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PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

Dva generální vikáři

Mateřská škola Srdíčko

Péče o seniory
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ÚVODNÍK

Editorial

Sestry a bratři,

Vážení čtenáři,
z rozhodnutí arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky má
od ledna naše arcidiecéze posílené vedení o nového generálního vikáře Mons. ThDr. Jan Balíka,
PhD. Podíváme se do církevní mateřské školy Srdíčko v pražských
Stodůlkách, kterou řídí Mgr. et
Mgr. Bc. Eva Kuchyňková, a představíme vám JUDr. Karla Bobka,
stoletého klienta Domova pro seniory kardinála Berana.
Stanislav Zeman
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PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE VSTUPUJE DO NOVÉHO
ROKU S DVĚMA GENERÁLNÍMI VIKÁŘI
Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek
Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat
kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením
péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.

dovolte, abych vám popřál požehnání a dobrý rok 2020, rok, ve kterém si
budeme připomínat události z roku 1990, což byl rok obnovy svobodné
a suverénní země, ale také rok obnovy naší církve a jejích institucí.
S tou suverenitou státu to nebylo docela snadné, dovolím si připomenout
přítomnost sovětské armády v Československu a stále trvající diktát SSSR,
který uplatňoval i Michael Gorbačov (připomeňme si návštěvu Václava Havla
v Pobaltí). Bylo tomu obdobně i v nastolování svobody církve, kterému
nejenom bránily levicové proudy, ale i protestantské církve (požadavek ERC,
aby v případě biskupů byl požadován státní souhlas, aby nebyla zřízena
nunciatura, ale pouze delegatura, či internunciatura Apoštolského stolce).
Přesto to byl rok velkých nadějí, které se naplňovaly. Můj velký dík patří
otci biskupu Františku Radkovskému, s kterým jsme spolu absolvovali řadu
jednání. V tomto roce si připomeneme obnovení Biskupské konference
v rámci federálního státu; legalizaci řeholního života spolu s manifestační
bohoslužbou na Strahově na Hromnice a následné přijetí u prezidenta
republiky Václava Havla; první historickou návštěvu papeže sv. Jana Pavla II.
v naší vlasti a kladení základu církevního školství a katolické charity. Na to vše
bychom měli myslet a Bohu děkovat. Pamatujme také na ty, kteří při těchto
náročných úkolech museli nasadit všechny své síly, a také nezapomínejme
na ty, kteří nám pomáhali v obnoveném politickém zřízení.
Prosil vás především, abychom nezapomínali na epochální roli v tomto
procesu svobody, která patří sv. Janu Pavlu II. (papeži Wojtyłovi). O to více
je třeba bránit jeho čest a duchovní vklad, který se netýká pouze církevního
života, ale celé svobodné občanské společnosti.
Uveřejnění nové směrnice České biskupské konference týkající se exorcistů
bylo z technických důvodů opožděno, najdete ji v 14. čísle ACT ČBK. Velká
explikativní část instrukce byla nutná, abychom si uvědomili sílu a velikost
působení Ježíše Krista ve svátostech, svátostinách a modlitbě a nenadřazovali
exorcismy nad jeho moc. Platí slova sv. Terezie z Avily: „Neříkej Satan, ale volej
Boha, který je Všemohoucí.“ Vysvětlující text najdete na webových stránkách
Arcibiskupství pražského, jako i kázání otce biskupa Zdenka Wasserbauera.
S přáním všeho dobrého do celého nového roku vám žehná
Váš
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
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Ve svém rozhodnutí kardinál Dominik
Duka vychází ze skutečnosti, že rozsah agendy generálního vikáře v době
ekonomické transformace značně
narostl. Zároveň je třeba podpořit život farností. Proto bylo přikročeno
k rozdělení kompetencí.
Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., se narodil v roce 1965 v Benešově u Prahy.
Po gymnáziu nastoupil na dvouletou
vojenskou službu. Teologii studoval
v Litoměřicích a na KTF UK v Praze.

Na kněze byl vysvěcen v roce 1991.
Jako kaplan začínal v Praze na Lhotce. Už jako jáhnovi mu byla svěřena
pastorace mládeže v pražské arcidiecézi. Jedenáct let byl prvním zodpovědným za Arcidiecézní centrum
pro mládež v pražské arcidiecézi
a od roku 1993 za Arcidiecézní centrum života mládeže Nazaret v Praze-Kunraticích, kde žil do roku 2002
s týmem mladých lidí. Ke svým úkolům v arcidiecézi byl od roku 1994
v Sekci pro mládež ČBK pověřen
úkolem tiskového mluvčího. Od roku
2001 do roku 2005 byl ČBK pověřen
vedením Sekce pro mládež ČBK. V té
době stál u zrodu webového portálu
signaly.cz. V letech 2005 až 2011 byl
farářem v Praze-Strašnicích a zároveň
se věnoval postgraduálnímu studiu
pastorální teologie na Katolícké univerzitě v Rožumberku. V roce 2011
byl opět povolán do vedení Sekce
pro mládež ČBK, které předal na pod-

zim 2017. Pak pokračoval pod vedení
kardinála Dominika Duky v přípravě
kandidatury na světový den mládeže
v Praze. Je kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, členem
tvůrčího týmu časopisu IN! a autorem
řady knih pro mladé (např. Objevit tajemství růžence, Neboj se, jen věř!,
Máš na víc) a o pastoraci mládeže
(např. S mladými ke Kristu, Jan Pavel
II. v dialogu s mladými, Diecézní centra života mládeže). Patří mezi popularizátory teologie těla sv. Jana Pavla II.
Papežem Františkem byl v roce 2018
jmenován konzultorem Dikasteria pro
laiky, rodinu a život. Od roku 2018 zastává rovněž funkci biskupského vikáře pro diakonii.

SLAVENÍ NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
Dne 30. září 2019 ustanovil papež
František svým apoštolským listem
Aperuit illis třetí neděli v liturgickém
mezidobí jako neděli Božího slova. Letos připadá na 26. ledna. Tento
den „věnovaný Božímu slovu umožní církvi, aby prožila setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám ote-

vírá pokladnici svého slova, abychom
ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství.“ (čl. 2)
Věřící jsou zváni, aby v jednotě s celou
církví tuto neděli Božího slova každoročně slavili. Bible spojuje křesťany
všech vyznání, proto tato slavnost navazuje na Týden modliteb za jedno-

tu křesťanů. České katolické biblické
dílo připravilo na svých internetových
stránkách (http://www.biblickedilo.
cz) konkrétní návrhy, jakým způsobem
by se mohlo slavení této neděle uskutečňovat a nabízí rovněž metodickou
pomoc všem, kdo o ni požádají.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NOC KOSTELŮ
Pastorační středisko srdečně zve k zapojení do letošní Noci kostelů 2020, která bude v pátek 5. června. I letos je nezbytné, aby farář resp. administrátor
farnosti nahlásil své kostely na centrálním webu Noci
kostelů http://www.nockostelu.cz, kde se přihlašuje
po kliknutí na políčko „Pro pořadatele“ a následně
„Elektronická přihláška kostela“. Přihlašování bude
spuštěno 1. února a bude možné se přihlásit do 10.
března. Je třeba jako každoročně uvést zodpovědnou osobu, se kterou bude náš organizační tým řešit
praktické detaily akce a která zodpovídá za průběh
akce v daném kostele. Veškerou korespondenci
(mimo přihlášky na webu) směřujte na adresu Nockostelu.Praha@apha.cz. Prosíme pořadatele, aby
neodkládali přihlášení až na poslední den, nápor přihlášek pak obtížně zvládáme. Velmi děkujeme všem,
kdo se k této akci připojují!

Mgr. Ing. Michal Němeček,
ředitel Pastoračního střediska
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Kurz pro vedoucí dětských táborů
Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských spolků
mládeže, z.s., organizují kurz s akreditací MŠMT pro hlavní vedoucí táborů či jiných prázdninových pobytů pro
děti. Kurz se koná ve dnech 27. – 29. března 2020 v Praze, Thákurova 3, v zasedací místnosti ČBK ve 2. patře. Začátek je v pátek v 17.00 hodin, ukončení v neděli v 17.00,
resp. 18.00 hod. Účastnický příspěvek 550 Kč zahrnuje
mimo jiné i občerstvení či stravu v průběhu dne.
Náplní kurzu jsou předpisy pro práci s dětmi, včetně hygienických předpisů, základy první pomoci, bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, táborové hospodaření, organizační příprava tábora a další dle požadavků
akreditace. Kurz je zakončen testem; účastníci dostanou
osvědčení s platností na dobu neurčitou. Přihlášky do 13.
března na http://www.cirkev.cz/mladez. Přihlášeným
budou v půli března emailem zaslány podrobné informace a studijní materiály.

pro manžele, snoubence a další zájemce
Kurz nabízí:
S moderní vědecké poznatky
o lidské plodnosti
S praktickou dovednost
spolehlivě rozpoznávat vlastní
plodná a neplodná období
S pomoc při předcházení
i docílení těhotenství
S principy ekologického kojení
S vhled do morálních otázek
manželství a sexuality
S způsob, jak prohloubit svůj
vztah

Místo konání:
Fara Praha-Strašnice,
Ke Strašnické 10
Termíny (4 navazující setkání):
27. 2., 19. 3., 2. 4.
a 23. 4. 2020 (čtvrtky)
vždy od 19 do 21.30 hodin
Lektorský pár:
Miroslav a Jitka Novákovi
novakovi@lpp.cz, 775 358 911

Pro další informace a přihlášení se do kurzu nás kontaktujte.
Kurzovné je dobrovolné. Více o PPR, Lize pár páru a kurzech
najdete na www.lpp.cz a www.lpp.sk.
L

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Přijímací řízení

pro akademický rok 2020/2021, termín podání přihlášek 29. 2. 2020
www.ktf.cuni.cz

MODLITBA ZA SVĚT.
Od Afghánistánu po Zimbabwe
Jako odpověď na politické napětí ve světě a pokračující válečné konflikty v některých zemích vzniká v pražské
Farnosti Bubeneč nový projekt Modlitba za svět, který chce na duchovní úrovni podporovat mír a bezpečí
ve světě. Tak, aby byla planeta Země místem k životu
nejen nyní, ale i pro budoucí generace, které se teprve
narodí. Časově náročný projekt má postupně zahrnout
všech 206 světových států.
První společná modlitba proběhla v pondělí 6. ledna
v kostele sv. Gotharda na Praze 6, tentokrát za Afghánistán. Zemi dlouhodobě souženou válečným konfliktem
a také zemi, ve které za mír bojují i čeští vojáci. Součástí
projektu je mše svatá sloužená za daný stát katolickým
farářem Milošem Szabo. Po ní následuje přednáška o politické, historické a kulturní situaci v zemi. A také o životě
tamních křesťanů. Přednáška končí představením státní
hymny a vlajky. Následuje měsíc každodenních krátkých
modliteb. V lednu byly modlitby určeny Afghánistánu.
Projekt pokračuje 3. února v 17.30 modlitbou za bezpečný život v Albánii. Další informace na www.farnostbubenec.cz

Doubravka Vokáčová Karolína Štauberová
nemocniční kaplanka procesní a systémový
analytik financí
absolventka denního studia

Katolická
teologie

absolventka dálkového studia

Luboš Palata
novinář

absolvent dálkového studia

Inka Pospíšilová
Eliška Černá
náměstkyně sekce pro novinářka, Deník N
projektové řízení NPÚ
absolventka denního studia

absolventka denního studia

Dějiny

Dějiny
evropské
kultury

Teologické Aplikovaná křesťanského
nauky
etika
umění

„Četba teologických
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Studium teologie mi
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Řekl jsem si, že to asi
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nebude úplně jiná
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planeta, že tam možná a přednášky nebo

Nikdy jsem si

že se můžu věnovat

energií do práce

taky bude kyslík, bude ‚Mikulášská‘.

nepřipadala jako další

duchovní stránce

a mám celé

možné tam žít

anonymní student,

člověka naplno, což

dva týdny o čem

i studovat. A po velmi vzpomínám ráda,

který jim protéká mezi

bych jako zdravotník

přemýšlet.

příjemných přijímač- zůstalo pár dobrých

prsty, naopak se dalo

nemohla. V roli

(A přeci i účetní ve

kách jsem vstoupil do přátel. Během studia

s každým pobavit

Na dobu studia

Pražská Nemocnice Sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o. hledá do nově vznikajícího projektu církevních poskytovatelů zdravotních služeb lékařský a nelékařský
zdravotnický personál, který chce pečovat s citem,
laskavostí a pochopením. Rádi bychom v tomto
projektu uvítali i řádové sestry, které mají ochotu
pomoci. Nemocnice se dynamicky rozvíjí a management má zájem na tom, aby se nemocnice
stala pro vás druhým domovem.
Kulturní aktivity, duchovní podpora v obtížných životních situacích, ubytování, zaměstnanecké benefity, mzdové podmínky a odborný růst jsou naší
prioritou. Pracovat v církevní nemocnici s více jak
třistaletou historií a mít možnost se zapojit do realizace projektů s církevním přesahem v centru
Prahy je správná volba pro vás. V případě zájmu
nás kontaktujte na tel. 777 488 820 nebo mailu:
hermankova@alzbetansa.cz. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://nemalzbeta.cz/

PROGRAM KOMUNITNÍHO
CENTRA MATKY TEREZY
5. 2. - 16.00–19.00 Tvoříme pro
radost – tentokráte masky na masopust. Vstupné 60,-. Nutné přihlášení do 3.2. na hamalova@kcmt.cz
(u kavárny KCMT)
6. 2. - 19.00 ZMT: Krize jako šance.
O těžkostech života a jak je uchopit
s Kateřinou Lachmanovou (sál KCMT)
8. 2. - 14.00 Jihoměstský masopust
– aneb „… v lese na jehličí“. Tradiční
masopustní odpoledne plné her, písniček a tance. Začínáme masopustním průvodem od metra Opatov
a poté pokračujeme v Komunitním
centru a jeho okolí. Vstupné na hry

a pohádkové písničky s maskou
40 Kč, bez masky 50 Kč. Otevřená
kavárna s dobrotami pro všechny.
10. 2. - 16.00 SKS – Duchovní
služba v armádě a zahraniční mise.
Plk. P. Mgr. Jaroslav Knichal – hlavní
kaplan Armády ČR (klubovna KCMT)
15. 2. - 10.00 Den nemocných
– bohoslužba s udílením svátosti
nemocných, společné setkání s kulturním programem – francouzské
šansony s J. Víznerem a H. Krupovou
(KCMT)
16. 2. 15.00 - 18.00 - Tančírna K tanci a poslechu hraje „Hvězdný

prach“. Vstupné pro pár 150,- pro jednotlivce 80,- (KCMT)
23. 2. 17.00 - 19.00 Čas pro nás
dva – Valentýnské posezení pro manželské páry v Café Terezie. Nutné přihlášení a zakoupení vstupu v kanceláři KCMT do 19.2. Akce se uskuteční
v rámci „národního týdne manželství.“
24. 2. - 14.30 – Božena Němcová bojující a milující, divadlo jednoho
herce (S. Hošková), vstupné 50,26. 2. Popeleční středa – začátek
postní doby
18.00 – mše svatá s udílením popelce
(KCMT)

a vstřícnost profesorů.

nemocničního kaplana šroubárně si může

této řeky jako člověk

na vysoké prostě zase a domluvit. Navíc

se cítím opravdu na

přečíst Augustina

téměř nepolíbený jak

o trochu vyrostete,

nedám dopustit na

svém místě.“

v originále!)“

křesťanstvím, tak ce-

věkem i lidsky a KTF

široké zaměření

lým tímto prostředím. byla dobrý průvodce.“ přednášek, ze kterých
Ty dva roky na fakultě

téměř denně čerpám

mi zachránily život.“

v mé současné profesi.“

Foto: Jana Chadimová / Člověk a Víra

Přihlášky a další podrobnosti naleznete na www.cenap.cz
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Témata kurzu:
• základní pravidla symptotermální metody (STM),
• antikoncepce a PPR,
• řešení nechtěné neplodnosti,
• STM v různých životních situacích.

NEMOCNICE SV. ALŽBĚTY
HLEDÁ PERSONÁL

A

Základní kurz SymptoTermální Metody Přirozeného Plánování Rodičovství nabízí také 8. 2. v 9.00–17.30 Klub u PMS,
Jungmannovo náměstí 753/18, Praha 1.

Kurz symptotermální
metody přirozeného
plánování
rodičovství
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PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ
RODIČOVSTVÍ
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Církevní mateřská
škola Srdíčko
Rozhovor s ředitelkou Srdíčka
Mgr. et Mgr.Bc. Evou Kuchyňkovou

Arcibiskupství pražské je kvalitativně i kvantitativně nejvýznamnějším
zřizovatelem církevních škol a školských zařízení v ČR. Díky síti všech
stupňů škol nabízí kontinuitu výchovného a vzdělávacího působení
na člověka od jeho útlého dětství až
po dospělost. Nabízí tak osobnostní
formaci člověka od MŠ, přes ZŠ až
SŠ a SOŠ a VOŠ. Don Bosko řekl, že
„výchova je záležitostí srdce“, což
je naprosto základním motivem pro
práci s dětmi, žáky, studenty a zásadním motivem pro zřizování škol.
Na této myšlence staví svůj vzdělávací program i Církevní mateřská
školy Srdíčko v pražských Stodůlkách, kterou řídí Mgr. et Mgr. Bc. Eva
Kuchyňková.
Evo, představ nám školu.
Jsme největší církevní mateřskou školou v ČR. Máme šest tříd a celkovou
kapacitu 130 dětí. Našim zřizovatelem
je Arcibiskupství pražské. V názvu školy máme Srdíčko. To symbolizuje i to,
že jsme, jako pedagogické východisko jsme přijali myšlenku italského
kněze Jana Boska „Výchova je záleži-

tost srdce.“, jak jsi již zmínila. Mírnost,
laskavost, trpělivost a přívětivost jsou
základní pilíře našeho přístupu k dětem. Klademe důraz na osobnostně
orientovanou výchovu, jejímž základním znakem je partnerský přístup
k dítěti. V loňském školním roce jsme
oslavili 25 let života školy.
Čím je vaše školka výjimečná?
Výjimečnost vidím především v jejím
křesťanském zaměření. Křesťanská
výchova prolíná celý školní vzdělávací program, který zahrnuje principy
křesťanství, orientaci v křesťanském
prostředí a úctu k životu. Křesťanskou
výchovu neoddělujeme od ostatního
předškolního vzdělávání, naopak díky
ní prohlubujeme a rozšiřujeme klíčové kompetence dětí o podstatnou
životní dimenzi. Křesťanskou výchovu považujeme za součást celkového
rozvoje osobnosti dítěte. V tom vidím
i rozdíl mezi naší církevní mateřskou
školou a ostatními mateřskými školami zřizovanými městkou částí, popř.
školami soukromými.
CMŠ Srdíčko neplní jen roli vzdělávací, ale stává se i místem setkávání.

Našim cílem je vytvářet společenství
založené na vzájemné úctě a lásce.
Hledáme a chceme dobro druhého.
Snažíme se o to každodenně v jednotlivých třídách. Součástí vzdělávacího procesu je společné prožívání liturgického roku, slavení svátku
svatých, ale i každodenní modlitba
před jídlem. Jednotlivé třídy nepůsobí zcela odděleně. Vzájemně se
navštěvujeme, pořádáme společné
aktivity. Prostě o sobě víme. Setkáváme se na školní zahradě, při denních
činnostech i různých společných
akcích – u ekologických aktivit, kulturních a preventivních programů, při
katechezích, ale i při mších svatých
ve farnosti. Společenství dětí a pedagogů rozšiřujeme i o jejich rodiče,
prarodiče, případně další příbuzné
a přátele školy. Na některé akce se
nám vrací i rodiče a děti, které už mateřskou školu nenavštěvují, ale kterým jsme zůstali v srdci.

i na akcích farnosti. A krásné na tom je
i to, že se nám děti odchodem z mateřské školy neztratí z obzoru, ale vidíme je v rámci farnosti dál vyrůstat.

spektujeme významnou roli rodičů
ve výchově jejich dětí a nabízíme
jim podporu. Pořádáme přednášky
pro rodiče zaměřené na výchovu
a vzdělávání. Rodič může být přítomen ve škole při počáteční adaptaci svého dítěte, může si domluvit
individuální konzultaci výchovně
vzdělávacích potřeby svého dítěte a může i přiložit ruku k dílu při
společných brigádách zaměřených
na zvelebování zahrady a mateřské
školy. Během roku máme několik
společných akcí, kde se vzájemně
setkáváme, a kde vytváříme prostor
pro sdílení. Je pro nás důležité žít
ve společenství. Dobré klima školy je
výsledkem dobrých vztahů, o které
se neustále snažíme.
Na co kladete důraz?
Naučit se být dobrým člověkem. Být
dobrým člověkem není úplná samozřejmost. Je to každodenní volba. Volba mezi dobrem a zlem. Naší
snahou je vést děti k dobru a učit je
vyvarovat se zlu. Snažíme se o dobré
vztahy navzájem, a to v každodenních postojích pedagogů (přátelství, porozumění, upřímnost, laskavost, zdvořilost, důvěra, trpělivost,
rozumnost, vytrvalost, pracovitost,
modlitba, poctivost, řád, optimismus atd.). Právě v nich by měly děti
nacházet vzory. Na dobré vlastnosti člověka také poukazujeme prostřednictvím příkladů světců, které
máme zařazeny ve školním vzdělávacím programu. V případě jakýchkoliv konfliktů neopomíjíme skutečnost, že důležité místo ve výchově
má i odpouštění.
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Vaše školka je naprosto přirozenou součástí života farnosti. Je to
samozřejmostí? Co to obnáší? Úplnou samozřejmostí to není. V našem
případě sehrává velkou roli především
to, že velká skupina dětí, které docházejí do mateřské školy, jsou z rodin,
které patří do naší stodůlecké farnosti.
Přirozenou součástí farnosti se také
stáváme, díky kněžím, kteří ve Stodůlkách působí, a kteří nás jako součást
farnosti berou. Vzájemně si snažíme
vycházet vstříc, ladíme termíny akcí,
mateřská škola má možnost pravidelně přispívat do farního zpravodaje,
kaplan farnosti je zároveň naším školním kaplanem. Je úžasné potkávat
děti i jejich rodiče při bohoslužbách

Co Tě jako ředitelku těší a co je naopak pro Tebe náročné?
Největší radost mám s postupně stabilizujícího se kolektivu. V dnešní
době není lehké sehnat učitele, natož
učitele, kteří umí brát svou práci jako
poslání a přistupovat k dětem s otevřeným srdcem a láskou. Není jednoduché zajistit ani ostatní personál
– kuchařky, zaměstnance na úklid,
účetní. Přesto se nám to v Srdíčku
daří. Pedagogický i provozní personál spolu velmi dobře spolupracuje
a všichni se svým přístupem k práci
podílejí na výborném klimatu v celé
mateřské škole. A co je pro mne náročné? Svou roli ředitelky jsem přijala
jako poslání a tak i náročné situace
beru vždy jako výzvu k dalšímu osobnímu rozvoji. Prostě, jak se říká: „Co tě
nezabije, to tě posílí.“
Jaké jsou tvé plány, co by ředitelky
školy, do budoucna?
Už několik let se snažíme o rozšíření
školy o 1. stupeň ZŠ. Bohužel se nám
nedaří zajistit vhodné prostory, dohodnout se s městskou částí nebo
najít dobrého investora a tak zatím
zůstává jen u plánů. Bližším cílem by
mohlo být vybudování kaple. To je
myšlenka, se kterou si začínám pohrávat. Jak dopadne, to uvidíme.
Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
Mgr. Monika Vagenknechtová

Jak spolupracujete s rodiči?
V podstatě jsme s nimi v denním
kontaktu. Dobrá spolupráce s rodinami dětí je pro nás prioritou. Re-

Fotografie: xxxxx
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CHARITA

CHARITA

Profesionální péči
i duchovní zázemí nabízí
Domov kardinála Berana

Karel Bobek vystudoval Karlovu univerzitu a celý svůj život
prožil v hlavním městě, kde pracoval jako právník. I dnes ho
pravidelně navštěvují jeho žáci a přátelé. Rád si pustí televizi, čte časopisy, knihy a pravidelně se účastní všech programů
pořádaných domovem. Nejraději má návštěvy dětí a známých
osobností, účastní se pravidelných cvičení s aktivizační pracovnicí a jezdí na výlety. Stále se věnuje studiu práva a zdokonaluje se v německém jazyce.

Většina koledníků se zapojuje každoročně, ale přibyli letos i nováčci. „Ve velkém množství se u nás
na Roudnicku zapojily obce s vlastními skupinkami. I díky tomu vyskočil
náš výtěžek sbírky o 70 tisíc,“ říká potěšeně ředitelka Charity Roudnice nad
Labem Marcela Lysáčková.
Ve větších městech potkávali lidé Tři
krále v ulicích, na náměstích a v dopravních uzlech. V menších obcích
chodí koledníci dům od domu, jak vysvětluje Stanislav Fiala, jeden z koledníků v Brandýse nad Labem: „Máme
za ty roky už svůj stálý okruh. Lidé nás
očekávají a nejde je zklamat tím, že
bychom nepřišli.“

Venkovské prostředí a noví přátelé

Recept na dlouhověkost
Návštěvu aktivizačních programů mu doporučil i lékař a jejich
nabídku považuje za vynikající. „Nejsem ani ve svém věku proti poznávání něčeho nového. Udržuji si pohyblivost a cvičím

Karel Bobek vede i přes svůj věk bohatý společenský život.

Koncerty i velkolepý průvod

paměť. Takže celkově se to na mně projevuje velmi pozitivně.“
Karel Bobek nešetří chválou na tým zaměstnanců a pečující personál, který mu je v Domově seniorů kardinála Berana k dispozici
24 hodin denně. „A jelikož jsem katolík, vítám možnost návštěv
kaple a duchovní prostředí. Mše svaté se tu slouží kromě pondělí
každý den,“ vyzdvihuje Karel Bobek. A přidává recept na dlouhověkost: „Stálé studium a veřejný život, střídmost, fyzická aktivita
a snad to nejdůležitější je optimistický pohled na život, který je
nutné si zachovat i v těch nejtěžších chvílích.“

Tříkrálová sbírka přinesla řadu kulturních
akcí. Charity uspořádaly tříkrálové koncerty, zpívání koled i několik průvodů Tří
králů. K tomu pražskému, který se konal
v předvečer svátku Tří králů, se připojil
velký dav lidí. „Měli jsme možnost připomenout tisícům lidí podstatu Vánoc,
která spočívá v uctívání narozeného Ježíše Krista jako Boha a Spasitele, který

Foto: Lubomír Kotek

Více než dva tisíce koledníků pomohlo Charitě v pražské arcidiecézi uspořádat dvacátou
Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. Celkový výsledek největší dobrovolnické akce ještě
není v době uzávěrky Zpravodaje znám. Průběh sbírky však naznačuje, že i její dvacátý ročník
bude úspěšný.

JUDr. Karel Bobek žije v Domově pro seniory kardinála Berana přes čtyři roky. Ač loni oslavil
sté narozeniny, stále je aktivním seniorem. Na charitní domov nedá dopustit hlavně proto, že
tu není sám, jako byl doma.

Před svým nástupem do domova toto zařízení několikrát navštívil. „Chtěl jsem vědět, v jakém prostředí budu žít. Líbilo se
mi venkovské prostředí, které celý domov obklopuje, i když
jsem svůj život prožil ve velkoměstě,“ pochvaluje si. Díky aktivizačním programům, které domov nabízí, i možností návštěv
kaple postupně získával nové přátele a rychle si tu zvyknul.
„Necítím se v Domově tolik sám jako doma. Návštěvy za mnou
mohou chodit kdykoliv, stejně tak jako já mohu domov kdykoliv opustit a navštívit své přátele a známé,“ popisuje život
v charitním zařízení.
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Jaká byla 20. tříkrálová sbírka
v pražské arcidiecézi

Tři králové koledovali v Senátu. Na slavnostní tříkrálové snídani vyslechli hosté duchovní zamyšlení
P. Marka Orko Váchy. Ředitel Charity Česká republika představil záměry letošní Tříkrálové sbírky

nás osvobozuje od zla,“ říká P. Edward
Walczyk. Velkolepý průvod mohl vnímat z výšky, protože v kostýmu mudrce
z východu usedl na jednoho z velbloudů: „Na Karlově mostě a celou cestu
jsem žehnal všem lidem, kteří přišli.“

Našli se čtvrtí králové
Tříkrálovou sbírku podpořila řada institucí. Senát Parlamentu ČR a krajský
úřad Středočeského kraje uspořádali

slavnostní tříkrálovou snídani. Železniční dopravce Leoexpress pozval
koledníky do vlaků. Sbírku podpořil Český rozhlas, Policie i řada firem.
„Partneři pomáhají sbírku zviditelnit
a Třem králům otevřou dveře do zajímavých míst, kam by se jinak nedostali,“ vysvětluje Jaroslav Němec, ředitel
Arcidiecézní charity Praha, „partner
sbírky je pro nás čtvrtým králem, takové se v Charitě vžilo označení.“

CHARITNÍ DOMOVY PRO SENIORY
V pražské arcidiecézi provozuje Charita pět domovů pro seniory. Dva z nich se specializují na péči o lidi
s Alzheimerovou chorobou. Jeden je domovem pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Charitní
Domovy pečují o více než 160 lidí, kteří již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani s pomocí blízkých
nebo pečovatelské služby.

Charita Beroun (www.beroun.charita.cz) provozuje:
• Domov sv. Anežky České (Beroun)

Foto: Člověk a víra

Arcidiecézní charita Praha (www.praha.charita.cz) provozuje:
• Domov pro seniory kardinála Berana (Mukařov)
• Domov svaté Rodiny (Praha-Petřiny)
• Domov sv. Václava (Stará Boleslav)
• Domov se zvláštním režimem (Praha-Hlubočepy)

Foto: Andrea Filičková
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Tříkrálová sbírka se těší zájmu médií. Koledníci každoročně přicházejí před
sídlo Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Jejich koledu mohou posluchači sledovat v živém vysílání.

Průvod v čele s třemi králi na velbloudech uspořádala Arcidiecézní charita
Praha již popáté v centru Prahy. K průvodu, který putoval z Malostranského
na Staroměstské náměstí, se přidaly tisíce lidí.
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

PROGRAMY

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

2. 2. / 10.00

4. 2.

2. 2. / 9.30

Praha-Strahov / bazilika Nanebevzetí
Panny Marie / svátek Uvedení Páně
do chrámu, arcidiecézní setkání
zasvěcených osob

Praha-Hradčany / Arcibiskupství
pražské / setkání se školními kaplany

Čechtice / kostel sv. Jakuba Staršího /
mše sv.

11. 2. / 17.00

6. 2. / 7.00

Zábřeh / Katolický dům / beseda

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily /
mše sv. za duchovní povolání

17. 2. – 18. 2.

10. 2.

Výjezdní zasedání Biskupské rady

Česká biskupská konference

11. 2. / 14.00

25. 2.

11. 2. / 10.00

Praha-Nové Město / MŠ a ZŠ sv.

Praha-Libeň / Nemocnice na Bulovce /
mše sv. v rámci Světového dne
nemocných

7. 2. / 16.30

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
4. února od 19.30 Příprava snoubenců na manželství.* CPR
5. února od 9.30 Setkání maminek
s dětmi. DS
10. února od 20.00 Přednáška ČKA
Prahy 6
11. února od 19.30 Příprava snoubenců na manželství.* CPR
12. února od 9.30 Akademie nejen
pro seniory. P. Pavel Kuneš: Jak jsme
se před 55 lety potkali s koncilem. PS
12. února od 19.00 Workshop Noci
kostelů. PS
18. února od 19.30 Příprava snoubenců na manželství.* CPR
19. února od 9.30 Setkání maminek s dětmi. DS
20. února od 19.30 Modlitba chval. PS
21. února od 20.00 Modlitba Taizé. DS
25. února od 19.30 Příprava snoubenců na manželství.* CPR
* jen pro přihlášené; vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4
PS – Pastorační středisko; CPR –
Centrum pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha; ČKA
Prahy 6 – Česká křesťanská akademie, Praha 6

Praha-Nové Město / Nemocnice
svaté Alžběty Na Slupi / mše sv.
za nemocné a ošetřující personál
v rámci Světového dne nemocných

25. 2.

17. 2. – 18. 2.

Praha-Nové Město / VOŠ publicistiky /

11. 2. / 14.00

Výjezdní zasedání Biskupské rady

školská vizitace

Praha-Řepy / Domov sv. Rodiny

Voršily / školská vizitace

20. 2. / 10.00

12. 2.

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.
pro Mistrovství Evropy ve futsalu kněží

Praha-Hradčany / Arcibiskupství
pražské / Svatojánské committee

26. 2. / 18.00

www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
13. února od 19.30 do 21.00 „To
nám tehdy neřekli“. Obtíže a pochybnosti rodičů dětí z umělého oplodnění – přednáška Mgr. Hany Imlaufové
u Sv. Vojtěcha.
15. února Pouť ke sv. Valentinu.
Od 10.00 do 15.00 Rekolekce pro
snoubence i pro všechny, kdo uvažují o manželství. Povede Mons. Aleš
Opatrný v prostorách Kolegiátní kapi-

13. 2. / 7.00

Praha-Hradčany / katedrála / liturgie
Popeleční středy

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

15. 2. / 11.00
Kestřany / kostel Sv. Kateřiny
Alexandrijské / mše sv.

17. 2. – 18. 2.

tuly na Vyšehradě. Podrobnosti a přihláška na http://www.apha.cz/cpr-valentin-aktualni-nabidka. Od 15.30
poutní mše sv. v bazilice sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě, celebruje P. Michal Němeček.
www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
28. února – 1. března Víkendovka
pro mladé 11 – cca 15 let v Nazaretě.
Přihlašování a více informací na webu
ADCM.
www.adcm.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF
8. – 9. února Mužská a ženská
spiritualita – víkend pro mládež (14
– 18 let). Více informací a registrace
na webových stránkách komunity.
21 – 23. února Víkend pro mládež
18 – 30 let. Informace a přihláška
na webových stránkách.
9. – 12. dubna Velikonoce s komunitou (14 – 30 let). Informace a registrace na webových stránkách.
Každé úterý od 19.30 (kromě prvního úterý v měsíci) Modlitební setkání v klášteře v Tuchoměřicích.
První úterý v měsíci od 19.00 Modlitební setkání v kostele sv. Bartoloměje v Praze.
www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY
TEREZY
5. února od 16.00 do 19.00 Tvoříme pro radost – tentokráte masky
na masopust. Vstupné 60 Kč. Přihlášení do 3. února na: hamalova@kcmt.
cz. (u kavárny KCMT)
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6. února od 19.00 ZMT: Krize jako
šance. O těžkostech života a jak je
uchopit s Kateřinou Lachmanovou.
(sál KCMT)
8. února od 14.00 Jihoměstský
masopust – aneb „… v lese na jehličí“.
Masopustní odpoledne plné her, písniček a tance. Začíná se masopustním
průvodem od metra Opatov a poté
se pokračuje v Komunitním centru
a jeho okolí. Návštěvníci budou moci
navštívit také kavárnu, kde budou
nachystány různé dobroty. Vstupné
na hry a pohádkové písničky: s maskou 40 Kč, bez masky 50 Kč.
10. února od 16.00 SKS – Duchovní služba v armádě a zahraniční mise.
Plk. P. Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní
kaplan Armády ČR. (klubovna KCMT)
15. února od 10.00 Den nemocných – bohoslužba s udílením svátosti nemocných, společné setkání
s kulturním programem – francouzské šansony s J. Víznerem a H. Krupovou. (KCMT)
16. února od 15.00 do 18.00 Tančírna – k tanci a poslechu hraje kapela „Hvězdný prach“. Vstupné pro pár
150 Kč, pro jednotlivce 80 Kč. (KCMT)
23. února od 17.00 do 19.00 Čas
pro nás dva – Valentýnské posezení
pro manželské páry v Café Terezie.
Nutné přihlášení a zakoupení vstupu
v kanceláři KCMT do 19. února. Akce
se uskuteční v rámci „Národního týdne manželství“.
24. února od 14.30 Božena Němcová bojující a milující. Divadlo jednoho herce (S. Hošková), vstupné 50 Kč.
26. února od 18.00 Mše svatá s udílením popelce. (KCMT)
www.kcmt.cz

Výjezdní zasedání Biskupské rady

20. 2. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

26. 2. / 18.00

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

27. 2. / 14.00
Praha-Hradčany / Arcibiskupství
pražské / setkání s pastoračními
asistenty

Foto: Dominik Polanský / Člověk a Víra

Foto: Anička Guthrie / Člověk a Víra

Foto: Tomáš Ježek / Člověk a Víra

27. 2. / 7.00

Foto: Lucie Horníková / Člověk a Víra

Praha-Hradčany / katedrála / liturgie
Popeleční středy

www.centrumbutovice.cz

Foto: Dušan Kadlec / Člověk a Víra

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
4. února od 15.30 Koncert pro violoncello, účinkují Vladimír a Marek
Sůvovi, na programu J. Haydn, J. S.
Bach, A. Dvořák a další. (refektář)
6. února od 10.00 Tajemné sovy –
beseda s pracovníky Záchranné stanice pro volně žijící živočichy Penthea
a ukázka výcviku sov. (denní stacionář)
9. února od 17.00 Od baroka

po současnost, účinkují: Dana Klásková – housle, Marek Fichtner – violoncello. (kostel Sv. Rodiny)
11. února od 9.30 Koncert s hrami
pro klienty stacionáře, účinkují žáci 5.
třídy Japonské školy v Praze. (denní
stacionář)
16. února od 15.30 Víly a Rusalky,
účinkuje Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – flétna, Michal
Macourek – klavír), na programu díla
pro flétnu a klavír od C. Reineckeho,
A. Dvořáka a F. Liszta. (refektář)
23. února od 15.30 Světová a japonská hudba – klavírní koncert.
Účinkuje Yuria Okaji, na programu:
L. van Beethoven, F. Chopin, J. His-saishi, F. B. Mendelsohn, B. Smetana
a další. (refektář)
1. března od 17.00 Březnové serenády, účinkují: Jan Borůvka – flétna,
Martina Čabanová, Jan Bareš – hoboj, Jan Juna, Magdalena Prajerová
– klarinet, Jaroslav Dráb, Tomáš Krejbich – lesní roh, Andrej Sochor, Lucie Libichová – fagot. Na programu
Ch. Gounod: Petite symphonie,
W. A. Mozart: Serenáda c-moll KV
388. (kostel Sv. Rodiny)
1. února až 30. března Ekologie
duše – výstava obrazů a fotografií
z tvorby manželů Miroslavy a Marka
Trizuljakových. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 15. února od 16.00.
(refektář)
www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
2. února Uvedení Páně do chrámu.
Při každé mši svaté budou požehnány
přinesené svíce.
5. února od 17.30 Druhá přednáška

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO
5. února od 18.00 Mše svatá a následné setkání s kněžími, kteří dříve
působili ve farnosti jako kněží nebo
jáhni.
12. února a 19. února od 19.00
Přednášky v Nazaretě s názvem „Vybrané kapitoly z bioetiky“. Hovořit
bude jáhen Miroslav Auxt.

PhDr. Věry Smolové z cyklu „Lidé ze
svatohorských vín“. Téma tohoto setkání: Přibík Jeníšek z Újezda a Carlo
Lurago. Přednáškový okruh je zaměřen na osudy lidí, kteří jsou vyobrazeni na etiketách svatohorských vín.
Vstupné činí 100 Kč včetně degustace. Nutná je rezervace v prodejně
na Svaté Hoře, případně na telefonním čísle 318 429 943.
26. února Popeleční středa. Popelec bude udělován při všech mších
svatých. Při liturgii začínající v 17.00
zazní hudba od P. J. Olejníka mešní
proprium, ordinárium.
Výstava fotografií „Camino na kolečkách“ Honza Dušek putuje na vozíku 640 km Španělskem až do Santiaga de Compostela. Výstava je
přístupná od 13. ledna do 18. února
v Plzeňské kapli v ambitech na Svaté Hoře. Navštívit ji je možné denně
od 9.00 do 16.00.
18. února od 18.00 Beseda s Honzou Duškem a Petrem Hirschem
v přednáškové místnosti v proboštství
kláštera v rámci ukončení výstavy.
Putovní výstava „Ještě jsme
ve válce“ Třináct předních českých
a slovenských výtvarníků vytvořilo
sérii komiksů, které neotřelým způsobem přibližují události moderních dějin. Výstava vychází ze stejnojmenné
knihy, která v roce 2012 získala prestižní ocenění Muriel za nejlepší komiksovou knihu roku. Výstava vznikla ve spolupráci Ústavu pro studium
totalitních režimů, organizace Post
Bellum a nadace Crocodille. Do konce roku 2020 bude umístěna v Mníšecké kapli.

www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
9. února od 16.30 Přednáška „Židovské svátky. Co, kdy a jak Židé slaví“. Hovořit bude Mgr. Terezie Malá. Přednáška
se bude konat v rámci Farní akademie
v levé boční kapli kostela.
www.lhoteckafarnost.cz

ŘKF U KOSTELA SV. GOTHARDA
3. února od 17.30 Modlitba za svět,
tentokrát za Albánii. Za tuto zemi
bude v kostele sv. Gotharda sloužena mše svatá, po níž bude následovat
přednáška a krátká diskuse.
www.farnostbubenec.cz

ŘK AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA
5. února od 19.00 Film a spiritualita: Malé ženy. (Velký sál, Městská
knihovna v Praze)
26. února od 18.00 do 21.30 Popelec umělců. Od 18.00 literárně
hudební večer v sakristii. Od 19.00
mše svatá s udílením Popelce (celebrantem bude a promluvu pronese
Mons. Tomáš Halík). Od 20.15 uvedení umělecké intervence architekta
Josefa Pleskota.
Každý čtvrtek od 17.00 do 18.30

www.svata-hora.cz

Foto: František Ingr / Člověk a Víra

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA
5. února od 10.00 Kurz Beta – povídání a diskuse s P. Jaroslavem Mrňou na téma: Vývoj mnišského života.
(Komunitní centrum)
9. února od 15.00 Masopustní maškarní karneval pro děti i jejich rodiče.
Připraven je zábavný program a tombola. (Komunitní centrum)
12. února od 10.00 Kurz Beta – povídání a diskuse s P. Jaroslavem Mrňou na téma: Papežství mezi úřadem
a vládou. (Komunitní centrum)
26. února Popeleční
středa.
Od 12.00 mše svatá v kostele sv. Prokopa, od 16.00 pobožnost pro děti z náboženství v kostele sv. Prokopa, od 16.00
mše svatá v kostele sv. Jakuba, od 18.00
mše svatá v kostele sv. Prokopa.
29. února od 9.00 do 14.00 Jarní
bazar dětského jarního a letního oblečení. (Komunitní centrum)
3. března od 19.00 Přednáška
na téma Sebepoškozování a sebevražedné tendence u dětí a mladistvých. Hovořit bude dětský psychiatr
MUDr. David Kolouch. (Komunitní
centrum)

PROGRAMY
Centering prayer – modlitba usebrání. (krypta kostela)
www.farnostsalvator.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ
MĚSTO
7. února od 18.00 mše svatá v klášterním kostele sv. Josefa na náměstí
Republiky. Po ní následuje od 18.45
hodinová moderovaná adorace před
vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní. Zároveň je zde přítomna relikvie
sv. otce Pia z Pietrelciny s možností
osobního uctění. Po adoraci se koná
pravidelné setkání modlitební skupiny
sv. otce Pia.
www.kapucini.cz
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žena mše svatá. Oběd bude v Přerově
nad Labem. Pouť končí v Sadské, ale
je možné se odpojit i dříve. Více informací na webových stránkách.
28. února od 15.00 Křížová cesta na Petříně, kterou povedou bratři
františkáni. Sraz je u prvního zastavení, kancionál s sebou. Více informací
na mailu f.reichel@volny.cz, případně
na telefonu 725 939 385.
http://www.sfr.cz

KOLEGIUM KATOLICKÝCH LÉKAŘŮ
PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
26. února od 18.30 Přednáška: Sto
let od narození sv. Jana Pavla II. Hovořit bude Doc. Mgr. Jaroslav Šebek,
Ph.D., z Historického ústavu akademie věd ČR. Místo konání: Knihovna
(přízemí) III. interní kliniky Všeobecné
fakultní nemocnice, U nemocnice 1,
Praha 2.

DOMINIKÁNSKÁ 8
12. února od 19.30 Zbožštění v Kristu – sv. Tomáš Akvinský. Být
milostí tím, čím je Slovo svou přirozeností. Odhalme spolu s Tomášem
krásu dědictví, které je nám určeno,
a vznešenost a důstojnost společného povolání každé lidské osoby.
V rámci tematického cyklu: Dominikánský knižní salón. Moderuje Metoděj Němec OP. (foyer barokního
refektáře – vstup Jilská 5)
19. února od 19.30 Gregoriánský
chorál. Odkud se vzal? Má křesťanská
hudba něco společného s židovskými zpěvy? Kdo je Gregorius v názvu
gregoriánského chorálu? Proč nestačí
říct chorál? Existuje nějaký jiný chorál?
V rámci tematického cyklu: Hudební
večery. Moderuje: Blažej Matusiak OP.
(barokní refektář – vstup Jalovcová 2)

PENZION PANSKÝ DŮM ROŽMITÁL
POD TŘEMŠÍNEM
14. – 16. února Kurz práce s kůží
pro všechny s lidovým řemeslníkem
Peterem Lassakem.
21. – 23. února Kurz vazby květin
nejen pro liturgický prostor pod vedením floristky Elišky Černé.
Kurzy je možné zakoupit také v e-shopu: https://eshop.apha.cz/darkove-poukazy_c125739462557697
28. února – 1. března Postní duchovní obnova pro všechny „Pašije
podle sv. Jana“, vede P. Mgr. Jan
Poříz.

www.dominikanska8.cz

www.panskydumrozmital.cz

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
15. – 16. února 39. ročník Cyrilometodějské pouti. Sobotní etapa:
Levý Hradec – Klecany – Bořanovice
– Hovorčovice – Veleň - Brandýs nad
Labem. Na Levém Hradci bude sloužena mše svatá od 9.30 (P. Eliáš Paseka OFM). Poté následuje putování.
Pro nedostatek času není možné jít
v Klecanech na oběd, proto je nutné
si vzít jídlo s sebou! Cestou se mohou
poutníci odpojit a odjet autobusy,
konec etapy je naplánován až na náměstí v Brandýse nad Labem. Mimopražští poutníci mohou využít nocleh
u pražských spolupoutníků. Nedělní
etapa: (Brandýs nad Labem) Stará Boleslav – Káraný – Čelákovice – Přerov
nad Labem – Starý Vestec – Velenka – Sadská. V kostele Panny Marie
ve Staré Boleslavi bude od 9.00 slou-

www.katlek.cz

Foto: Anička Guthrie / Člověk a Víra

PROGRAMY

Foto: Tomáš Ježek / Člověk a Víra
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Z ACT CURIAE

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

POZVÁNKY, NABÍDKY

Mše svatá ke cti svaté Anežky České

Přednáška „Hovořit s přírodou“

V pondělí 2. března od 18.00 bude
v kostele sv. Františka u Karlova mostu
na Starém Městě sloužena pontifikální mše svatá ke cti zakladatelky Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou. Hlavním celebrantem bude
J.M. PhDr. Daniel Peter Janáček PhD.,
O.Praem. – opat strahovský.

V pondělí 10. února od 19.00 zve
Ekologická sekce České křesťanské
akademie spolu s pražským sborem
Obce křesťanů na přednášku Milana
Horáka „Hovořit s přírodou“ (o křesťanském vztahu k přírodě a jeho hledání a nalézání v dnešní době). Místo
konání: kaple sv. Jana v Obci křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7.
Varhanní nešpory maltézských rytířů
V pondělí 17. února od 17.00
bude v rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ koncert
duchovní hudby. Program: J. S.
Bach, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, G. Verdi, L. Janáček, L. Vierne.
Účinkuje Olga Koblížková – soprán,
Drahoslav Gric – varhany. Místo
konání: řádový kostel Panny Marie
pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha
1. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost
pro duchovní hudbu za finanční
podpory MČ Praha 1.

USTANOVENÍ
P. PaedDr. ThLic. Martin Jozef
Bartoš, PhD., O.Praem. byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. ledna 2020 uvolněn
z funkce administrátora Římskokatolické farnosti u kostela sv. Norberta
Praha-Střešovice.
Mgr. Jan Böhm byl s účinností od 1. ledna 2020 uvolněn z funkce vojenského kaplana v Armádě
ČR a s účinností od téhož data do
30. června 2020 byl jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice.
P. ThLic. Petr Ivan Božik O.Praem.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. ledna

2020 jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Norberta Praha-Střešovice.
Mgr. Pavel Žák byl s účinností od
1. ledna 2020 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Vojtěcha Praha-Nové
Město a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven výpomocným
duchovním I. pražského vikariátu.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Mgr. Pavel Kuneš, osobní děkan,
rektor filiálního kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Klecanech, 6. 2. 1937
(83 let)
P. Petr Kolář SJ, působící v pražské
arcidiecézi, 7. 2. 1941 (79 let)
ThLic. Mgr. Tomáš Roule, kanovník, spirituál Collegio Pontificio Nepomuceno, 16. 2. 1975 (45 let)
P. Ing. Dr. Ladislav Heryán, Th.D.,
SDB, kaplan JABOK, 24. 2. 1960
(60 let)
VÝROČÍ SVĚCENÍ
P. Dr. Stanislav William Robert Faix
OSA, farní vikář u sv. Tomáše v Praze-Malé Straně, 9. 2. 1963 (57 let)

PROGRAM KOLEGIA KATOLICKÝCH LÉKAŘŮ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

KATOLICKÉ BOHOLUŽBY
NA RADIU PROGLAS
2. 2. (9.00)
Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích
(P. Antonín Forbelský)
8. 2. (13.30)
Setkání spolupracovníků (KaPrů)
Proglasu – Kostel sv. Augustina
v Brně (P. Martin Holík)
9. 2. (9.00)
Kostel Panny Marie Pomocnice
v Olomouci (P. Rudolf Smahel)
16. 2. (9.00)
Kostel Všech svatých v Litoměřicích
(P. Józef Szeliga)
23. 2. (9.00)
Duchovní centrum v Brně-Lesné
(P. Pavel Hověz)

Od 12. března do 15. března
Exercicie „Žijeme pro vzkříšení“ /
P. Josef Čunek SJ / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz

Od 22. března do 27. března
Duchovní cvičení pro kněze / P. Vojtěch Kodet O.Carm. / Hostýn / http://
hostyn.cz

Od 13. března do 15. března
Duchovní cvičení pro kostelníky
a akolyty / P. Pavel Hofírek / Stojanov /
http://stojanov.cz

Od 26. března do 29. března
Postní exercicie / P. Ondřej Salvet /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

Od 19. března do 22. března
Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří
pečují o druhé „Unést bolest a nemohoucnost druhých“ / Mons. Aleš
Opatrný / Svatá Hora / www.svata-hora.cz

POUŤ KE SV. VALENTINU

Všeobecný úmysl

SOBOTA 16. ÚNORA 2019

Naslouchat volání uprchlíků: modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich
sester a bratří, kteří upadli do rukou
bezohledných převaděčů.

Pořádá Asociace kolegií katolických lékařů České republiky

Národní úmysl

Jarní semestr 2020

Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.

www.katlek.cz

Od 20. března do 22. března
Duchovní cvičení (nejen) pro členy
Matice svatoantonínské / P. Adam
Rucki / Stojanov / http://stojanov.cz

Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

V PRAZE NA VYŠEHRADĚ

Přednášky se konají vždy v 18:30 hodin ve středu jednou měsíčně
v knihovně (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2.
22. ledna

Český kněz a český katolický laik ve svobodné české společnosti, spolupráce kněží a laiků
Mons, ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., generální vikář a pomocný biskup pražský

26. února

Sto let od narození sv. Jana Pavla II.

25. března

Teologie těla, katecheze sv. Jana Pavla II.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek , Ph.,D., Historický ústav akademie věd ČR, Praha
ThDr. Jan Balík, Ph.D., biskupský vikář

22. dubna

Jak pomáhá Arcidiecézní charita Praha a její současné projekty

27. května

Odkaz sv. Matky Terezy a dílo jejích sester v současném světě a v Česku

17. června

PhDr. Jarmila Lomozová, zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., katedra biblických věd, KTF UK Praha

Základy pastorální psychiatrie

prof., PaedDr., ThDr., MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů Ph.D., dr. h. c., řeckokatolický kněz a psychiatr

Hosté jsou srdečně zváni!

Jménem výboru KKL Praha MUDr. Pavel Kostka

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Od 28. února do 1. března
Víkendová duchovní obnova pro
všechny, kteří pečují o kostel / Mons.
Vojtěch Šíma / Stojanov / http://stojanov.cz
Od 2. března do 6. března
Exercicie „Odpovídám na Boží dar?“
(Ovoce Ducha svatého) / P. Jan Kuník, CSsR / Svatá Hora / www.svata-hora.cz
Od 3. března do 7. března
Ignaciánská duchovní cvičení / P. Richard Greisiger SJ / Hostýn / http://
hostyn.cz
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Od 6. března do 8. března
Postní duchovní obnova pro všechny / Mons. Vojtěch Šíma / Stojanov /
http://stojanov.cz

PROGRAM
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10.00 –15.00
VALENTINSKÉ ZASTAVENÍ
Rekolekce na téma Láska bez milosrdenství? Pro snoubence i pro všechny,
kdo uvažují o manželství a chtějí navzájem i před Bohem prohloubit svůj vztah.
Příležitost ke ztišení, vyslechnutí několika úvah, k rozhovorům a k modlitbě.
Povede Mons. Aleš Opatrný, vyšehradský kanovník
Přihláška na www.apha.cz/cpr-novinky.

15.30
POUTNÍ MŠE
V BAZILICE SV. PETRA A PAVLA
Děkovat za dar lásky a prosit o prohloubení lásky v rodinách
přijďte i vy, kterým leží na srdci budoucí život vašich dětí a vnoučat.

příloha č. 1 Manuálu verze II

Pořádá Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
spolu s Kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

VARIANTY PRO WEB A DALŠÍ APLIKACE

Varianta č. 1

Varianta č. 2

www.apha.cz/cpr l www.manzelstvi.cz l www.kkvys.cz
Obě varianty lze použít pro internetové i jiné aplikace,
(např. propagační materiály).
Tyto varianty nelze používat na merkantilních tiskovinách.
Není povoleno používat jiné varianty logotypu než stanovené
schválenou verzí Manuálu nebo jeho Přílohou.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KNIŽNÍ NOVINKY

10. února 60
Svatý Pavel měl při své cestě
do Říma v tento den ztroskotat
u maltského pobřeží.

14. února 1945
Proběhl spojenecký nálet na Prahu, jenž si vyžádal 701 životů
a více jak 1 100 zraněných. Jedním
ze symbolů bombardování se stal
Emauzský klášter, který byl svrženými pumami silně poškozen.

PAULÍNKY

Zástupci řeholních řádů a kongregací slavnostním průvodem
ze strahovského chrámu do sídla prezidenta republiky oznámili
svou vůli obnovit řeholní život.

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

2. února 1990

3 X MARIE SVATOŠOVÁ
Marie Svatošová
Brož. (knižní box), 112,
128 a 92 str., 399 Kč

OTEC AMORTH JAK HO
NEZNÁTE - Elisabetta
Fezzi – Gabriele Amorth
Brož., 224 str., 299 Kč

NÁVRAT ZTRACENÉHO
SYNA
Henri J. M. Nouwen
Brož., 200 str., 229 Kč

Papež Řehoř I. Veliký pravděpodobně v tento den rozhodl,
že úsloví „Pozdrav Pánbůh“ je
správnou reakcí na kýchnutí.

PORTÁL

16. února 600

17. února 1600
Giordano Bruno, filosof a astronom, byl upálen jako kacíř na náměstí Campo de‘Fiori v Římě.

18. února 1965
Papež Pavel VI. jmenoval apoštolským administrátorem Arcidiecéze pražské biskupa Františka Tomáška.

BŮH NEFUNGUJE
Thomas Frings
Brož., 160 str., 299 Kč

TAJEMSTVÍ POKLADU
SVATÉHO VÁCLAVA
Renata Šindelářová
Brož., 128 str., 199 Kč

POSILOVÁNÍ
MENTÁLNÍ KONDICE
Jana Bílková
Brož., 144 str., 225 Kč

COBY VAŠE DÍTĚ S ADHD
CHTĚLO, ABYSTE VĚDĚLI
Sharon Saline
Brož., 240 str., 349 Kč

TONÍKŮV ZLÝ SEN
Ben Furman
Váz., 32 str., 229 Kč

23. února 1455
Zahájeno masové tištění tzv.
Gutenbergovy bible. Jednalo se
o první Bibli, která byla vydávána
ve větší sérii.

23. (24.) února 1530
Papež Klement VII. v Boloni korunoval Karla V. císařem Svaté říše
římské. Šlo o poslední císařskou
korunovaci, kterou provedl papež.

25. února 1570
Papež Pius V. exkomunikoval anglickou královnu Alžbětu I.

MATEŘSTVÍ SE MI
STALO PASTÍ
Tracy Thompson
Brož., 248 str., 349 Kč

25. února 1950
zemřel

KRYSTAL OP

25. února 1965
Arcibiskup Josef Beran byl Římě
jmenován kardinálem a převzal
kardinálské insignie.

27. (28.) února 380
Římský císař Theodosius I. vydal
edikt Cunctos Populos, kterým
prohlásil křesťanství za oficiální náboženství. Odlišné formy
křesťanství a další pohanské kulty byly zakázány.
Vít Kochánek

TMA
Sigri Sandberg
Váz., 160 str., 249 Kč

VYŠEHRAD

Na následky mučení
P. Josef Toufar.

ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ
OSTROV
Thomas Merton
e-kniha, 60 Kč

DĚJINY SVĚTA
Box, 6 svazků, 2 549 Kč

