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 Lastura  
               Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.Jakuba Staršího,                 
                                                       Praha 10 - Petrovice 

 
 

DŮM PRO MOU PANÍ 
   Přišla jsem do petrovické farnosti jako „náplava“. Nežiji v Petrovicích ani 
v Horních Měcholupech a tak jsem si chtěla ponechat od některých věcí „zdravý 
odstup“. Například od stavby farního centra. Byla jsem rozhodnutá, že se budu 
modlit za to, co farníci chtějí a tečka. Jenže pak se cosi změnilo.  
   Zdálo se mi jednou, že se 
dívám na nový dům upro-
střed něhož stála malá soška 
Panny Marie a k tomu slo-
va: „dům pro mou paní...“ 
A takové bezpečí tam 
bylo… Jako že střecha toho 
domu je jakoby její plášť a 
my že jsme uvnitř toho 
pláště...  
   V rodině se, alespoň my-
slím, stává celkem často, že 
muž, který miluje svou ženu 
nebo svou matku, svou 
paní, chce pro ní postavit 
dům. Může to udělat 
skupina věřících? Postavit 
dům pro svou Paní? 
Pokoušela jsem se před-
stavit si, jak by to mohlo 
vypadat. 
   Možná by se chodili spo-
lečně modlit na místo, kde 
ten dům chtějí mít a prosili 
by svou Paní, aby se za ně 
přimlouvala, aby jim pomá-
hala  a odstraňovala překáž- 
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stavba farního centra 
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ky z cesty tak, jak to dělají svým dětem maminky. Aby je vedla, protože ona ze 
všech lidí nejlépe ví, co se jejímu Synu líbí.  
   Možná by si získali zodpovědné úředníky, kteří by jim mocí Ducha svatého 
porozuměli. A všichni by měli neodolatelně horké a velké srdce, které by se 
stále zvětšovalo a kamenná místečka by z něho mizela, až by bylo celé z masa. 
   Možná by doopravdy nechali u řezbáře vyřezat sošku jejich Paní, scházeli by 
se u jejích nohou, modlili se za každou jednotlivou věc a po nějaké době by si 

všimli, že se jejich prosby plní, že 
se dějí zázraky. Jejich víra by 
rostla a byli by všemu lidu milí… 
   Možná by nedávali jen ze svého 
přebytku, ale z nedostatku, jako 
chudá vdova…  
   Možná by věřili, že duchovní 
střechu toho domu bude tvořit 
plášť jejich Paní, který drží spolu 
se svým Synem a že všechna 
jejich společenství, shromáždění, 
učení, brigády, setkávání a oslavy 
se už napořád budou dít v bezpečí 
a ochraně jejího pláště, protože do 
něj Bůh Otec svěřil svého jedi-
ného Syna, Ježíše Krista. 
   Možná by v tom stavení našli 
duchovní domov nejen oni sami, 
ale celé zástupy. Bylo by jich 
velice mnoho a stále by přicházeli 
další a další, kteří by, zasaženi 
jejich nadějí a vírou, začali toužit 
po Božím království.      
   Během toho rozjímání jsem si 

uvědomila, že tu jde také o mé horké srdce, o mou naději 
a víru, o mou ochotu investovat se do Božích věcí a důvěřovat ve velikou Boží 
lásku a moc. Nechci patřit do kategorie těch ani horkých - ani studených, kteří 
odkládají ze svého života věci přesahující jejich lidský rozum a považují je za 
nemožné. Tak se stalo, že už nejsem nezúčastněná. Mám za to, že když naše 
farní centrum bude dům, postavený „pro mou Paní“, bude to všechno 
v pořádku.    
 

                                                                                                     Renata Černá 
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NOVÉ FARNÍ CENTRUM   
U KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO,  
PRAHA - PETROVICE 
 

(VÝBĚR Z PRŮVODNÍ ZPRÁVY STUDIE) 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Návrh studie  na novostavbu farní budovy 
(na místě dosavadní) u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze Petrovicích, využívá 
značného výškového rozdílu terénu cca 3,3 m na zadaném staveništi. Tento 
výškový rozdíl terénu umožnil vytvořit koncepci domu s možností nástupu vždy 
z úrovně terénu do dvou hlavních podlaží. Horní podlaží navazuje na přímý 
vstup do předprostoru kostela a zámku, kde vzniká urbanisticky hlavní vazba 
budovy fary a kostela. Dolní podlaží navazuje na vstup a vjezd z ulice 
Edisonovy, který slouží  pro vstup veřejnosti v případě  organizování 
společenských akcí v sále a pro vstup do herny a do zahrady  (s kočárky). 
Budova je komunikačně propojena vnitřní schodišťovou halou. Další nezávislý 
vstup k bytu faráře je umožněn  lávkou ze střechy garáže a altánu.  
Novostavba fary je umístěná v historickém prostředí nejstarší urbanistické 
struktury původní vesnice Petrovice. To ovlivňuje následné architektonické 
řešení, navrhované tvarosloví a volbu materiálů. 
 
ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  
Navrhovaná fara má dvě nadzemní podlaží, využívané podkroví a zahrnuje i 
původní starý sklep. 
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Hlavní dispoziční rozvržení budovy: budova je orientována hlavními 
místnostmi na jih do zahrady směrem ke kostelu. Podružné místnosti, chodby, 
hala a schodiště jsou orientovány na sever ke komunikaci. 
 Z horního vstupu, kde je kryté závětří, je přístupný byt faráře s příslušným 
vybavením s pohostinskou místností a kanceláří. Dále je zde situována malá 
učebna využívaná též jako klubovna, invalidní a pohotovostní WC, skříně na 
šaty a přezutí a komunikační hala s propojovacím  jednoramenným schodištěm. 
Byt faráře je přístupný také nezávislým vstupem přes lávku. Do podkroví jsou 
vedeny rovněž jednoramenné schody. Z malé haly v podkroví je přístupná 
garsonka /pohostinka/. V sedlové střeše je umístěno pouze jedno střešní okno 
ateliérového typu. 
Dolním vstupem je přístupný sál pro farní komunitu a veřejnost (přes halu se 
šatnou), dále herna  a kuchyňka, vše s přímou vazbou na terén. WC jsou 
přístupná z haly. Podružným vstupem je WC přístupné také ze zahrady. Zde je 
také vstup do místnosti pro údržbu zahrady, kde je možné zřídit nouzový 
přístřešek. Pod jednoramenným schodištěm je vedeno schodiště 
s (prohloubenou) chodbou do starého sklepa. 
Herna pro děti je přístupná z haly po rampě, má nižší světlou výšku než sál (pod 
ní je umístěn původní sklep). Přímé vstupy na terén výrazně zjednoduší požární 
řešení. Vstupy jsou kryté podélnými markýzami proti dešti. Okna v přízemí jsou 
ochráněna z důvodů bezpečnosti (ale i stínění), posuvnými žaluziovými panely 
dřevěné konstrukce. Zahradní altán je napojen na společnou terasu se sálem. V 
prostoru za altánem je navržena malá zpovědní kaple. 
Architektonické a materiálové řešení vychází z kontextu prostého tvarosloví 
okolní zástavby. Dům má sedlovou střechu a šedobílou štukovou omítku. Okna 
jsou světlá dřevěná. Na fasádě jsou výrazným prvkem dřevěné posuvné 
paravány (stínění a bezpečnost) z hranolků a větrací neprůhledné klopny 
v úzkých vertikálních pruzích (světlá vodovzdorná překližka). Střecha je z šedé 
rovinné krytiny, variantně s plochou  keramickou krytinou (čtvercové šablony). 
Žlab je posazen na atice s malým přesahem. Ohrazení pozemku směrem do 

ulice a ke kostelu tvoří omítaná zeď, 
ostatní části jsou oplocené pletivem 
skrytým ve stříhaných keřích. Pro 
zahradní úpravy jsou využity gabiony 
(drátěné koše s kameny). 
Fasáda altánu je tvořena dřevěnými 
hranolky s mezerami, podobně jsou 
obloženy stěny garáže. Povrch 
východní vstupní terasy bude 
z dlažby na terčích. 
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Z pohledu konstrukce se jedná o jednoduchý zděný dům z keramických tvárnic 
případně jiného staviva. Dům má příčný  nosný systém. V případě sálu jsou 
nosné i obvodové stěny, které nesou křížem armovanou desku. V sále bude 
vytvořen trámkový kazetový železobetonový strop. Krov budou tvořit krokve 
po vlašsku, případně tradiční (zateplený) krov. 
 
Vodorovné konstrukce budou železobetonové. 
Zakládání bude upřesněno po geologickém průzkumu. Bude se jednat o 
jednoduché základové pasy. Východní část terénního rozdílu zajišťuje 
monolitická konstrukce, nebo záporová stěna dle požadavků statika. 

 
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DOPRAVA. 
Připojení plynu a elektro bude ve stávajícím místě (v nově vybudované a 
přezbrojené rozvodné skříni). Vodovod bude napojen na stávající řad, pro 
užitkovou vodu je možné využít vlastní studnu. 
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Dešťové vody budou vsakovány na pozemku. Parkovací plochy jsou provedeny 
na vsakovací zatravňovací dlažbě. Pro přívalové vody bude zřízen vsakovací 
objekt s přepadem. Splašková kanalizace bude napojena  přes šachtu do 
stávajícího kanalizačního řadu v Edisonově ulici. 

Vytápění předpokládá dva 
až tři samostatné plynové 
kotle dle požadavků in-
vestora (měření). V hlavní 
obytné místnosti faráře 
doporučujeme zřídit krbo-
vá kamna pro vytápění 
v přechodném období. Pro 
vytápění sálu a herny je 
též možno zvažovat 
využití tepelných čerpa-
del. Garáž bude tempero-
vaná. 
Dopravně je budova 
napojena z dolní části u 

Edisonovy ulice. Pěší přístup je po rozšířeném chodníku a z dopravně  
zklidněné uličky před kostelem. 
Návrh dopravy v klidu zajišťují 2 garážovací stání a čtyři parkovací stání 
přístupné z ulice Edisonovy, dále dvě parkovací stání v prostoru dnešního 
severního dvorku s vjezdem ze stávajícího místa na nároží parcely. Celkem se 
jedná o osm míst. 

Vypracovali za Ateliér Dům a Město: 
Ing. arch. Jiří Hůrka, 

Ing. arch. Martin Feistner 
Ing. arch. Radana Feistnerová

   22/2/2011 
 
PŘEHLED UKAZATELŮ A  NABÍDKOVÁ CENA (bez DPH) 
Odhadované náklady jsou 9,2 mil. (bez bytů v podkroví) 
S výstavbou bytů v podkroví je cena 9,9 mil. 
  Hlavní objekt    garáž a altán 
Zastavěná plocha  280 m2    75 m2 
Obestavěný prostor  2 125 m3    225 m3  
Plocha podlažní  718 m2 (bez sklepa) 
 
Plocha parcely  1 033 m2 
Plocha zeleně  450 m2    
Zpevněné plochy  228 m2 (+75 m2) 
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PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ  BŘEZEN – ČERVEN (…) 2011 
POSTNÍ A VELIKONOČNÍ DOBA 

Každý pátek v postní době: křížová cesta od 17.15 hod. 
● 25.3., pátek, slavnost Zvěstování Páně, 18.00 mše sv. 
● 8.4., pátek – po mši sv. setkání a předvelikonoční příprava ministrantů 
● 9.4. - sobota - od 8.30 v kostele, na faře a v okolí postní úklidová brigáda 
● 13.4. - středa - při hodině náboženské výchovy příležitost ke svátosti smíření pro děti 
● 15.4. - 3. pátek –  po mši sv. program pro farníky i pro veřejnost o panu Václavu Vaško 
● 16.4. - 16.4. jednodenní duchovní obnova s karmelitánem P. Janem Pořízem „Modlitba 

jako vztah přátelství – podle sv.Terezie z Ávily“ od 9.00 do mše sv. 
● 16.4. od 16.00 zpovědní odpoledne s možností přijetí svátosti smíření u více zpovědníků 
● 17.4. - Květná neděle,  mše sv. 9.00 i 10.30 s žehnáním ratolestí 

________________________________________________________ 
21.4. - Zelený čtvrtek - ráno bohoslužba v katedrále, večer 18.00 mše sv. 
 s mytím nohou, po ní bdění v Getsemane 
22.4. - Velký pátek - 10.00 odchod od kostela na křížovou cestu s dětmi v přírodě,  
 15.00 - křížová cesta v kostele, 18.00 velkopáteční obřady 
23.4. - Bílá sobota  - 9.00 modlitba se čtením, ranní chvály a přípravné obřady s katechumenem 
VIGILIE - 21.00 žehnání ohně, paškálu, křestní vody a další obřady slavnosti – se křtem 
 katechumena, poté na faře agapé 
24.4. - Boží hod velikonoční, slavnost Zmrtvýchvstání, mše sv. 9.00, 10.30 

 

● 25.4. - pondělí v oktávu velikonočním – 9.00 mše sv. 
● 1.5. - neděle Božího Milosrdenství – den blahořečení Jana Pavla II. - po druhé mši sv. 

pro zájemce odjezd do Kudowa Zdrój, tam 16.00 oslava liturgií na kolonádě 
● 2.5. - pondělí – pěší pouť Kudowa Zdrój – Pstružná... k novému kostelu bl.Jana Pavla II., 

tam mše sv. 
májové pobožnosti v květnu: středy 18.15, neděle 10.15, ostatní dny po každé mši sv. 

● 13.5. - pátek – P.Marie Fatimské, po mši sv. „velká májová“ 
● 14.5. - sobota – arcidiecézní pouť za povolání na Sv. Horu, tam mše sv. 11.00 
● 27.5. - pátek – Noc kostelů v Praze – i u nás 
● 29.5. - neděle - při mši od 10.30 udělování sv.biřmování – o.biskup Václav Malý, poté 

 na faře a v okolí až do večera společná oslava - svatodušní agapé - „Petrovické Letnice“ 
● 31.5. - úterý – Navštívení P.Marie, 18.00 mše sv. a poslední májová 
● 2.6. - čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně – 18.00 mše sv. 
● 3.-11.6. - novéna k Duchu sv. 
● 11.6. - sobota – 18.00 mše sv. z vigilie a ekumenická modlitba za seslání Ducha sv. 
● 12.6. - neděle - slavnost Seslání Ducha svatého 

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 
● 23.6. - čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně, 18.00 mše sv., adorace,  průvod, svátostné 

požehnání 
● 24.5. - pátek - slavnost Narození sv.Jana Křtitele, 18.00 mše sv. 
● 26.6. - neděle – při mši sv. od 10.30  první svaté přijímání dětí 
● 29.6. - středa - slavnost sv.Petra a Pavla, mše sv. mimořádně od 18.30 

 

UPOZORNĚNÍ NA PROGRAMY V DALŠÍCH MĚSÍCÍCH 
● 1.7.- 6.7. - farní dovolená v Gerlachově/Vysoké Tatry 
● 11.-23.7. další etapa pěší pouti do Santiago de Compostela (ze Schmerikon ve Švýcarsku) 
● 24.7. - neděle – poutní slavnost sv.Jakuba, mše sv. 10.30 
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Dobrý Bože,  
děkujeme Ti  
za tvé veliké dlaně,  
do kterých se vejde  
každý z nás i celý svět.  
Chceme do nich vložit  
také stavbu našeho farního centra  
a prosíme tě,  
provázej nás teď svým požehnáním  
a naplňuj svým svatým Duchem,  
aby se ten dům stal místem radosti a pokoje.  
                                                               Amen 
 
 
 

 
 
Pomoz Maria, Panno svatá,  
pomoz Matko dobrotivá!  
Když nám hrozí nebezpečí,  
když je nouze největší,  
ve světě když pomoc není,  
u Tebe je k nalezení;  
Ty vyslyšíš každého,  
neopustíš žádného.  
V bídě, strasti nejvyšší,  
buď Tvá pomoc nejbližší.  
Pomoz, Maria, Panno svatá,  
pomoz Matko dobrotivá!  

 

LASTURA, č.29/2011, pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost u  kostela sv.Jakuba Staršího,  
Edisonova 17, 109 00  Praha 10 – Petrovice,   web: http://farnost.petrovice.org 

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č.ú. 188731509/0300. Fond na farní centrum: var.symbol 153.  
Kontakt na duchovního správce: tel: 222956361, GSM: 776252251,  prevrat@volny.cz 

Kontakt na redakci: lastura@email.cz . Uzávěrka dalšího čísla: 15.4.2011. 
Redakční rada tohoto čísla: P. M. F. Převrátil, R.Černá, M. Nedoma;  

Poděkování všem přispěvatelům a Mgr. Jiřímu Vonešovi za poskytnutí grafiky sv.Jakuba. 
Náklady na výrobu jednoho výtisku: 10,- Kč 

 

http://farnost.petrovice.org
mailto:prevrat@volny.cz
mailto:lastura@email.cz

