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ÚVODNÍK

Editorial

PŘIJETÍ DO KATECHUMENÁTU

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2022 (nebo i později), budou přijati
do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude
konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu
28. listopadu 2020 (v předvečer první neděle adventní)
v 16.30 hod. Na bohoslužbu naváže setkání katechumenů a jejich ručitelů s kardinálem Dominikem Dukou OP,
arcibiskupem pražským, v Sále kardinála Berana. Více aktuálních informací o bohoslužbách v katedrále najdete
na stránkách www.katedralasvatehovita.cz

Vážení čtenáři,
kardinál Dominik Duka 22. listopadu
slavnostně zasvětí nový kostel Krista
Spasitele i komunitní centrum Praha
– Barrandov, což můžete sledovat
na TV NOE, a 13. listopadu v kostele
sv. Anežky České na Spořilově požehná nové varhany provinciál Jakub František Sadílek OFM. Mgr. Jan
Kotas, S.L.L. nás provede duchovními i praktickými aspekty přijímání
Eucharistie na ruku a představíme
vám některé zahraniční aktivity Arcidiecézní charita Praha.

TAMMÍM
ABSOLUTNÍ
MILOST
27. - 29. 11. 2020

Modlete se s námi, aby se setkání
mohlo uskuteč nit.
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Z Act curiae

Blíží se „Dušičky“. Kolem hřbitovů budou stát auta v hojném počtu. Mnozí kolem
dušiček nikam nepojedou, protože musí „na hroby“, jiní naopak odjedou, protože
musí „na hroby“. Někteří budou v poklusu, aby stačili hroby náležitě upravit,
aby je nikdo nepomluvil, rozsvítit svíčky, za tmy pak celý hřbitov září. Jiní konají
vzpomínku na své zemřelé uvážlivě, nikam nespěchají a nelitují času, vzpomínají.
Potom mají dobrý pocit, co bylo třeba vykonat, vykonalo se.
Navenek byl úkol splněn, ale co uvnitř? Jaké uvnitř, namítnou mnozí. Rodiče jsme
nenechali rozprášit na paloučku, jak se to dneska dělá, na hřbitov chodíme, co
ještě může někdo chtít? Co? Přimlouvat se. Do toho se někomu nechce, protože
nemůže zapomenout, že mu někdo, třeba i z blízkých, někdy ublížil. Ale stárnutí
způsobuje, že negativní vzpomínky se z paměti pomalu vytrácejí, a naopak
vzpomínky příznivé, kterých je tolik, ožívají.

Foto: Jakub Šerých, Člověk a Víra

Stanislav Zeman

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Bož í dar;
není z vašich skutků , takž e se nikdo nemů ž e chlubit. Efezským 2,8-9

ŽEHNÁNÍ NOVÝCH VARHAN
V KOSTELE SV. ANEŽKY
NA SPOŘILOVĚ

Vděčnost se nemusí vždy vázat jen na naše osobní vzpomínky. Sestra Konsoláta
Betrone, kapucínka, cítila vždy s ubohými hříšníky a vypravuje: Když Ježíš ulevuje
svému srdci a stěžuje si na někoho, já se za něj přimlouvám a lituji onu duši, Pánu
Ježíši to působí radost /Vavřinec Sales: Ježíšovo Srdce světu/. Říká: Mé mateřské
Srdce zraňuje každý přísný soud, odsouzení, i když se zakládají na pravdě.
Naopak, ulehčuje mi každý soucit, shovívavost, milosrdenství. Konsoláto,
používej soucitných klamů. Mé Srdce potřebuje věřit, že není pravda, že moji
tvorové jsou tak nevděční. Budeš-li se snažit mě přesvědčit, že ona duše není tak
špatná, nevěrná a nevděčná, já ti hned uvěřím. Duše jsou moje, za ně jsem prolil
svou krev. Často dobří a zbožní lidé mě zraňují nedůvěřivou větou: Kdo ví, zda
budu spasen? Já bych měl dovolit ďáblovi, svému nejzarytějšímu nepříteli, aby mi
někoho ukradl? Zatracuje jen tvrdošíjné odmítání mého odpuštění a setrvávání
ve vůli být zatracen.
Přístup sestry Konsoláty, nebo třeba Terezie od dítěte Ježíše je inspirativní.
Prosme společně našeho Pána nejen o svou záchranu, ale i o záchranu těch, kteří
jeho pomoc naléhavě potřebují. Známe prosbu ohrožených apoštolů: „Pane
zachraň nás, hyneme“.
Mons. Karel Herbst, SDB
emeritní biskup pražský

Bohoslovci zvou na duchovní
víkend pro mladé muž e.

Na svátek svaté Anežky České v kostele na Spořilově požehná nové varhany provinciál Jakub František Sadílek OFM
při mši svaté v pátek 13. listopadu 2020 v 18 hodin. Nové
varhany se dvěma manuály s pedálem a 2 068 píšťalami
byly vyrobeny ve varhanářské dílně Petra Dlabala a Borise
Mettlera v Bílsku u Olomouce. Více se dozvíte na stránkách
farnosti: https://farnost-sporilov.cz/varhany

seminar-praha.cz

TAMMÍM 2020
Pokud jste mladí muži od 15 do 30 let, máte jedinečnou příležitost! O víkendu 27. – 29. 11. se otevřou brány pražského kněžského semináře. Pokud nám situace dovolí, smíte
vejít. Bohoslovci pořádají tradiční duchovní víkend TAMMÍM
a vy můžete být u toho!
Letošní téma? Absolutní milost. Co mám dělat, když mám
pocit, že na to nemám? Existuje nějaký návod, jak být spasen? Je vůbec v lidských silách dostat se do nebe?
V průběhu víkendu bude prostor pro ztišení, modlitbu,
přednášku i rozhovory. Přítomní budou naši představení,
bohoslovci i mladí muži z celého Česka. Srdečně tedy zveme k opuštění každodenního ruchu starostí a k ponoření se
do hledání vlastního vztahu s živým Bohem. Více informací
naleznete na stránkách www.seminar-praha.cz, dotazy rádi
zodpovíme na mailu tammim@signaly.cz.
Přijeďte, těšíme se na vás!

Foto: Josef Nerušil
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Arcibiskupství ocenilo sazovický
kostel sv. Václava
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Cenu Patria Nostra udělilo ve čtvrtek 15. října pražské
arcibiskupství kostelu sv. Václava v Sazovicích (okres Zlín).
Starostce Sazovic Editě Hrbáčkové, architektovi Marku
J. Štěpánovi a faráři P. Michalu Šálkovi cenu osobně pře-

dal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Pro kostel
v Sazovicích nejde o první významné ocenění, jehož se mu
dostalo. Již před třemi lety jej například časopis Azure zařadil mezi deset nejlepších staveb roku 2017. Kostel je známý
svým válcovitým tvarem, který upomíná na rotundy z doby
svatého Václava, jemuž je zasvěcen. Více na http://kostel-sazovice.cz
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

CHARITA

Foto: Jakub Šerých, Člověk a Víra

Ugandské děti se díky pražské
charitě učí i v době pandemie
Kvůli pandemii koronaviru zameškali ugandští školáci více než půl roku školní docházky.
Výuku přerušily i dva tisíce dětí, které se vzdělávají díky Arcidiecézní charitě Praha a programu
Adopce na dálku®. Díky českým dárcům však o studium nepřišly úplně.

Mše svatá u Mariánského sloupu

KATECHEZE NA DOMA
Katechetické středisko pražského arcibiskupství oživilo stránku „V karanténě“ v rámci webu deti.vira.cz. Může posloužit rodičům pro domácí přípravu dětí na nedělní liturgii a podpořit
náboženskou výchovu dětí v době, kdy není možné realizovat
farní katecheze či školní výuku náboženství. Stránky slouží
nejen rodičům, ale i katechetům, oproti podobě z letošního
jara prošly proměnou, která je zpřehlednila a zároveň zajistila
dlouhodobější fungování. Najdete je na https://deti.vira.cz/v-karantene. Nabízíme vám v jejich rámci nyní tři sekce:

ky se seznamy videí, na stránky pro kreativní tvorbu, odkazuje na zdroje pro omalovánky a luštěnky, společné hry, ale
také podněty pro společnou modlitbu a písničky. Budete-li
mít sami s nějakým zdrojem dobrou zkušenost, napište nám
na e-mail kvn@apha.cz a my jím rádi naši Karanténu obohatíme. Děkujeme!

K aktuální neděli
Souhrnný článek o možnostech a tipech pro rodiny s dětmi
V této sekci najdete materiály, které vám každý týden nabív karanténě najdete také na www.manzelstvi.cz.
zíme k následující neděli. Obsahují nejen
text nedělního evangelia s výkladem a pro
děti černobílé a barevné obrázky ve dvou
formátech (poslouží jako plakát, záložka,
Červená středa se blíží!
k nalepení či jako omalovánka), ale také
podněty k zamyšlení pro mladší i starší
Kvůli koronaviru budou zřejmě omezené možnosti setkání
děti a úkoly a hry, na jejichž splnění mají
a společných modliteb, ale přesto se zapojit může každý a to třeba
25. listopadu 2020
děti celý týden. Zařazujeme sem i odkaz
i doma!
na videokázání P. Romana Vlka pro školní
Jak? Stačí málo!
děti.

ČERVENÁ
STŘEDA

Katecheze k tématu
V letošním školním roce vám v této sekci budeme postupně nabízet větší tematické bloky, nad kterými můžete s dětmi
pracovat dlouhodoběji. Objeví se zde
nejrůznější podněty, katecheze, luštěnky,
videa atd. Materiály budou určeny spíše
pro děti mladšího školního věku, objeví
se však jistě i něco pro starší. Současným
tématem jsou podobenství, následovat
bude blok o adventu a vánocích.
Podněty a nápady
Tato sekce obsahuje inspirační „všehochuť“, zpravidla odkazy na strán-

Modlitba, zapálení svíčky, modlitební setkání či liturgie dle
aktuálních epidemiologických pravidel, nasvícení budovy či jiných
objektů načerveno – to všechno jsou projevy solidarity, o kterých
organizace Aid to the Church in Need informuje pronásledované.
Pro ně je velké povzbuzení, že na ně svět nezapomíná.

Mezinárodní
připomínka lidí
pronásledovaných
pro víru

obě
to i v d
e
jd
.a
..
viru!
korona

Zapojte svou fantazii a přidejte se k Červené středě tam, kde
právě budete - 25. listopadu 2020!
Online konference o pronásledování pro víru ve třetím světě
V rámci Červené středy se bude také od 13.00 konat online
Informační brožura
konference na toto téma. Můžete se těšit na české i mezinárodní
pro organizátory
hosty a svědky pronásledování.
Tlumočení do češtiny zajišteno.

Červené středy

Pro aktuální informace sledujte www.cervenastreda.cz
a www.facebook.com/cervenastreda.

25.11.2020

Foto: Archiv Arcidiecézní charity Praha

V neděli 18. října proběhlo v Praze na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu řádně ohlášené shromáždění, jehož součástí byla mše svatá sloužená za uzdravení
nemocných a pomoc pro ty, kteří o ně pečují. Mši svatou,
která zde podle našich pramenů proběhla poprvé, celebroval P. Jiří Korda.

Děti, které se vzdělávají díky programu Adopce na dálku®, dostaly od Charity studijní materiály
pro domácí výuku

Ugandská vláda přislíbila zavedení alternativních způsobů výuky. Děti se
měly učit s pomocí rozhlasu a on-line vyučování, každý žák měl obdržet
studijní materiály pro domácí studium.
Zůstalo však jen u slibů. Studijní materiály nebyly dodány. Přístup k počítačům

a rádiu mají jen některé děti ve městech.
„Dívky a chlapci v programu Adopce
na dálku® patří k těm nejchudším,“ připomíná Grace Mboizi, vedoucí charitní
mise v Ugandě. „A tak jsme vzali odpovědnost za jejich domácí studium
do vlastních rukou.“

Arcidiecézní charita Praha připravila
pracovní sešity pro samostudium, vytiskla je a dodala všem „adoptovaným“
dětem. Sociální pracovníci, kteří v rámci programu Adopce na dálku® působí
v jednotlivých vesnicích, děti ve studiu
vedou. Opravují vypracované úkoly
a motivují studenty k další práci.
České děti by zřejmě reagovaly zdrženlivě, ale ty ugandské přivítaly studijní
materiály s nadšením. Vyrůstají v prostředí, v němž není školní docházka
samozřejmostí. Dokončené vzdělání je
šancí na zaměstnání, pravidelný příjem
a vymanění se z chudoby. O vzdělání
mají děti zájem.
Jednou ze studentek, která se začala díky pracovním sešitům od Charity
znovu pravidelně učit, je Joan Mirembe: „Děkuji českým dárcům za tuto
příležitost. Sešity se mi moc líbí. Chci
nyní pilně studovat, abych si všechnu
látku pamatovala, až se budu zpět hlásit do školy.“ Pomoc vítají i rodiče. Paní
Christine, jedna z maminek, říká: „Jsme
velmi vděční za vaši laskavost a podporu. Krásné knížky budeme opatrovat
i pro ostatní děti.“

Peníze českých dárců pomáhají v libanonském Bejrútu
Charitní sbírku pro Bejrút, kterým v srpnu otřásla ničivá exploze, podpořili dárci více než dvěma
miliony korun. Peníze již pomáhají obětem katastrofy.
Výtěžek sbírky byl bezprostředně
po tragédii použit na ošetření raněných, zajištění potravin, oblečení
a hygienických potřeb. Veškeré humanitární aktivity v oblasti koordinovala libanonská Charita. I díky pomoci
z Česka rozdala přes 3 700 balíčků se

základními potravinami a 44 500 hotových jídel.
Souběžně s okamžitou podporou plánovala Charita také dlouhodobější pomoc, která potrvá až do dubna 2021
a která zahrnuje pomoc 840 rodinám
s opravou zničených domů.

Děkujeme za vaše dary na sbírkový účet
i za dary do pokladniček Arcidiecézní
charity Praha během požehnání mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze. V pokladničkách se
sešlo 156 345 Kč.
Děkujeme!
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Foto: Lucie Horníková Člověk a Víra

Foto: Jiří Štástka Člověk a Víra

Podávání Eucharistie na ruku poznámka na úvod
Současná epidemie nám do každodenního života i do praxe víry přináší různá omezení – snažíme se
bránit nezvladatelnému šíření nákazy a chránit ty, kdo jsou mezi námi
zvláště zranitelní.
Úkolem následující krátké stati je poskytnout inspiraci a případný korektiv pro přijímání Eucharistie v tomto
čase nouze. Text nechce vyhodnocovat situaci, posuzovat ochranná
opatření či vstupovat do obecných
diskusí o podávání svatého přijímání.
Mnozí diecézní biskupové, jednotlivě či společně v rámci biskupských
konferencí, dali svým věřícím doporučení či přímo vydali rozhodnutí o tom, že v době epidemie Covid-19 má být Eucharistie podávána
a přijímána na ruku – což je obecně
v církvi latinského obřadu jedna z legitimních možností (při zachování
stanovených podmínek).
Důvod tohoto kroku biskupů je nasnadě: nákaza se šíří kapénkovou
infekcí, nejvíce tedy ze sliznic úst
a nosu při dýchání, kašlání a kýchání
- a proto podávání do otevřených úst
znamená vyšší riziko přenosu infekce

Foto: Betty Horníková Člověk a Víra

Způsob přijímání Eucharistie
v době epidemie

rukama podávajícího z jednoho přijímajícího na druhého než podávání
na ruku. Podobná opatření známe
i z minulosti, například z období morových ran – Eucharistie se tehdy
pomocí vhodného nástroje podávala
nemocnému z ulice do okna či dveří jeho domu, tedy „na dálku“, aby se
zachovala bezpečnější vzdálenost.

Duchovně
Přijímání Eucharistie na ruku má ovšem svoji ušlechtilou formu, o kterou je třeba dbát a která se odvozuje
ještě z praxe antické církve. Mnohým lidem je málo známá. Nejde tu
jen o estetiku či technické provedení přijetí Těla Páně, ale především
o vtělený duchovní postoj, do kterého nás Tradice uvádí. Pozoruhodné svědectví o této starobylé praxi
nám přinášejí antické katecheze pro
nově pokřtěné, konané ve čtvrtém
století biskupem sv. Cyrilem Jeruzalémským a Janem.1 S mimořádným
duchovním i teologickým vhledem
pojednal o těchto antických svědectvích v jednom ze svých postních
kázání i Josef Ratzinger, ještě jako
arcibiskup v Mnichově. Říká:
„Když čteme texty Otců, vidíme,
v jaké bázni tehdy přijímali eucharistii.
U Cyrila Jeruzalémského ve IV. století
najdeme jeden zvlášť krásný text. Líčí
ve svých křestních katechezích komunikantům, jak to mají dělat. Mají
předstoupit a ze svých rukou vytvořit
trůn, pravou položit přes levou, aby
ruce byly trůnem pro krále a zároveň

znázorňovaly kříž. Jde mu o toto symbolické vyjádření plné krásy a hloubky: člověk svýma rukama vytváří kříž,
který se stává trůnem, na nějž vstoupí
Král. Natažená, otevřená ruka se tak
může stát symbolem toho, jak se člověk staví před Hospodina, otevírá mu
své ruce, aby se mohly stát nástroji
jeho blízkosti, trůnem jeho milosrdenství v tomto světě.
… církev zápasila… o bázeň srdce, která se sklání před tajemstvím Boha, jenž
se nechává vložit do našich rukou.
Neměli bychom přitom zapomenout
na to, že nečisté jsou nejen naše ruce,
ale také náš jazyk a také naše srdce…
Největším rizikem a zároveň nejvyšším vyjádřením pro milostiplnou Boží
dobrotu je, že se ho smí dotýkat nejen ruka a jazyk, ale také srdce. Že Pán
do nás vstupuje a v nás a s námi žije,
že se chce zevnitř stát středem našeho života a jeho proměněním.“2

Co si z těchto hlubokých textů
můžeme vzít pro naši praxi?
1. Vše začíná křtem, uvěřením v Krista a v jeho živou spasitelnou přítomnost, pro niž nás Duch Svatý připravil:
Proto na našem vysloveném vyznavačském Amen záleží.
2. Naše Bohem stvořená tělesnost,
skrze křest naroubovaná na tajemství
vtělení, má i ve své křehkosti úctyhodný úkol: účastní se na díle Boží
milosti a stává se jejím nástrojem –
jak na její cestě do našeho srdce, tak
na její cestě k našim bližním: Proto

na našem těle při Eucharistii záleží.
3. Jsme podle Tradice zváni, abychom Eucharistii nejen přijímali, ale
abychom ji přijímali s bázní, která
podstatně přináleží k setkání Boha
a jeho stvoření. Ale naše klanění
i stání před Otcem musí být jen podle Božího Syna, jeho smrti a zmrtvýchvstání, jinak by bylo buď otrockou ponížeností, anebo rouhavou
pýchou: Proto na našem klanění
i stání před Otcovou tváří, s Ježíšem
a nikdy bez něj, záleží.
4. Setkání s Bohem při Eucharistii vrcholí láskyplnou vydaností Boha člověku, ale také láskyplnou vydaností
člověka Bohu. Trůnem i oltářem je
kříž: Proto na našich vydávajících
se otevřených dlaních složených
do podoby Kristova kříže záleží.
5. Pán přichází, aby v nás žil a proměnil nás v sebe a abychom se stali
nástrojem jeho blízkosti v tomto světě. Nakonec se tedy naše otevřené
dlaně a otevřená ústa musejí otevřít
k pravému chrámu, kde si Pán buduje příbytek: Proto na našem srdci
a na našich bližních záleží.

Velmi prakticky
- Před svatým přijímáním se nejprve pokloníme přítomnému Kristu.
V našich zemích máme dobrý zvyk
poklonit se Pánu společně při zpěvu Beránku Boží, jinde to lidé dělávají
různě individuálně, někdy třeba i trochu chaoticky a nevyzpytatelně.

- Přijímající předstoupí před podávajícího a zdvihne své ruce do výše prsou, složené pravou dlaň přes levou
do tvaru kříže. Dlaně jsou otevřené
tak, že ta horní je uctivě a bezpečně
připravena jako trůn pro přijetí Krista.
- Podávající ukáže přijímajícímu Tělo
Páně a vyznavačsky říká: Tělo Kristovo. Přijímající hledí na hostii a stejně
vyznavačsky odpovídá: Amen!
- Potom podávající pokojně položí
hostii do připravené dlaně přijímajícího. Ten přijme Tělo Páně buď hned
před knězem nebo ustoupí o krok
stranou, spodní rukou hostii vezme z dlaně a hned si ji vloží do úst.
Udělá to tak, aby podávající s jistotou
viděl, že hostie byla přijata a není nikam odnášena.
(Při přijímání do úst je rozdíl jen
v tom, že přijímající po vyslovení
Amen otevře dostatečně ústa s připraveným jazykem tak, aby podávající mohl hostii bezpečně položit právě na jeho jazyk.)

Povzbuzení na závěr
Tento zvláštní čas se hodí pro malou
katechezi v našich farnostech, aby
svaté přijímání probíhalo s ušlechtilostí i praktickou šikovností.
Mgr. Jan Kotas, S.L.L.
1
Česky Cyril Jeruzalémský, Mystagogické
katecheze (Prameny spirituality 2), tr. Pavel
Milko, Refugium Velehrad - Roma, Velehrad 1997, 65n.
2
Úplný text homilie v Salve 2(2005) 15-25.

ZÁMEČEK ROŽELOV

Z FARNOSTÍ

Nové varhany v kostele
sv. Anežky České
na Spořilově

Z jakého kovu a jakých druhů dřeva
jsou varhany vyrobeny?
Je potřeba, aby materiál píšťal měl
dobré akustické a mechanické vlastnosti, a aby byl dobře zpracovatelný.
Kovové píšťaly varhan se vyrábějí z varhanního kovu, a to je slitina především
cínu s olovem. Velké dřevěné píšťaly se
vyrábějí ze smrkového dřeva, ale v oblasti labií bývají z dubu. Menší dřevěné píšťaly jsou z dubového dřeva. Pro
malé píšťaly se občas používá jemnější
dřevo než dubové, například hruškové.

Při mši svaté v 18 hod. ve svátek svaté Anežky České v pátek 13. listopadu nové varhany požehná
provinciál Jakub František Sadílek OFM. Jedním z hlavních organizátorů i donátorů projektu
nového nástroje je RNDr. Pavel Čížek, se kterým přinášíme rozhovor.

Jaká je dispozice nových varhan?
Nové varhany mají dva manuály a pedál. Varhany mají 2 068 píšťal. Tónová
i rejstříková traktura jsou mechanické.
Varhany mají celkem 37 rejstříků, z toho
5 jazykových. Dispozice varhan je:
I. Manuál: Bourdon 16´, Principal 8´,
Gedackt 8´, Flauta 8´, Viola 8´, Gamba
8´, Octav 4´, Gemshorn 4´, Flauta 4´,
Quint 2 2/3´, Superoctav 2´, Terz 1 3/5´,
Mixtur 4 fach, Trompete 8´. II. Manuál:
Principal 8´, Copula 8´, Harmonika 8´,
Salicional 8´, Octav 4´, Flauta 4´, Fugara 4´, Nasard 2 2/3´, Octavin 2´, Mixtur
3 fach, Cornett 3 fach, Klarinette 8´,
Oboe 8´. Pedál: Violon 16´, Subbass
16´, Bourdon 16´, Principal 8´, Gedackt 8´, Cello 8´, Quint 5 1/3´, Octav 4´,

šlo

mnoho částí varhan je ze dřeva, budou
varhany do kostela Krista Spasitele instalovány až koncem příštího roku.
Co Vás přesvědčilo k finanční podpoře tohoto projektu?
Hudba mě naplňuje a oslovuje. Jsem
šťastný, že mohu působit jako varhaník. V hudbě je také řád, a to je blízké
mému exaktnímu vzdělání. Varhanní
hudba je navíc součástí liturgie, což
jako dlouholetý varhaník velice vnímám. Krásné varhany patří do našich
chrámů. Jsem rád, že tomu mohu napomoci.
Stanislav Zeman

Býval letním sídlem pražských arcibiskupů. Později se stal vyhledávanou lokalitou pro pořádání
dětských prázdninových táborů. Dnes je lovecký zámeček ve středočeském Roželově opuštěný.
Pražské arcibiskupství hledá pro unikátní letohrádek v brdských lesích nového správce.

Fagott 16´, Trompete 8´. II. manuál je
v žaluzii. V I. i II. manuálu je tremolo.
Spojky: II / I, I / P, II / P. Válec rejstříkového crescenda a paměťové zařízení
SETZER.

Stranou civilizačního ruchu, ukrytý
v lesní samotě vzdálené jen pár kilometrů od Rožmitálu pod Třemšínem,
stojí 160 let stará historické budova
bývalé myslivny. Na počátku 20. století byla přestavěna na letohrádek,
který si velmi oblíbil tehdejší pražský
arcibiskup Lev Skrbenský. Ve 30. letech si vychutnával zdejší klid i kardinál Karel Kašpar a po válce tu pobýval
rovněž jeho nástupce na svatovojtěšském stolci Josef Beran; ten už ale nikoli dobrovolně. Po roce 1948 začali
totiž komunisté využívat roželovský

Počítáte kromě bohoslužeb i s koncerty?
Varhany budou sloužit především pro
doprovod liturgie, to znamená nejen doprovod zpěvu, ale i improvizaci a hraní literatury. Na Spořilově se
pořádá mnoho koncertů, samozřejmě počítáme i se zapojením nových
krásných varhan. Jejich dispozice je
bohatá, myslím, že na ně půjde hrát
většina varhanní hudby. Ovšem záleží
vždy i na cítění varhaníka.

RNDr. Pavel Čížek se narodil v padesátých letech, celý život je Pražák. Bydlel postupně na Spořilově, ve Vršovicích, na Vinohradech a nyní již přes třicet let na Barrandově. Je šťastně ženatý, má tři děti a pět vnoučat, pro která je nyní především
aktivním dědou. Vystudoval numerickou matematiku na MFF UK. Profesně se celý život zabýval tvorbou aplikačních počítačových programů. Po vojenské službě deset let pracoval ve výpočetním středisku ČKD, po revoluci v roce 1990 společně
s třemi kolegy založili IT firmu, která se úspěšně rozvíjí a funguje již 30 let. Letos odešel do důchodu. V kostele svaté Anežky
České na Spořilově byl pokřtěn, od pěti let zde ministroval, měl tu i svatbu. Jeho tatínek zde hrál na varhany, což se postupně
také naučil, stejně jako jeho tři sourozenci, a hraje zde při bohoslužbách již padesát let. Hra na varhany při liturgii je pro něj
životní náplň, radost, ale i služba.

zdržení

Ano, s varhanáři jsme spokojeni, dobře se s nimi komunikuje, dobrá vůle
a ochota panuje na obou stranách.
Vážíme si jejich kvalitní práce. Samozřejmě během tak náročné stavby
se průběžně řeší mnoho problémů
a upřesnění, ale vše se daří a těšíme
se na nový krásný nástroj. Mimochodem, za deset dní po požehnání našich
varhan, v neděli 22. listopadu na svátek Krista Krále v 10:30 hodin, požehná pan kardinál Dominik Duka nový
kostel Krista Spasitele na Barrandově.
I pro tento kostel již varhanáři Jaromír
Kánský a Josef Brachtl staví nové varhany. Z důvodu vysychání novostavby,

Lovecký zámeček
v Roželově čeká
na nového správce

Fota Roželova: Stanislav Zeman

Jak jste se stal součástí příběhu nových varhan ve Vaší farnosti?
Bydlím na Barrandově, a tak patřím
do Zlíchovské farnosti, kde také hraji na varhany v kostele svatého Filipa
a Jakuba na Zlíchově. Funguji tedy
ve dvou pražských farnostech. Před
deseti lety jsme ve Zlíchovské farnosti začali řešit stavbu nového kostela
na Barrandově. Stal jsem se ve farnosti
členem týmu stavby nového kostela.
Jako varhaník jsem přirozeně začal řešit otázku varhan do nového kostela.
Společně s organology pražské arcidiecéze jsme vytvořili zadání pro stavbu kostela z hlediska varhan a zadání
pro nové varhany. Tím jsem se seznámil s problematikou stavby varhan, a to
mě inspirovalo k řešení varhan na Spořilově. Nástroj, který byl na Spořilově,
vznikl v první polovině šedesátých let
minulého století. Byl sestaven z různých zbytků. Na to jak a v jaké složité
a nepříznivé době vznikl, sloužil léta.
Krásný spořilovský kostel a farnost si
ovšem zasluhují kvalitní nástroj. Přišel
jsem s návrhem stavby nového nástroje. Po celou dobu společně s organologem pražské arcidiecéze Štěpánem
Svobodou na stavbu nových varhan
dohlížím. Nové varhany postavili varhanáři Petr Dlabal a Boris Mettler
ve své dílně v Bílsku u Olomouce.
Nyní je instalují a dokončují v kostele
na Spořilově.

Kromě půlročního
všechno hladce?

Fota varhan: Jakub Šerých, Člověk a Víra

8

zámeček jako internační zařízení pro
politické odpůrce. Kromě arcibiskupa
Berana zde byl internován třeba předseda exilové londýnské vlády Mons.
Jan Šrámek či bývalý ministr pošt
František Hála, který zde dokonce
skonal.
Nové poslání dostalo roželovské panství se svým rozlehlým anglickým
parkem - dodnes ho tu připomínají vzrostlé borovice, duby, jedličky
i malé jezírko - v osmdesátých letech.
Tehdy začalo být využíváno jako dětský letní tábor a rozrostlo se o další
nové objekty - mj. sprchy,
toalety či koupaliště.
Ideální místo pro pořádání dětských táborů
I to už je ale historie. Posledních několik let objekt nikdo neobývá a ten
tak nezadržitelně chátrá.
„Chybí mu smysluplné využití. Třeba právě takové,
jaké představovaly letní

dětské tábory. Kdyby je chtěl někdo
začít provozovat, měl by tu k tomu
ideální podmínky,“ říká generální vikář
pražského arcibiskupství Mons. Jan
Balík. Podle jeho slov by rekonstrukci zámečku a případné provozování
letních táborů, pobytů rodin a mladých lidí bylo možné financovat prostřednictvím grantů a darů příznivců.
„Přilehlé lesy jsou navíc ve vlastnictví arcibiskupství, takže nový správce by se tu měl o koho opřít, s kým
spolupracovat,“ dodává. Zázemí pro
případného zájemce je přitom podle
generálního vikáře připravené dobře:
„V roce 2015 proběhla rekonstrukce
správcovského domku, a to včetně
koupelny. Takže v tuto chvíli stačí domek 2+1 jen zprovoznit do obyvatelného stavu a nastěhovat se,“ uzavírá
Mons. Jan Balík.
Případní zájemci se mohou hlásit
na email: petr.vyskocil@apha.cz
Jiří Prinz

9
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

PROGRAMY

11

Vzhledem k současné epidemii nemoci Covid-19 a se souvisejícími vládními opatřeními je možné, že některé níže
uvedené akce budou zrušeny. Proto doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 11. / 18.00

1. 11. / 15.00

5. 11. / 7.00

Praha-Hradčany / kostel Všech
svatých / slavnost Všech svatých –
mše sv.

Praha-Kobylisy / fara ČCE U
Jákobova žebříku / bohoslužba a
beseda (Společenství Logos)

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

2. 11. 18.00

Praha-Uhříněves / vizitace farnosti

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

13. 11. / 18.00

8.11. / 15.00

3. 11. 17.30

Praha-Hradčany / katedrála / liturgie
svátku sv. Anežky České

12. 11. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

11. 11. / 19.00

Chocerady / oslava Dne válečných
veteránů – pietní akt, požehnání
loretánské kaple

13.11. / 18.00

Černošice / Sbor Církve bratrské /
ekumenická beseda

Praha-Hradčany / katedrála / liturgie
svátku sv. Anežky České

15. 11. / 16.00

21. 11. / 17.00

22. 11. / 11.00
Praha-Barrandov / požehnání nového
kostela Krista Spasitele a komunitního
centra

22. 11. / 14.00

Praha-Hradčany / katedrála /
ekumenická modlitba za oběti
totalitních režimů

Praha-Staré Město / kostel Nejsv.
Salvátora / mše sv. s biřmováním

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

22. 11. / 10.30

Košice (Slovensko) / festival Košické
Hanusove Dni / přednášky, diskuze

Praha-Malá Strana / kostel Panny
Marie pod řetězem / mše sv.
s žehnáním kaple v kryptě kostela

Praha-Barrandov / požehnání nového
kostela Krista Spasitele a komunitního
centra

28. 11.

Praha-Hradčany / Arcibiskupský palác /
Kněžský den

Rožmitál pod Třemšínem / Penzion
Panský dům / Adventní setkání rodin
českobudějovické diecéze

28. 11. / 16.30

29. 11. / 9.00

26. 11. / 9.30

25. 11. / 17.00
Červená středa

26. 11. / 7.00

Praha-Hradčany / katedrála / přijetí do
katechumenátu

Úvaly / kostel Panny Marie
(Zvěstování Páně) / mše sv.

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

29. 11. / 17.00

29. 11. / 17.00

Karlštejn / requiem za Karla IV.

Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

Praha-Hradčany / Arcibiskupský palác /
Kněžský den

26. 11. / 9.30

Foto: Lucie Horníková / Člověk a Víra

Foto: Lucie Horníková / Člověk a Víra

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
15. listopadu Setkání mladých
manželů – pouze pro pozvané absolventy kurzů pořádaných PS-CPR
za posledních pět let. (Sv. Vojtěch,
Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice) Více
na
http://www.apha.cz/2019/cpr-novinky/setkani-mladych-manzelu.
5. prosince od 15.00 do 18.00
Zastavení nad manželským slibem
– příprava na obnovu manželských
slibů na svátek Svaté rodiny. Provázet bude P. Petr Glogar OCD. (Sv.
Vojtěch) Přihlášky na http://www.
apha.cz/cpr-adventni-zastaveni-aktualni-nabidka.

19. 11. / 7.00

23. 11 – 25. 11.

25. 11. / 18.00

www.apha.cz/ps

17.11. / 18.00

Plzeň-Jižní Předměstí / kostel sv.
Jana Nepomuckého / ekumenická
bohoslužba

Praha-Hradčany / kostel Všech
svatých a Mladotův dům / vernisáž
výstavy projektu Člověk a Víra

Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4.
PS – Pastorační středisko; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha
Akce se konají pouze v případě, že
to situace kolem pandemie koronaviru dovolí.

Bílá Hora / ekumenické nešpory

Praha-Nové Město / kostel sv. Ignáce /
mše sv. (vizitace duchovní správy)

18. 11. / 10.00

V letošním roce se vzhledem k situaci nebudou konat každoroční
exercicie s P. Józefem Augustynem.

Příbram-Březové Hory / kostel sv.
Vojtěcha / mše sv. s biřmováním

www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY
TEREZY
2. listopadu od 17.00 Pobožnost
na chodovském hřbitově, od 18.00
mše svatá v kostele sv. Františka.
8. listopadu od 16.00 Koncert –
Trio Kaphé (flétna (M. Kapustová),
fagot (V. Kapusta) a klavír (Lenka Heringová). Hudba napříč od baroka
po argentinské tango.
8. listopadu od 16.00 Keramická
dílna „Otiskni se“ – nutné přihlašování na janadomsova@gmail.com.
12. listopadu od 19.00 ZMT: s Ondřejem Kobzou, kulturním aktivistou, kavárníkem a podnikatelem samoukem. Naučil lidi hrát
na piano na ulici i tančit tango
na nádraží. Ukázal, že lze cvičit
jógu, chovat kozy a pěstovat třešně na střeše Lucerny. A posledně
pozval kolemjdoucí k sousedské
večeři na Karlově mostě. Jak vidí

Pokud se do KCMT nedostanete naživo, můžete sledovat přenosy na:
YouTube.com/kcmtpraha
www.kcmt.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
5. listopadu – 19. listopadu První
internetová aukce na facebookovém
profilu Domova. Dražit se budou
vlastnoručně podepsané kreslené
vtipy od autorské dvojice MARVIN.
www.domovrepy.cz

www.apha.cz/cpr

Foto: Martina Řehořová / Člověk a Víra

10. 11. / 10.00

8. 11. / 9.00

český veřejný prostor a čím ještě by se dal oživit? A jak přeměnit
dobrý nápad v konkrétní čin a nebát se u toho zariskovat? Dozvíte
se na besedě s ním.
26. listopadu – 29. listopadu Ikonopisecký kurz s Martinem Damianem. Více informací na www.kcmt.
cz/kalendar-akci.
28. listopadu od 9.30 do 18.30
Adventní jarmark pod střechou –
možnost zakoupit pro své blízké
krásné maličkosti vyráběné ručně
a s láskou.
28. listopadu od 16.00 Živý betlém – Staroplzenecký živý Betlém
(parkoviště před Komunitním centrem).
29. prosince od 16.00 První adventní koncert v podání flétnového
souboru VIVAT FLAUTO.

Tuchoměřice, zastávka 312 u Zámku)
27. prosince – 1. ledna Duchovní
obnova pro mladé (18-30 let) RISE
‚N‘ SHINE 2020. Chvály / osobní modlitba / ticho / eucharistie /
sport / společná oslava ...
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.

KOMUNITA CHEMIN NEUF
8. listopadu – 15. listopadu Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce.
27. listopadu - 29. listopadu Víkend o Adventu pro mladé (18-30).
(Školní 1, Tuchoměřice, zastávka
312 u Zámku)
4. prosince – 6. prosince Víkend
pro mladé (14-18) na téma: Můj kámoš věří v Boha? WTF?! (Školní 1,

Foto: Jan Šašinka / Člověk a Víra

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
4. listopadu od 9.30 Setkání maminek s dětmi. DS
11. listopadu od 9.30 Akademie
nejen pro seniory. Jiří Zajíc, mediální analytik, publicista: Komunikace
církve ve společnosti. PS
18. listopadu od 9.30 Setkání
maminek s dětmi. DS
19. listopadu od 19.30 Modlitba chval. Organizuje společenství GIF. PS (V případě omezení bude probíhat livestream
na
https://www.facebook.com/
events/363461848178185)

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
2. listopadu Všech věrných zemřelých, po odpolední mši sv. následuje dušičková pobožnost. Hudba
při mši sv. v 17.00 Karel Bříza ad. –
Pohřební responzoria.
6. listopadu Bl. španělských mučedníků, CSsR. Pět kněží a jeden
řeholní bratr byli umučeni v době
občanské války ve Španělsku (19361939).
9. listopadu Výroční den založení
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů.
21. listopadu od 18.00 Slavnostní
svatocecilské nešpory v předvečer
památky patronky církevních hudebníků.
24. listopadu Ježíše Krista Krále.
Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Hudba při mši sv.
v 9.00 K. Bříza – III. ordinarium,
J. Bříza – mešní proprium.

28. listopadu od 14.00 do 18.00
Vázání adventních věnců ve sklepení. Možnost vlastnoručně si vyrobit
adventní věnec pod vedením paní
Štěpánky Sobotkové. Vstupenky
nutno zakoupit předem v prodejně
Svatohorského poutního muzea. Vyrobené věnce bude možné si nechat
požehnat.
29. listopadu 1. neděle adventní.
Žehnání adventních věnců pro veřejnost přede mší sv. v 15.00 a při všech
mších svatých.
Výstava „Svaté relikvie a jejich
kult“ Možnost samostatného zhlédnutí i mimo sezonu po dohodě s minimální účastí tří osob. Začátek prohlídky je v prodejně v ambitech pod
hodinovou věží, rezervaci lze provést na tel. čísle 318 429 943.
Nadále probíhají výstavy: Diplomacie a Suverénní řád maltézských
rytířů, Ještě jsme ve válce a Výstava k 30. výročí opětovného předání Svaté Hory redemptoristům.
V listopadu budou možné různé
druhy prohlídek vždy podle dohody.
Nabídka okruhů je navíc rozšířena.
V případě nepřítomnosti průvodce je
zde možnost využít prohlídku areálu se zapůjčeným textem. Návštěvu
nového svatohorského muzea včetně nové výstavy o Maltézských rytířích a jejich působení v kraji není třeba objednávat, je k dispozici každý
den v otevírací době prodejny.
www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO
22. listopadu od 15.00 Vyrábění
adventních věnců v Nazaretě.

Z ACT CURIAE
KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ KAPITULA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ
2. listopadu od 17.00 Slavnostní
bohoslužba věnovaná památce zesnulých v bazilice svatých apoštolů
Petra a Pavla. Po ní bude následovat pobožnost za zemřelé na Vyšehradském Slavíně.
Ve dnech 31. října – 2. listopadu bude vstup do baziliky sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě zdarma.
8. listopadu od 17.00 Dušičkový
koncert v podání sboru a orchestru
Euterpe Philharmonia. Zazní Dvořákovo oratorium Stabat Mater.
(bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě)
11. listopadu od 16.00 Svatomartinská poutní bohoslužba v bazilice sv. Petra a Pavla. Po ní následuje Svatomartinský lampionový
průvod. Rotunda sv. Martina bude
v odpoledních hodinách otevřena
pro individuální prohlídky. Na bohoslužbu zve Skautské středisko
Maják a Římskokatolická farnost
u kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
24. listopadu od 16.30 Bohoslužba ke Světovému dni předčasně narozených dětí. Mši svaté bude
předsedat Michal Němeček, děkan
kapituly, doprovázena bude varhanní hudbou (Vladimír Roubal) a zpěvem (Pavlína Senič, Rita Kramerová a Pavel Hruška). Na bohoslužbu
zvou rodiče dětí s perinatální zátěží
a Královská kolegiátní kapitula sv.
Petra a Pavla na Vyšehradě. (bazilika
sv. Petra a Pavla)

tube.com/channel/UCssffFbYumKjs71MwYZ52BQ, zvukové záznamy
(podcasty) na https://soundcloud.
com/dominikanska8.
4. listopadu od 19.30 Ty jsi kněz
navěky, Ludmila Javorová a její
kněžství. Zdeněk Jančařík a Martin
Vaňáč, moderuje Martin Bedřich. Setkání nad nově vydanou knihou rozhovorů s Ludmilou Javorovu (1932),
jednou z mála žen, které byly vysvěceny na katolické kněze. Debata se
zaměří na život skryté církve, specifika brněnské skryté církve, ale také
na otázku kněžství, jeho spirituality,
postavení žen v církvi a na to, co
mohou ženy přinášet do všeobecně mužského prostředí katolického
kléru.
12. listopadu od 19.30 Normální
normalizace 2. Matěj Spurný a Jiří Suk,
moderuje Petr Fischer. Další z plánované série debat o tom, jak interpretovat naši nedávnou minulost.
18. listopadu od 19.30 Zodpovědnost křesťana za stvoření. Matúš Kocián, Marek Drápal, Arne Springorum
a Yvonna Gailly, moderuje Veronika
Sedláčková. Rok 2020 vyhlásil papež
František jako rok Laudato si. Vědci v poslední době bijí na poplach
ohledně osudu naší planety. Jak by
měla vypadat naše ekologická konverze, k níž papež vyzývá?
26. listopadu od 19.30 Kvantová
teorie. Pavel Cejnar a Pavel Stránský,
moderuje Vojtěch Pleskot. (Ve spolupráci s iniciativou mladých vědců
Science tu Go)
www.dominikanska8.cz

Foto: Anička Guthrie / Člověk a Víra

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
6. prosince od 15.00 Přednáška
„Pracovní právo pro každého, aneb
na co si dát pozor a čeho se nebát“.
Hovořit bude JUDr. Jiří Gorčík. Přednáška se bude konat v rámci farní
akademie v levé boční kapli kostela.

DOMINIKÁNSKÁ 8
Dominikánská 8 přesouvá své debaty do virtuálního prostoru, je možné
je sledovat přímo jako streamy přes
Facebook Dominikánské 8. Záznamy
jsou k dispozici na YouTube kanálu
Dominikánské 8: https://www.you-

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
V sobotu dne 3. října 2020 přijal
v kostele sv. Františka z Assisi v Praze na Starém Městě kněžské svěcení jáhen Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou Tomáš Gregůrek O.Cr. Světitelem byl Mons. Josef
Nuzík, pomocný biskup olomoucký.
NOVÝ PROVINCIÁL MINORITŮ
Dne 22. září 2020 kapitula provincie minoritů sv. Cyrila a Metoděje
zvolila nového provinciála P. Piotra
Pawlika OFMConv. Vikářem provincie se stal P. Stanislaw Gryń OFMConv., sekretářem provincie P. Petr
Macháček OFMConv. Další členové
definitoria: P. Stanislaw Stec OFMConv., P. Sebastian Gruca OFMConv.
USTANOVENÍ
Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., byl
s účinností od 24. září 2020 na dobu
pěti let jmenován a ustanoven členem
Ekonomické rady Arcidiecéze pražské.
Ing. Vojtěch Benda byl s účinností
od 24. září 2020 na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Ekonomické rady Arcidiecéze pražské.

www.kkvys.cz

www.farnostkunratice.cz

www.lhoteckafarnost.cz

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
UNIE KATOLICKÝCH ŽEN
V sobotu 5. prosince od 9.00
do 15.00 zve Unie katolických žen
na adventní duchovní obnovu, která proběhne ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné v Praze. Duchovním průvodcem bude P. Petr Beneš
CSsR. Společné polední občerstvení
z vlastních zdrojů.

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
Do 31. prosince Nazemvstoupení
– výstava soch a grafiky Jiřího Kobra. Hlavním námětem vystavených
soch a grafik je téma příchodu člověka na svět a vztah „Nebe“ – jako
ideálu a „Země“ – lidské zkušenosti na světě. Jde o volné inspirace
a asociace s přihlédnutím k předvánočnímu termínu konání výstavy.
Vystaveny budou převážně dřevěné
nástěnné objekty, reliéfy a velkoformátové dřevořezy. Adresa: Karmelitánské knihkupectví, Kolejní 4, Praha
6. Otevírací doba: pondělí až pátek
8.30–18.00.
http://www.kna.cz/praha

Ing. Petr Beneš byl s účinností
od 24. září 2020 na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Ekonomické rady Arcidiecéze pražské.
P. Tomáš Gregůrek O.Cr. byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 3. října 2020 jmenován
a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiří Praha-Hloubětín a s účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven rektorem filiální kaple Nejsvětější Trojice
v Ďáblicích v Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Václava Praha-Prosek.
Mgr. Antonín Juriga byl s účinností
od 24. září 2020 na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Ekonomické rady Arcidiecéze pražské.
Mgr. Vojtěch Mátl byl na základě
čl. 5 bod 3 Dohody o spolupráci uzavřené mezi Arcibiskupstvím pražským
a Hasičským záchranným sborem
České republiky zastoupeným Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru
České republiky s účinností od 1. října
2020 jmenován zmocněncem za Arcibiskupství pražské.
PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA,
byl s účinností od 15. září 2020 uvolněn z jáhenské služby v Základní škole
sv. Voršily v Praze, Ostrovní 9, 110 00
Praha 1 – Nové Město.
Doc. Ing. Václav Petříček, CSc., byl
s účinností od 24. září 2020 na dobu
pěti let jmenován a ustanoven členem
Ekonomické rady Arcidiecéze pražské.
P. Pavel Pola OCD byl na žádost
svého
řeholního
představeného
s účinností od 1. října 2020 jmenován a ustanoven rektorem klášterního
kostela Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) Praha-Malá Strana.
ThLic. Mgr. Michal Prívara byl
s účinností od 1. října 2020 uvolněn z funkce nemocničního kaplana
pro hlavní město Prahu a s účinností
od téhož data byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Ducha Praha-Staré Město.
P. PhDr. Marek Pučalík, Ph.D., O.Cr.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 3. října 2020
uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiří
Praha-Hloubětín a z funkce rektora
kaple Nejsvětější Trojice Praha-Ďáblice v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha-Prosek.
P. Dott. prof. Anastasio Ottavio
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Roggero OCD byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností
od 1. října 2020 uvolněn z funkce rektora klášterního kostela Panny Marie
Vítězné a sv. Antonína Paduánského
(Pražské Jezulátko) Praha-Malá Strana.
Václav Šustr byl s účinností od 5.
září 2020 uvolněn z funkce pastoračního asistenta Římskokatolické
farnosti Kralupy nad Vltavou a s účinností od téhož data byl ustanoven
k jáhenské službě v Římskokatolické
farnosti Kralupy nad Vltavou.
Ing. Peter Turoci byl s účinností
od 24. září 2020 na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Ekonomické rady Arcidiecéze pražské.
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., byl s účinností od 24.
září 2020 na dobu pěti let jmenován
a ustanoven členem Ekonomické
rady Arcidiecéze pražské.
Ing. Jan Žůrek, CSc. byl s účinností
od 24. září 2020 na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Ekonomické rady Arcidiecéze pražské.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Stanislav Zápotocký, výpomocný
duchovní ve Voticích, 1. 11. 1960 (60 let)
P. Mgr. Vojtěch Sivek SDB, působící
v Praze, 2. 11. 1970 (50 let)
Mgr. Bc. Jan Primus, administrátor
v Příbrami, 4. 11. 1965 (55 let)
P. Benedikt Tomáš Mohelník, Th.D.,
OP, proděkan KTF UK, 5. 11. 1970 (50 let)
Mons. Karel Herbst SDB, emeritní
pomocný biskup, 6. 11. 1943 (77 let)

Foto: Instagramový profil papeže Františka

PROGRAMY

Foto: Dominik Novák / Člověk a Víra
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14 Z ACT CURIAE
Jan Dlouhý, okrskový vikář vikariátu Příbram, farář v Mníšku pod Brdy, 8.
11. 1950 (70 let)
P. Mgr. et Mgr. ICLic. David Kučerka O.Cr., administrátor u kostela sv.
Františka z Assisi v Praze-Starém Městě, 12. 11. 1975 (45 let)
Mgr. Stanislav Glac, administrátor
v Sedlčanech, 13. 11. 1975 (45 let)
Mgr. Antonín Damián Nohejl, kněz
pražské arcidiecéze působící v Plzni,
14. 11. 1960 (60 let)
Mgr. Jarmil Klanc, trvalý jáhen
u kostela sv. Václava v Kladně-Rozdělově, 16. 11. 1942 (78 let)
P. ThLic. Sebastian Piotr Kopeć
OFMConv., administrátor v Čelákovicích, 16. 11. 1975 (45 let)
Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.,
rektor Duchovní správy pro akademickou obec ČVUT v Praze, 18. 11.
1965 (55 let)
Jordán Vilém Matausch, trvalý jáhen, 20. 11. 1943 (77 let)
Ing. Alois Maceška, trvalý jáhen
v Úvalech, 23. 11. 1937 (83 let)
P. Joseph Dat Tan Nguyen CSsR,
farní vikář v Příbrami-Svaté Hoře, 28.
11. 1980 (40 let)
P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, superior Benediktinského
opatství Panny Marie a sv. Jeronýma
v Emauzích, 30. 11. 1940 (80 let)
VÝROČÍ SVĚCENÍ
P. Jan Ihnát SDB, působící v Praze,
1. 11. 1985 (35 let)
Ing. Václav Dvořák, výpomocný
duchovní, 3. 11. 1985 (35 let)
Ing. Alois Maceška, trvalý jáhen
v Úvalech, 26. 11. 2005 (15 let)
Ing. Jan Pečený, trvalý jáhen v Úvalech, 26. 11. 2005 (15 let)
ÚMRTÍ
Richard Scheuch zemřel v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem dne
5. září 2020 ve věku 82 let, v 59. roce
své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 16. září 2020 v kostele
sv. Ducha v Praze-Starém Městě. R.I.P.

RADIO PROGLAS
1. 11. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
2. 11. (18.00) Komunitní kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách
8. 11. (9.00) Kostel Panny Marie Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf Smahel)

15
15. 11. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
22. 11. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku
29. 11. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
(P. Tomas van Zavrel)

TELEVIZE NOE
1. 11. (10.30) Mše sv. z kaple Telepace
7. 11. (14.30) Iniciativa smíření, Bílá
Hora
7. 11. (18.00) Mše sv. z kaple Telepace
8. 11. (10.30) Mše sv. z kaple Panny
Marie, Hvězdy evangelizace na Břve
8. 11. (15.00) Ekumenická bohoslužba, Bílá Hora
8. 11. (18.00) Mše sv. z kaple Telepace
14. 11. (12.00) Mše sv. z kaple
Komunity Blahoslavenství (Dolany
u Olomouce)
14. 11. (18.00) Mše sv. z kaple Telepace
15. 11. (10.30) Mše sv. z kaple Telepace
15. 11. (18.00) Mše sv. z kaple Telepace
21. 11. (18.00) Mše sv. z kaple Telepace
22. 11. (10.30) Mše sv. s žehnáním
kostela Krista Spasitele, Barrandov
22. 11. (18.00) Mše sv. z kaple Telepace
24. 11. (16.30) Mše sv. za předčasně narozené děti, Praha-Vyšehrad
28. 11. (18.00) Mše sv. z kaple Telepace
29. 11. (10.30) Mše sv.
29. 11. (18.00) Mše sv. z kaple Telepace

Ve všední dny jsou mše svaté vysílány
od 12.05 a od 18.00.
Každou středu od 20.05 adorace
nebo Večer chval.
Každý čtvrtek od 18.40 Ovečky – pořad pro děti, věnovaný evangeliu aktuální neděle.
Program se může měnit v návaznosti
na aktuální situaci. Aktualizovaný program je vždy na www.tvnoe.cz.

ČESKÁ TELEVIZE
Stejně jako na jaře i nyní jsou na druhém programu každou neděli
od 10.00 živě přenášeny bohoslužby.
Ovšem ne vždy se jedná pouze o katolické bohoslužby.

ČESKÝ ROZHLAS
Stanice Vltava vysílá pravidelně každou neděli bohoslužbu od 9.00. Stejně jako v případě České televize i zde
platí, že se ne vždy jedná pouze o katolické bohoslužby.

Změna programu vyhrazena

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
Oblast umělé inteligence: Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky
a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.

Národní úmysl
Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou
sv. Jana Nepomuckého každý naplno
slouží na svém místě v církvi.
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Srdečně Vás zveme na slavnost
zasvěcení nového kostela na Barrandově
Kristu Spasiteli
v neděli 22. listopadu 2020 od 10:30,
Grussova ul., Praha 5 – Barrandov
Liturgii bude předsedat Mons. Dominik Duka,
součástí obřadu bude vložení ostatku
sv. Ludmily do oltáře

Všeobecný úmysl

pondělí

7.30

5.11. - 19.11. 2020
na Facebookovém profilu Domova

Kreslené vtipy od autorské dvojice MARVIN

UDÁLOSTI PŘENÁŠENÉ PŘES ONLINE PŘENOS ZE SVATOHORSKÉ BAZILIKY OD 12. 10. 2020

neděle

1.internetová dobročinná
aukce Domova sv. Karla
Boromejského

16.15
15.30

nešpory

Ve středu v 17.00 je nejprve novéna k Panně Marii Matce ustavičné pomoci, po ní začíná mše svatá.
V sobotu po mši svaté v 9.00 přednášíme před milostnou soškou Panny Marie prosby a díky věřících.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba,
Praha 5 - Hlubočepy | www.CentrumBarrandov.cz

(spisovatel Michal VANĚČEK z Nadace T-Soft Eternity
&
kreativní výtvarník,
ilustrátor, kreslíř a fotograf Václav RÁŽ)

KNIŽNÍ NOVINKY

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

noc z 1. na 2. listopadu 1950
Americký vojenský kaplan s českými kořeny Emil Kapaun padl
do čínského zajetí během bitvy
o Unsan v rámci korejské války.

7. listopadu 680

13. listopadu 1420
Táborité utopili v řece Lužnici
pražského pomocného biskupa Heřmana z Mindelheimu.

14. listopadu 1940
Při náletu byla zničena katedrála v anglickém Coventry, zachovala se pouze věž a venkovní zdi.

18. listopadu 1095
Papež Urban II. zahájil koncil ve francouzském Clermontu. Na této synodě došlo ke schválení první křížové výpravy.

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

Zahájen Třetí konstantinopolský
koncil. Jednalo se o ekumenický
koncil, který obnovil jednotu východní a západní církve odsouzením monotheletismu (křesťanské
hereze popírající úplnost lidské
přirozenosti Ježíše Krista).

ROZJÍMAVÝ
RŮŽENEC
Grzegorz Ryś
Brož., 96 str., 129 Kč

PŘÍZRAK Z KOLOSEA
Sophie de
Mullenheim
Brož., 232 str., 259 Kč

VÁNOČNÍ ZÁZRAK
Stormie Omartianová
Váz., 128 str., 249 Kč

SVATÝ ANTONÍN
Z PADOVY
Vergilio Gamboso
Váz., 208 str.,
206 Kč

SETKAT SE S BOHEM
V DĚJINÁCH
Jaroslav Vokoun
Brož., 272 str., 269 Kč

KOMIKSOVÁ BIBLE
Iva Hothová,
Andre Le Blanc
Váz., 800 str., 585 Kč

SVATÝ JAN
CHRYSOSTOMOS:
KŘESTNÍ
KATECHEZE
Jiří Pavlík
Váz., 168 str., 210 Kč

DIALOG S BOŽÍ
PROZŘETELNOSTÍ
Kateřina Sienská
Váz., 368 str., 420 Kč

O ŽIVOTĚ ČINNÉM
A KONTEMPLATIVNÍM V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 76 str., 100 Kč

U AMBONU
L. Heryán, J. Prokeš,
P. Pola, P. Glogar,
T. Roule, P. Vacík
Brož., 200 str., 249 Kč

SVĚTLO PRO DUŠI
Bruno Ferrero
Brož., 88 str., 149 Kč

TY JSI KNĚZ NAVĚKY
Z. Jančařík,
L. Javorová.
Brož., 216 str., 319 Kč

MÍT, NEBO BÝT?
Erich Fromm
Brož., 232 str., 329 Kč

CO MĚ VÝCVIK
ZVÍŘAT NAUČIL
O ŽIVOTĚ, LÁSCE
A MANŽELSTVÍ
Amy Sutherland
Brož., 176 str., také
jako e-kniha, 299 Kč

MATĚJ MALUJE
MAPY
Michaela Hošková
Brož., 208 str., 349 Kč

ANDĚL STRÁŽNÝ
JDE DO ŠKOLY
Edmond Prochain
Brož., 64 str., 149 Kč

KRYSTAL OP

Husité porazili vojsko Zikmunda
Lucemburského v bitvě pod Vyšehradem.

PAULÍNKY

1. listopadu 1420

23. listopadu 1620

25. listopadu 1535
Anděla Mericiová oficiálně založila Společnost svaté Voršily (Římskou unii řádu svaté Voršily).

PORTÁL

Císař Ferdinand II. po porážce českého stavovského povstání zrušil
platnost Rudolfova Majestátu (listiny zaručující náboženskou svobodu v Českém království).

26. listopadu 1965
Papež Pavel VI. apoštolským listem Praga urbis prohlásil sv. Vojtěcha hlavním patronem pražské
arcidiecéze.

27. listopadu – 2. prosince 1950
Před Státním soudem v Praze se
konal druhý monstrproces proti skupině 9 vysokých církevních
představitelů (Proces biskup Zela
a společníci). Jan Anastáz Opasek
byl odsouzen na doživotí. Ostatní si vyslechli rozsudky v rozmezí od 10 do 25 roků vězení. Stanislav Jarolímek a Josef Čihák
ve výkonu trestu zemřeli.
Vít Kochánek

