na smrt. Do 
slova a do písmene. Následovat Krista znamená přijímat dennodenně 
svůj kříž. Tak jako matka s dětmi, apoštol hledící vzhůru či vysvlečený 
mučedník. Anebo jako ti křesťané, kteří i dnes v mnoha zemích 
světa přijímají Kristův kříž. A Kristus jej přijímá společně s nimi.

1. ZASTAVENÍ
Ježíšova úzkost v Getsemanské zahradě
Hřib atomové exploze, zoufalá matka, prázdný kočárek. Getsemany 20. sto-
letí. Strach, obavy, úzkost. Ježíš tuší, co ho čeká. Vnímá sílu a moc zla. Je na 
to sám, jeho přátelé usnou. Mnozí to známe. Strach, obavy a úzkost nás, li-
dí moderní doby. Obava matky, že život, který dala svým dětem, by mohl být 
v důsledku jaderného konfliktu zcela zahuben. Strach otce ze ztráty zaměst-
nání, strach manželů z rozpadnutí vztahu, úzkost z propuknutí zákeřné ne-
moci… Kristus však na rozdíl od apoštolů nespí. Naše strachy, obavy i úzkosti 
jsou i strachy, obavami a úzkostmi Kristovými. Opakovaně je s námi prožívá.

2. ZASTAVENÍ
Ježíš je bičován
Středověká galéra. Jedna z mnohých, které ve starověku a středověku 
brázdily vlny Středozemního moře. A na ní veslaři – zpravidla otroci či 
váleční zajatci, přikováni ke svým místům řetězy. Nad nimi se tyčí dozorce, 
v jehož ruce nelze přehlédnout důtky. Nešťastníky pod sebou jimi nutí ke 
stálému výkonu a udržení rytmu. Důtky opakovaně dopadají na záda 
ubožáků, z jejichž očí už jen hledí úzkost a zděšení. Každou takovou ranou 
je znovu a znovu bičován i Kristus. Jak často bičuji i já! Sarkastickým 
slovem, ironickým vtipem, opovržlivou poznámkou či prostou neúctou.

LHOTECKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA
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5. ZASTAVENÍ
Setkání s Matkou
Maria, Ježíšova matka. Provází jej od samotného počátku, dospíváním 
i při jeho veřejném působení. A tak není divu, že je přítomna i na jeho 
cestě kříže. Lhotecký kostel dnes stojí uprostřed moderních sídlišť. 
Ve vysokých panelácích prožíváme své vlastní křížové cesty my, 
kteří jsme tu doma. Postava o berlích připomíná křížové cesty stáří, 
nemohoucnosti a opuštěnosti. Rozervaní mladiství, v paži jednoho 
z nichž lze rozeznat injekční stříkačku, nám staví před oči křížové 
cesty závislostí na drogách, sexu, alkoholu či internetu. A zobrazená 
rodina pak křížové cesty rozpadajících se rodin, kolabujících 
vztahů a dětí bez otců či matek. A uprostřed toho všeho stojí i dnes 
Maria – s otevřenou rukou, jako by říkala: „Vím o Tvé bolesti, jsem 
tu s Tebou, stejně jako jsem byla v Jeruzalémě se svým synem.“

7. ZASTAVENÍ
Šimon z Kyrény pomáhá nést Ježíšův kříž

Koncentrační tábor Osvětim. Doba druhé světové 
války. Platí zde jasná pravidla. Za každého 
uprchlého vězně půjde deset jiných zemřít do 
bunkru hladu. Tak se také stalo v létě roku 1941. 
Na apelplatzu jsou vyrovnány řady a náhodně 

vybráno deset nešťastníků. Jeden z nich, František, 
manžel a otec dvou synů, začíná hlasitě plakat 
a naříkat. V onen okamžik vystupuje z řady vězeň 
s číslem 16670, kněz a františkán Maxmilián 
Kolbe a nabízí svůj život za život Františkův. Velitel 

tábora souhlasí a Maxmilián Kolbe odchází zemřít 
s ostatními devíti do bunkru hladu. Novodobý 
Šimon z Kyrény, který přijímá Ježíšův kříž, aby mu 
jej pomohl nést… A co já? Vidím kříže druhých 
kolem sebe? Příbuzných, sousedů, kolegů?

6. ZASTAVENÍ
Ježíš padá pod křížem
Vysoký ostroh, pod ním mrtvé dětské tělíčko, částečně přikryté, a vedle ležící 
malý plyšový medvídek. Autentický příběh z nedalekého dětského domova. 
Stále znova a znova se opakující otázka: „Kdy přijde moje maminka? Kdy ji 
uvidím?“ – Obvyklá, poněkud nerudná a stále stejná odpověď: „Nezačínej s tím 
zase! Víš, že maminka má moc práce. Musíš být trpělivá!“ Až jednoho dne už 
personálu došla trpělivost: „Tak už toho nech. Jsi dost veliká, abys pochopila, 
že tvá matka o tebe nemá zájem. Smiř se s tím, že nemáš matku!“ A ona dívka 
se otočí, odejde do svého pokoje, otevře okno a skočí. Kříž, který padl na její 
ramena, byl příliš těžký na to, aby byla schopna ho nést. V oné dívce padl 
pod tíhou kříže opět i Kristus. Tak jako před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě.



8. ZASTAVENÍ
Setkání s Veronikou
Moderně ztvárněný veraikon, Veroničina rouška s Ježíšovou tváří. Po straně 
podvyživené, vyzáblé postavy s prázdnými miskami na jídlo a nafouklými bříšky. 
V levé dolní části možná matka, možná žena, které se zželelo vyhladovělého 
děťátka a bere je do náručí. A zprava žena v rubáši, která nám odkrývá 
Ježíšovu tvář. Veronika 20. století. Svatá. Albánka ze Skopje. Matka Tereza. 
Ta, která od poloviny 20. století zakládala nejprve v Indii a následně po celém 
světě útulky pro umírající, sirotky a opuštěné děti. Ta, jejíž dílo se dnes rozvíjí 
ve více než stovce zemí světa. Ta, která na časté otázky novinářů po motivaci 
svého jednání odpovídala: „Protože ve tváři každého jednoho dítěte vidím tvář 
Ježíšovu!“ Kéž i já jsem schopen ve tváři každého bližního vidět tvář Ježíšovu…

10. ZASTAVENÍ
Ježíš přibíjen na kříž
Zpravidla se nám u tohoto zastavení vybaví klasické znázornění Ježíše 
položeného na kříž. Kolem něho vojáci a hřeby, které prorážejí Ježíšovy 
ruce. I zde jsou ruce. Nikoliv však ruce Ježíšovy, nýbrž ruce pražského 
německého lékaře z 1. poloviny 20. století, bakteriologa, sérologa 
a imunologa prof. Friedricha Breinla. Svůj život zasvětil vědě, která 
se mu stala osudnou. Vakcína, na jejímž vývoji bádal a sám sobě ji 
aplikoval, nebyla funkční a on v důsledku své předchozí dobrovolné 
nákazy zemřel. Ježíšovy rozepjaté ruce se obětovaly pro spásu světa, ruce 
lékaře Breinla pro vědu sloužící člověku. Pro co se angažují mé ruce?

 / C

11. ZASTAVENÍ
Ježíš umírá na kříži
Centrální kříž lhoteckého kostela.
Mohutný. Jako první upoutá pozornost 
každého, kdo do chrámu vstoupí. Ježíšovo 
tělo z něj visí, jako by chtělo obejmout 
všechny ty, kteří se zde den co den společně 
scházejí a s vděčností si připomínají 
a zpřítomňují jeho oběť. Forma kříže je 
pozoruhodná. Kovové paprsky evokují 
ostnatý drát, vězení a smrt. Gulagy, 
koncentráky, pracovní a internační lágry 
20. století. Tam všude byl Ježíš přibíjen 
na kříž, tam všude volal: „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mě opustil?!“ Jednu 
drobnost však nelze přehlédnout. Zlatavé 
zbarvení kovových paprsků dává tušit záři 
vycházející zpoza kříže. Něco, co ještě není 
zcela zřejmé, ale přesto k nám proniká.

9. ZASTAVENÍ
Ježíš obrán o šat
Nic mu nezůstalo. I ten poslední kus látky, který mu poskytoval intimitu, 
mu sebrali. „Losovali o jeho šat…“. Rozstřílené, vybombardované, vypálené 
a zničené město opouštějí i ti poslední, kteří ještě zůstávali. Někdo bos, někdo 
v onucích, někdo s ranečkem. Vše zůstalo v troskách. A není podstatné, 
máme-li před očima Stalingrad na přelomu roku 1942, vybombardované 
Drážďany v pětačtyřicátém, Balkán na počátku 90. let anebo syrská města 
jako Rakka, Aleppo, Damašek či Homs z nedávné doby občanské války. 
Všude tam, kde je člověk obírán o právo večer pokojně usínat a ráno 
se v klidu probouzet, odcházet za prací či do školy a vracet se do svého 
domova, všude tam je Ježíš i dnes a stále znova a znova obírán o šat.



14. ZASTAVENÍ
Zmrtvýchvstalý Kristus
Lhotecká křížová cesta by nebyla úplná 
bez tohoto zastavení. Zmrtvýchvstalý 
Kristus a Boží lid. Boží lid,
reprezentovaný ženami a muži, ke 
kterým se Zmrtvýchvstalý obrací se 
slovy ze závěru Matoušova evangelia: 
„Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte 
se království, které je vám připraveno 
od založení světa. Neboť jsem hladověl, 
a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste 
mi pít…“. Pečlivý pozorovatel rozpozná 
sv. Václava, sv. Ludmilu, sv. Vojtěcha, 
Antonína Cyrila Stojana, ale i dobrotivého 
a jasnozřivého sv. Jana XXIII. či Martina 
Luthera Kinga. A mnoho dalších ze 
všech stavů a koutů světa. My, kteří 
toto osobní setkání se Zmrtvýchvstalým 
máme ještě před sebou, se však můžeme 
nejen těšit, ale již dnes se radovat 
z jeho přítomnosti mezi námi v podobě 
eucharistie, znázorněné uprostřed 
plastiky jako zářící zlaté slunce.

13. ZASTAVENÍ
Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu
Uschlý strom. Opuštěné dělo. Narychlo sbité kříže zasazené na hroby padlých. 
Nicota, prázdnota, smrt. Generál Wellington v červnu roku 1815 ze svého 
koně shlíží na válečné pole u Waterloo poseté mrtvolami vojáků a pronáší 
slova, která vstoupila do evropských dějin: „Pohled na válečné pole je bolestný 
i pro toho, který z bitvy vychází jako vítěz“. Hrob a smrt jako důsledek lidského 
hříchu. Světové dějiny znají milióny takových hrobů, které jsou důsledkem 
hříchu – národnostního, sociálního, rasového i náboženského. I Ježíšův hrob 
je důsledek hříchu, ano, i mého osobního hříchu. Bylo by ale děsivé, ba přímo 
tragické, kdyby hrob Ježíšův i můj měl být definitivní, konečnou stanicí.
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12. ZASTAVENÍ
Ježíšovo mrtvé tělo v náručí matky
Lhotecká pieta. Je jiná než většina ostatních. Nezobrazuje totiž přímo Marii 
s Ježíšovým mrtvým tělem, nýbrž jednu z šesti milionů žen, které i letos držely, 
drží či budou držet své mrtvé dítě v náručí. Dle údajů OSN umírá ročně 
více než šest milionů dětí v důsledku hladu, podvýživy či léčitelných nemocí, 
jako jsou průjem, zápal plic, malárie či spalničky. Šest milionů matek 
prožívá podobnou bolest, jako prožívala Ježíšova matka. Uvědomujeme 
si, jaký je to v našem bohatém světě skandál? Lhotecká pieta nám klade 
tento skandál před oči nikoliv proto, abychom drásali své city, nýbrž volá 
k akci. Co činím já osobně pro zmírnění bolesti matek tohoto světa?

Snímky křížové cesty Boženka Šárková



Lhotecká farnost vyrostla 
původně na poli za 
městem. Za necelých 
pětaosmdesát let se však 
stala jednou z největších 
v Praze, prostorově jí 
nestačí kostel ani fara.

Plánovaná stavba reaguje na potřeby 
místního společenství, které se již delší 
dobu zvětšují díky mnohým aktivitám, 
jež farníci pořádají pro sebe i pro širo-
kou veřejnost. Tři hlavní úlohy – rozší-
řit liturgický prostor, vytvořit kvalitní 
zázemí pro farnost a vyřešit důstojné 
bydlení duchovních – se i přes všech-
na omezení podařilo skloubit do návr-
hu, jehož ambicí je stát se duchovním 
centrem uprostřed sídlišť.

I přes všechna zmíněná omezení, 
kterými jsou tvar a pozice pozemku, 
hluk dopravy či nevýhodná orienta-
ce ke světovým stranám, se podařilo 
vytvořit harmonické propojení nové-
ho a původního. Stávající dominantní 
hmota kostela a vertikála věže mířící 
do nebe zdůrazňuje, že jde o chrám 
Páně. Naproti tomu nová horizontál-
ní hmota farního domu jako by zpříto-
mňovala běžný všední život člověka. 
Otevřenost všem kolemjdoucím vyja-
dřují dvě nádvoří otevírající prostor 
před farním domem a před kostelem 
směrem do ulice.

Chirurgický řez kostelem
Hlavní část Centra tvoří původní kos-
tel s boční kaplí, nově rozšířený o dru-
hou boční loď. Navrženým propoje-
ním bočních lodí s hlavním prostorem 
vznikne ucelený trojlodní liturgický 
prostor s možností částečně centrál-
ního uspořádání.

Část jedné z bočních lodí tvoří pro-
stor pro děti, za vstupním foyer je na-

vrženo zázemí kostela včetně prostor-
né sakristie a zpovědních místností.

Zcela zásadní úlohou při adaptaci 
kostela bylo zachování výrazu Lhotec-
ké křížové cesty. Doslova s chirurgic-
kou přesností jsme řešili nové umís-
tění tohoto uměleckého díla, aby 
neztratilo nic ze své jedinečnosti, díky 
které je lhotecký kostel známý i daleko 
za hranicemi naší země.

Propojení stavební
i duchovní

Druhou částí lhoteckého Centra je far-
ní dům. Je navržen tak, aby poskytoval 
dostatečné zázemí potřebám farnosti 
a zároveň umožnil rozvoj aktivit. Tro-
jice kluboven je doplněna společen-
ským sálem, suterénním klubovým 
prostorem a zázemím. V horním patře 
jsou umístěny byty duchovních. Obě 
části Centra jsou bezbariérově uspo-
řádané a navzájem propojené, aby by-
lo pod jednou střechou možné důstoj-
ně slavit liturgii a zažívat společenství 
i při dalších aktivitách.

Při propojení obou částí Centra je 
myšleno i na duchovní rozměr. Průče-
lí farní budovy, směřující k rušné uli-
ci a k většině příchozích, totiž bude 
zdobit mozaika Madony s Ježíškem 
od sochaře Petra Váni, který nedávno 
dokončil Mariánský sloup na Staro-
městském náměstí. Právě u jeho ori-
ginálu příběh lhoteckého kostela před 
lety začal. PROKOP JIRSA,
 architekt, spoluautor projektu

Více o celém projektu na webu
www.centrumlhotka.cz.
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Centrum Lhotka – duchovní klenot mezi paneláky

Pane Ježíši, tvá Matka Maria ti byla vždy nablízku a nyní s tebou kraluje v ne-
bi. Právě jí, Královně míru, naši předkové zasvětili lhotecký kostel. Proto i my 
spoléháme na její pomoc a ochranu.

A tak tě na přímluvu tvé milované Matky prosíme o dary tvého Ducha, o po-
žehnání a zdárný průběh rozšíření lhoteckého kostela a stavby Centra Lhot-
ka – domu, který bude místem radostného setkávání všech lidí dobré vůle.

Amen.
Královno míru, oroduj za nás!

Kromě boční lodi zde vyroste nový vstup do kostela. Zázemí pro farnost i kněze, přiléhající k presbytáři chrámu.  

Petr Váňa představuje mozaiku pro Centrum Lhotka. 
 Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra

Plánovaný interiér s lhoteckou křížovou cestou.  Vizualizace Štěpán Kotous

Modlitba za Centrum Lhotka
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www.centrumlhotka.cz

Na našem kvalifikovaném odhadu ce-
ny celého projektu Centrum Lhotka 
kolem sta milionů korun se nic nezmě-
nilo. 

Lhotka patří k velkým živým farnos-
tem a farníci vždy projevují ochotu fi-
nančně přispívat na společnou věc, 
ale bez pomoci a přispění druhých ne-
zvládneme sehnat zbývající prostřed-
ky. Dosud jsme dali dohromady přes 
14 milionů korun. Věříme, že nám bu-
de i nadále pomáhat řada jednotliv-
ců i subjektů svou finanční podporou, 
kterou si mohou snížit svůj základ da-
ně z příjmu.

Rozšířením kostela Panny Marie 
Královny míru a vybudováním farního 
domu chceme vytvořit důstojné pod-
mínky jak pro bohoslužby, tak pro se-
tkávaní lidí dobré vůle. Proto se na vás 
opět obracíme s prosbou o podporu 
materiální i duchovní. 

Za vše předem děkujeme!

JAKUB HRADEC,
fundraiser farnosti

Ještě jste nenavštívili unikátní lhotec-
kou křížovou cestu? Vydejte se do 
Prahy na pouť za Pannou Marií k ob-
novenému Mariánskému sloupu na 
Staroměstském náměstí a do naše-
ho kostela Panny Marie Královny mí-
ru na Lhotku, jehož existence je s Ma-
riánským sloupem přímo spojena! 

Můžete u nás zhlédnout a duchov-
ně prožít jedinečnou křížovou ces-
tu vytvořenou akademickým socha-
řem Karlem Stádníkem a přesvědčit 
se, že i mezi pražskými paneláky se 
může skrývat tolik obohacující umě-
lecký a duchovní klenot. Přijeďte,
jste zváni!

•  finančním darem (identifikovaným dárcům vystavíme na žádost 
potvrzení k odpočtu z daňového základu); 

•  pravidelným obnosem, např. trvalým příkazem 
z účtu nebo pravidelnou srážkou z platu;

•  úhradou libovolné částky prostřednictvím
přiložené složenky;

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

 Fio banka, a.s., s uvedením
 specifického symbolu 121
•  platbou platební kartou přes zabezpečenou platební 

bránu na https://centrumlhotka.cz/#prispet 

•  doporučením firmy, společnosti nebo podnikatele 
ochotných nás finančně podpořit, abychom mohli 
uzavřít darovací smlouvu (i zde lze snížit základ daně 
z příjmu) – takové doporučení nám můžete zaslat 
e-mailem na fundraiser@centrumlhotka.cz;

•  modlitbou.

Za rok 2021 lze od základu daně z příjmů odečíst až 30 %!

Veřejná sbírka naší farnosti má 
zřízen uvedený transparentní 
účet a byla řádně oznámena 
Magistrátu hl. m. Prahy, 
který to osvědčil pod zn. 
S-MHMP/1714513/2014 
1783699/2014.

Jak nám můžete pomoci

Prosíme o podporu materiální i duchovní

Putujte
za Královnou míru, 
srdečně vás zveme

Plánované Centrum Lhotka v okolní zástavbě. Vizualizace Štěpán Kotous

Milí čtenáři, dostávám od vás opako-
vaně ujištění o podpoře a modlitbě. 
Ta je tím nejdůležitějším, protože bez 
Božího požehnání marné je naše na-
máhání. Veliké díky patří dále vám, 
kteří i v dnešní době máte možnost 
na Centrum Lhotka přispět. Jsou si-
ce lidé, kteří začátek stavby zdržují. 
Ale na druhou stranu, nebylo by po-
dezřelé, kdyby věci kolem kostela šly 
hladce? Někteří máte osobní zkuše-
nost s budováním kostela nebo fa-
ry. Dáte mi tedy za pravdu, že trpěli-
vost plody přináší. Věřím, že jedním 

z těch plodů je čas na shromažďová-
ní potřebných financí. Vaši štědrost 
můžeme oplatit modlitbou a to také 
děláme: v kostele každý den při sva-
tém růženci a pak o prvních nedělích 
v měsíci v deset hodin při mši svaté 
za všechny dobrodince. Také vás rá-
di přivítáme v našem kostele, ať už 
jednotlivě nebo jako skupinu. Oslo-
vující Stádníkova křížová cesta a ra-
dost ze setkání těch, kteří sdílí tak 
úžasný dar, jakým je naše víra, jsou 
tou nejlepší pozvánkou. Přijeďte!
 P. JIŘÍ KORDA, farář

Poděkování


