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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

ÚVODNÍK

Editorial

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

Rok svaté Ludmily

V sobotu 5. září 2020 v 10.00 v pražské katedrále přijme z rukou pomocného biskupa Mons. Václava Malého
jáhenské svěcení bohoslovec pražské arcidiecéze Václav Šustr. K účasti zveme všechny věřící, kněze a jáhny.
Kněží a jáhni se budou k liturgii připravovat v sakristiích
katedrály. S sebou ať si každý přinese albu a bílou štolu. Ministranti, kteří se chtějí aktivně zapojit, ať se dostaví k nácviku, který v katedrále začne v 8.30 hodin.
Při vstupu do areálu Pražského hradu musí každý projít
bezpečnostní kontrolou. Prosíme všechny účastníky, aby
tuto skutečnost respektovali a počítali s časovou rezervou. Z důvodu komplexního čištění komunikací v lokalitě
Hradčan není možné parkování na Hradčanském náměstí. Prosíme proto především účastníky z Prahy, aby
použili MHD.
Václav Šustr se narodil 9. srpna 1993 v Praze. Navštěvoval mateřskou a základní školu svaté Voršily, poté Gymná-

Vážení čtenáři,
díky kázání otce kardinála Dominika Duky a rozhovoru s fotografkou Martinou Řehořovou se
ohlédneme za posvěcením znovu
vztyčeného mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze. Generální vikář Mons. Jan
Balík shrne anketu mezi kněžími
pražské arcidiecéze a seznámíme
vás i s novými sociálními byty pro
maminky s dětmi.
Stanislav Zeman

POUŤ PRO RODIČE A DĚTI KE SV. JERONÝMU
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Z Act curiae

zium nad Kavalírkou a následně
Gymnázium prof. Jana Patočky,
kde v roce 2013 maturoval. Hned
po maturitě nastoupil na rok
do Teologického konviktu v Olomouci. Další tři roky pobýval
v Arcibiskupském semináři v Praze a studoval filosofii a teologii
na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy. V letech 2017
- 2020 pokračoval ve studiích
teologie na Papežské lateránské
univerzitě a seminární formaci získával v Papežské koleji
Nepomucenum. Ke kněžství se připravoval za farnost Praha-Smíchov a jáhenskou službu bude vykonávat v Kralupech nad Vltavou.
Mgr. Jan Rückl, sekretář biskupa

Sestry a bratři,
na letošní velehradské pouti naši biskupové vyhlásili zahájení Roku svaté Ludmily
u příležitosti 1100 jubilea od její mučednické smrti v roce 921. Oslavy svaté
Ludmily, jejíž svátek si 16. září připomeneme, by měly vyvrcholit v září příštího
roku na Tetíně, kde byla zavražděna. Nepochybně osobnost svaté Ludmily
přesahuje z českých poměrů za naše hranice. Je totiž světicí ještě nerozdělené
církve, a proto ji uctívá také církev ortodoxní, zejména na Ukrajině a v Rusku.
Její osobnost přesahuje i rámec církevní, protože stojí u základů české státnosti.
Proto v rámci slavení tohoto roku jistě nebudou chybět významné události
na rovině kulturní i státní. Pro naši arcidiecézi je to především výzva, abychom
v našich farnostech a v arcidiecézi tento rok oslavili, prožili a naplnili obsahem
především duchovním.
Svatá kněžna Ludmila je kořenem českého křesťanství, což platí i za situace, kdy
víme o již předchozí přítomnosti křesťanství v českých zemích. Je zřejmé totiž,
že tato žena, křesťanka, mučednice nežila svůj křest a víru z nějakého politického
kalkulu z hlediska výhod a upevňování moci vládnoucích rodů, ale její víra
znamenala osobní vztah ke Kristu. Důkazem je její schopnost předat křesťanskou
víru následujícím generacím, v jejím případě konkrétně vnuku Václavovi. To se
samozřejmě nemohlo obejít bez jejího osobního svědectví. Také to znamenalo
nutnost o Pánu Ježíši svému vnuku vyprávět. Neboť „co jiného znamená vykládat
evangelium, než vlévat do druhých svou vlastní víru“ (Evangelii nuntiandi, čl. 46,
1975). Vedle jednotlivých akcí v rámci oslav svaté Ludmily bychom na úrovni
farností neměli zapomenout na tento nezastupitelný velmi osobní a spontánní
rozměr předávání víry.

Mons. Michael Slavík, Th.D.
biskupský vikář pro pastoraci

Arcibiskupství pražské (AP) pořádá
v rámci Roku Bible 2020 pouť určenou dětem s doprovodem rodičů,
katechetů či jiných dospělých. Cílem
putování je Emauzský klášter, v jehož
areálu se nachází kostel zasvěcený
Panně Marii a sv. Jeronýmovi. Sv. Jeroným, který zemřel před 1600 lety,
je autorem Vulgáty, nejznámějšího
latinského překladu Písma svatého,
ze kterého byla Bible překládána
do mnoha dalších jazyků. Mniši žijící a pracující v Emauzském klášteře
vytvořili v oblasti biblické literatury
několik zajímavých a důležitých překladů a rukopisů, které patří k perlám
našich literárních památek.
Písmo svaté má důležité místo v životě církve a každého jednotlivce. Vypovídá o tom i velmi známý výrok sv.
Jeronýma: „Kdo nezná Písmo, nezná
Krista“. Jako motto pouti jsme zvolili
jiný výrok tohoto světce: „Pokud je
v potoce málo vody, není to chybou
koryta, ale zdroje, ze kterého voda
vytéká.“, protože ukazuje i na zodpovědnost rodičů a dalších vychova-

telů dětí zpřístupnit dětem Písmo svaté jako „pramen živé vody“ pro jejich
samostatný život z víry.
Pouť ke sv. Jeronýmovi se uskuteční v úterý 29. září v předvečer svátku sv. Jeronýma od 16 do 20 hod.
Začátek pouti nebude společný, je
možné přijít podle vašich možností
a zapojit se do programu.
PROGRAM:
1. blok: Poznáváme Bibli
16:00 - 18.30
Průběžný program s aktivní účastí
dětí na stanovištích s činnostmi různého zaměření a obtížnosti; rodiče
dětí jim mohou pomoci s výběrem
na základě tištěného průvodce, kterého obdrží u vchodu.
2. blok: Setkání s Biblí v ruce
16:30 - 18:00
Společné listování Biblí – bude
vhodné mít v ruce svou vlastní Bibli
– se Starým i Novým zákonem; určeno pro starší děti, mládež i rodiče; uvedení do četby Písma svatého,
společná četba a uvažování nad ní,

vyústění do modlitby
lektorka: PhDr. ThLic. Pavla Edita
Herciková, Th.D. (Pedagogické centrum AP)
3. blok: Uvádění dětí do tajemství
víry skrze Písmo svaté
17:30 - 18:30
Přednáška pro rodiče a další dospělé
účastníky s prezentací vhodných didaktických materiálů.
lektorka: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (Pedagogické centrum AP a KTF UK Praha)
Poutní mše svatá ke cti sv. Jeronýma
19:00 - 20:00
Mši svaté bude předcházet krátké
uvedení do souvislostí mezi Písmem
svatým a liturgií na základě předchozí aktivity poznávání Bible skrze fresky z ambitů kláštera.
Podrobnější a aktualizované informace uveřejňujeme na stránce: http://www.apha.cz/rok-bible-2020-v-prazske-arcidiecezi

Marie Zimmermannová
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Srdečně Vás zveme k výměně zkušeností a prohloubení
témat v doprovázení mládeže.
Cílem: prohloubení témat v pastoraci mládeže, výměna
zkušeností v ČR, společenství, společná modlitba, slavení svátostí, kontakty a inspirace do služby.
Řádná forma kurzu je dva roky, v každém roce 4 týdny.
Lze však přijet i na méně dní v týdnu, jak vám to čas do-

volí, nebo si vybrat pouze konkrétní přednášku, která Vás
zajímá a té se zúčastnit. Bližší informace ke kurzu, termíny,
přihlášku najdete na webu: www.cirkev.cz/mladez (vzdělávání - Studijně-formační kurz)
Ke společnému hledání, jak šířit evangelium dnes mezi
mladé, zve Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež při ČBK.
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90 LET OD ÚMRTÍ SVĚTÍCÍHO BISKUPA PRAŽSKÉHO
JANA NEPOMUKA SEDLÁKA
kevního soudu pro manželské záležitosti. Od 2. 1. 1908 byl
generálním vikářem pražské arcidiecéze a po přeložení
kardinála Lva Skrbenského do Olomouce se kapitula 28.
6. 1916 rozhodla zvolit ho kapitulním vikářem. Protože se
už dlouho cítil unaven, přijal toto rozhodnutí jen velmi nerad, když však po pěti měsících přišel nový arcibiskup Pavel
de Huyn, potvrdil ho znovu jako generálního vikáře, aspoň
na krátký čas. 7. 7. 1917 byl jmenován a 8. 9. 1917 vysvěcen
jako episcopus Tacapitanus et auxiliaris Pragensis.
Jako světící biskup pražský vedl např. pohřební obřady arcibiskupa Antonína Stojana v roce 1923 v Olomouci
a na Velehradě. V jubilejním roce svatováclavského milénia
posvětil 12. května 1929 dokončenou novou část svatovítské katedrály.
Nesmírně aktivní byl též v literární činnosti – např. Devět řečí duchovních o modlitbě Páně, Modli se a pracuj,
Tomáše Kempenského čtvero knih o následování Krista,
Dějinný vývoj dispensační praxe při překážkách pokrevenství a švagrovství, Pius X. a jeho okružní list, Modlitby
pro nemocné, Půl století služby u nemocných či Cesta
k oltáři Páně.
Ve svém rodišti zbudoval kapli ke cti sv. Jana Nepomuckého a bohatě ji vybavil vším potřebným pro konání bohoslužeb. Vedle ní zřídil dům pro opatrování a výchovu dětí
s bytem pro vychovatelku, s prostorem pro setkávání místních obyvatel a knihovnou, a také s dvěma místnostmi pro
ubytování místních chudých. Péčí Města Klatovy jsou obě
budovy zrekonstruovány a stále slouží veřejnosti. Tajanovu věnoval též sochu sv. Jana Nepomuckého od sochaře Čeňka Vosmíka, která stojí na mostě přes řeku Úhlavu.
Bohatě přispěl na opravu děkanského kostela v Klatovech
a na výzdobu farního kostela ve Velkých Popovicích. Žil
Ve středu 30. září uplyne 90 let od smrti světícího biskupa velmi skromně, a tak mohl využívat svých příjmů k podpopražského a významné postavy českých duchovních dějin ře dobročinných účelů.
Jana Nepomuka Sedláka. Toto výročí bude připomenuto
zádušní mší a také vzpomínkovým setkáním v Sedlákově Zemřel 30. září 1930 a byl pohřben na hřbitově u sv. Matěje
rodné obci.
v Šárce. Bohužel jeho hrob už není zachován.
ThDr. Jan Nepomuk Sedlák se narodil 9. dubna 1854 v obci
Tajanov u Klatov, v dnešním Plzeňském kraji. Po studiích
na klatovském gymnáziu a absolvování bohosloví byl 9. srpna
1876 vysvěcen na kněze. Posléze byl kaplanem v Erpužicích,
kooperátorem v Chodově a znovu jako kaplan a katecheta
v Rokycanech. Na podzim 1878 při obsazení Bosny působil
na Balkáně jako vojenský kurát v polní nemocnici. V letech
1883–1900 byl farářem ve Velkých Popovicích, v téže době
také získal doktorát z teologie.
Na krátkou dobu se pak stal sekretářem arcibiskupské konsistoře a diecézního soudu. Od roku 1891 až do své smrti byl
členem metropolitní kapituly. V letech 1890-1891 působil jako
notář v kanonickém procesu beatifikace mučedníka Hroznaty
(dnešního hlavního patrona plzeňské diecéze) a v roce 1898
jako promotor fiscalis při ohledání a přenesení jeho ostatků.
V letech 1898-1907 byl poslancem sněmu českého království. Od července 1903 do listopadu 1913 byl předsedou cír-

Vzpomínky na biskupa
Jana Nepomuka Sedláka:
30. září 2020, 18.00 – zádušní mše svatá, farní
kostel sv. Matěje, Praha – Dejvice, celebruje Mons.
Václav Malý, pomocný biskup pražský, následuje
přednáška o životě a díle Jana Nepomuka Sedláka
3. října 2020, 19.00 – společenské setkání s přednáškou o životě a díle biskupa Jana Nepomuka Sedláka (v rámci celorepublikové akce Den architektury), společenský dům, čp. 14, Tajanov u Klatov
Akce koordinuje Mgr. Lukáš Kopecký, zastupitel
Města Klatovy, předseda Společnosti pro moderní
dějiny Klatovska, 737 530 037, kopeck.l@seznam.cz

NALAĎ SE – PŘÍPRAVA
NA CELOSTÁTNÍ
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
(CSM) V HRADCI
KRÁLOVÉ 2021
Od října do července bude každý měsíc zveřejněno jedno téma ze života
svatého Pavla s propojením na náš
dnešní život. Inspirace (katecheze
na téma), příběh (krátké svědectví)
a materiál pro společenství (konkrétní, praktický manuál do společenství - katecheze, otázky do diskuse,
modlitební část). Chceme průběžně
objíždět církevní i necírkevní školy,
biřmovance, společenství mládeže
a zvát mladé na CSM a k jeho přípravě. Cílem není pouhá informovanost,
ale vůbec zapojení do života církve
a vybídnutí k aktivitě. Po setkání CSM
HK21 budou nabídnuta další témata,
jak jednotlivcům, tak pro společenství, nebo nově vznikajícím skupinám.
Odkaz na webové stránky: www.celostatnisetkanimladeze.cz. Všechny
materiály budeme zasílat elektronicky. V případě zájmu, abychom navštívili biřmovance či skupinu mládeže
ve farnosti, napište na mail: dycka.
jiri@gmail.com

Za koordinaci jáhen Jiří Dyčka
MŠE SVATÁ KE CTI SV. LUDMILY
Emeritní pomocný biskup pražský
Mons. Karel Herbst SDB bude celebrovat mši svatou ke cti sv. Ludmily
16. září v 18 hodin v bazilice sv. Jiří
na Pražském hradě.

SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA
NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ
u Sv. Vojtěcha v úterý od 19.30 do 21.30

6. 10. – 1. 12. 2020

26. 1. – 16. 3. 2021

13. 4. – 1. 6. 2021

TÉMATA VEČERŮ:
Jak katolická církev chápe manželství
Psychologie partnerského vztahu
Rodiče, přátelé a my
Konflikty a jejich řešení

Manželská láska a sexualita
Děti a my
Jak prožívat v manželství vztah k Bohu
Obsah manželského slibu,
průběh svatebního obřadu

Je nutné se přihlásit předem na www.apha.cz/cpr.
Myslete na přípravu včas, kapacita kurzu je omezená.
Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz
www.apha.cz/cpr; www.manzelstvi.cz
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Mariánský kult je součástí života
křesťanů
15. srpna 2020 na Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie udělil pražský arcibiskup kardinál Dominik
Duka za osobní nasazení, statečnost a duchovně kulturní přínos při znovu vztyčení Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského
Mistru Petru Váňovi, stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Mistru Tomáši Váňovi a Mistru Hynkovi
Schejbalovi, stříbrnou medaili sv. Jana Nepomuckého Jeho Milosti Michaeli Josefu Pojezdnému,
O.Praem a Jeho Milosti Vladimíru Kelnarovi, medaili biskupa Antonína Podlahy Arcibiskupství
pražského ak. sochaři Janu Bradnovi, Václavu Dajbychovi, Ing. Karlu Kloudovi, Petru Řehořovi
a Janu Wolfovi. Na této bohoslužbě předcházející požehnání Mariánského sloupu se také
na pomoc Libanonu vybralo 156 435 Kč. Ve svém kázání kardinál Dominik Duka řekl:

Slavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, nejstarší mariánský svátek,
který k nám připutoval z rodné země
Matky Ježíše Krista, z Východu. Víme,
že mariánská úcta se šířila zákonitě
s hlásáním křesťanství, proto je také
zcela jistě zajímavé, že mezi nejstarší poutní místa nepatří svatyně té,
která se nachází uprostřed modlící
se církve spolu s apoštoly, té, kterou
text apoštolských skutků zmiňuje
na prvním místě oslovením Matka Ježíšova. Slavný americký historik umění Adams, člen episkopální církve,
napsal při popisu poutní mariánské
svatyně v Chartres: „Mariánský kult
je součástí života křesťanů tak, jako
v životě každého člověka hraje nezastupitelnou roli jeho matka.“ Myslím,
že i to nás dnes může spojit se všemi
křesťany v duchu ekumeny, bez ohledu na místo jaké v té které církvi má
mariánský kult.
Novou dimenzi získává tato slavnost
prohlášením dogmatu Nanebevzetí Panny Marie papežem Piem XII.
v roce 1950.
Jedinečným způsobem vystihl tuto
situaci Graham Green ve svém pojednání o paradoxu křesťanství. Rozvažuje nad smyslem této pravdy víry
a jakoby s ptačí perspektivy hledí
na bitevní pole, rozbombardovaná
města a hekatomby mrtvých. Moderní války si berou oběti především ne
z řad bojujících členů armád ale civi-

vítězství armád, nepřipisuje vítězství
ani bavorskému vévodovi Maxmiliánovi, ani císařské armádě, ani Italům,
či polským Kozákům. Připsal vítězství
v duchu slavné bitvy u Chlumce svatému Václavovi ale nikoliv blanickým
rytířům, nýbrž českým patronům.
Jeho slova nejsou slova radosti: neopájí se vítězstvím, ale se smutkem
dodává, že to byl bratrovražedný boj.
(I když na bojišti bychom těžko hledali
česky mluvící vojáky a ani moravské
stavovské vojsko nemluvilo moravskými dialekty.) Nezastavíme se ale
u bitvy na Bílé Hoře, víme, co z historického hlediska bylo bezprostředním
důvodem výstavby mariánského sloupu. I papež Pavel V. i kardinál Harrach
měli výhrady, že se znovu zdůrazňuje
nešťastné heslo augšpurského sněmu: „Čí vláda, toho náboženství.“
Mariánské sloupy postavené v Mnichově či ve Vídni ještě v době třicetileté války ozdobily hlavu Panny Marie
zemskými korunami. Pohlédli jste pozorně na mariánskou sochu našeho
sloupu? Zde stojí mladá žena, prostovlasá. Panenská Matka. Stojí zde jako
sionská dcera, jako dcera jeruzalémská
symbolizující dceru izraelského národa, který se skládá z dvanácti kmenů.
A tak každý kmen v podobě hvězdy
zdobí i její hlavu. Není to koruna, je
to věnec, hvězdný věnec oslaveného
svobodného národa. Dcera Izraele,
Mojžíšovy smlouvy, v duchu protoevangelia z třetí kapitoly knihy Geneze,
kterou přeformuloval Izaiáš do slov:
„Hle Panna počne a porodí syna.“, se
nám zde představuje stojící, její sepjaté ruce míří vzhůru k nebesům.

listů! Jsou to ženy, matky a děti, které
naplňují statistiky zabitých, zraněných
a těch, kteří ztrácí střechu nad hlavou. Nestačily hrůzy druhé světové
války, ale byla rozpoutána bezprostředně studená válka s tisíci gulagy,
věznicemi, tábory nucených prací,
s popravenými a dokonce i se zahynulými dětmi! O tom svědčí doba
stalinské diktatury realizovaná v naší
zemi za vlády Klementa Gottwalda
a jeho nástupců. Nezlehčujme tyto
události a nezapomínejme na jejich
oběti - ony a oni platili daň za naši
svobodu, které si často nevážíme
nebo ji zneužíváme. Je zde mnoho
analogií s třicetiletou válkou a utrpením, které přinesla nejenom těm, kteří
hynuli na bojištích, ale především to

byl pak hlad a epidemie, které vylidnily především náš středoevropský
prostor.
Můžeme se jen z dálky věků solidarizovat s těmi, kteří vztyčili mariánský sloup jako poděkování za mír
a záchranu města. Víme, že na jeho
obraně se prakticky spojili obyvatelé
celé Prahy a můžeme s jistou nadsázkou říci: bez ohledu na konfesi či
národnost. Nebyla to však v prvé řadě
oslava triumfu ale úlevy, možnosti žít
v míru. Nejlépe vystihuje tuto situaci děkan svatovítské kapituly Tomáš
Pešina z Čechorodu, který je známý
svým výrokem o dostavbě katedrály.
Chtěl bych připomenout i jiná jeho
slova. Nevidí vítězství na Bílé Hoře jako

Je to žena Janovy Apokalypsy, z dvanácté kapitoly, která na útěku hledá
záchranu pro své dítě, které porodí a je uchváceno do nebe, k Otci,
do bezpečí. Rudý drak usiluje především o život jejího dítěte. Panna
stojí na sloupu, symbolu spojnice
mezi nebem a zemí. Na sloupu, který
v noci svým světlem označuje cestu
a ve dne svým mračným stínem dává
Izraelitům úlevu na cestě z otroctví
do svobody.
Jistěže ve ztvárnění podoby této ženy
rozpoznáváme tu, která je Matka Ježíšova, kterou uctíváme jako Matku
Boží, protože jak říká apoštol Pavel:
„V tomto sloupu na poušti bylo pří-
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tomné Věčné Slovo, Věčná Moudrost, Boží Syn.“ A tak na tomto sousoší na Starém Rynku našeho hlavního
města je přítomen Bůh, kterého oslovujeme tak jak nás naučil Syn Panny
Marie - Abba, Otče - a vyznáváme
svou víru v Trojjediného Boha, v jehož
jménu jsme byli pokřtěni. A ona, které
Ježíš v evangeliu svěřuje svého učedníka Jana, se stává naší Matkou, Matkou církve, duchovní matkou každého z nás. Symboly, které tvoří součást
sousoší, vypovídají o oprávnění nazývat ji Bohorodičkou, neboť je Matkou
Božího Syna Ježíše Krista, o kterém
spolu se všemi křesťany vyznáváme,
že je pravý Bůh a pravý člověk.
Letošní svátek Nanebevzetí Panny
Marie, který slavíme v době doznívání
epidemie koronaviru, nám připomíná, že právě Ona a její sloupy se staly
útočištěm modliteb před strašlivou
morovou ranou, která mnohonásobně v počtu obětí na životech předčila
současnou epidemii. Přesto si uvě-

domme, jak je i v 21. století nesnadné
zvítězit nad neviditelnými silami zla,
i když mají podobu viru. Víme ovšem
také, že pandemie strachu, pandemie sobectví, neschopnosti tolerance a úcty určitě i nyní překoná počty
těch, které nazýváme obětí koronaviru či Covidu-19.
Znovu vztyčení mariánského sloupu
má mnoho různých poloh, ale jedno bych zdůraznil, není symbolem
triumfu, nýbrž výzvou ke spolupráci,
k zápasu s temnými silami zla, novodobého otroctví a nesvobody. Dovolte mi na závěr otázku. Několikrát
jsem zde pozoroval nejenom siluetu
mariánského sloupu ale i zraky příchozích. Byly z převážené části pozitivní, a když jsem se zamýšlel nad naší
sekulární společností, nad těmi, kteří
nejsou pokřtěni a nehlásí se k žádné
církevní denominaci, blesklo mi hlavou, co kdybych se zeptal, nepřipomíná vám tato postava prostovlasé
ženy také Sochu svobody – symbol
Svobody?
Je to matka, kdo nás nejenom přivádí
na svět, ale matka je také ta, která je
vždy první učitelkou každého dítěte,
která mu rozumí, vzdělává a vychovává, bez její trpělivosti, úcty a lásky
bychom těžko byli tím, kým jsme.
Díky Bohu, že je symbol naší Nebeské
Matky opět mezi námi.
Svatá Boží rodičko, oroduj za nás!
Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis!
Amen.

MARIÁNSKÝ SLOUP

MARIÁNSKÝ SLOUP

Nadšení sochaře Petra Váni
je nakažlivé
Povídali jsme si s fotografkou a publicistkou Martinou Řehořovou, která dlouhodobě
dokumentovala obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a nyní o tom vydává
obrazovou knihu.
Jak vám příběh mariánského sloupu vstoupil do života?
Vlastně ani nevím, kdy přesně jsem
začala mariánský sloup podporovat. Nebylo to racionální rozhodnutí na základě studia faktů. Někdy
po roce 2000 manžel přivedl k nám
domů sochaře Petra Váňu. Usadil se
s rodinou kousek od nás, skoro se
dá říct přes kopec. Od té doby jsme
mnohokrát debatovali, většinou
u nás doma nebo v jeho karlickém
ateliéru. Petr umí velmi poutavě vyprávět o své práci. Hovořil i o mariánském sloupu. Můj muž, který je
stavitel, se nadchl a prakticky okamžitě se zapojil do organizačních
a stavebních záležitostí. Mně to trvalo déle. Byla jsem v té době krátce pokřtěná, měla jsem malé děti
a teprve díky vlastnímu mateřství
jsem začala vnímat mariánskou úctu
v úplně novém rozměru. Tehdy mi
do života vstoupil mariánský sloup.
A když se člověk setká se záměrem,
který je zjevně dobrý, má automaticky tendenci ho podporovat.
Dlouhou dobu jste sledovala obnovu mariánského sloupu s fotoapa-

Díly mariánského sloupu čekají v přístavišti pod klášterem křížovníků s červenou hvězdou na schválení stavby pražským magistrátem (červen 2019)

své rozsáhlé zázemí. V osobě hlavního
tvůrce, sochaře Petra Váni, jsem pak
cítila hlubokou důvěru v pomoc Panny
Marie při překonávání překážek.

Socha Panny Marie po převozu z provizorního stanoviště na Staroměstské náměstí (červen 2020)

rátem. Co vám to dalo po duchovní
stránce?
Fotografování v křesťanském prostředí
je pro mě obecně velkým duchovním
přínosem a zdrojem neustálého duchovního růstu. Díky této práci mám
možnost potkávat se s řadou hluboce
věřících, velmi vzdělaných lidí, vnímat

Petr Váňa přihlíží řezání kamene na hlavní podstavec sloupu (květen 2008)

bohatost liturgie jako celku i smysl
a krásu jednotlivých obřadů, poznávat
různě zaměřená uskupení křesťanů,
a stále tak rozšiřovat vlastní povědomí,
co je Církev. V prostředí kolem mariánského sloupu jsem mohla sledovat nepředstíranou úctu k Matce Boží a uvědomila jsem si, že i v Praze má tato úcta

Happening, při kterém podporovatelé mariánského sloupu přitáhli
na lanech na Staroměstské náměstí velký blok pískovce (květen 2018)
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Které okamžiky obnovy sloupu si
budete pamatovat především?
Těch krásných zážitků bylo mnoho.
Mezi nejsilnější patří určitě den, kdy
loď s nákladem kamenů pro mariánský sloup dostala požehnání Palladiem
a plula českou krajinou po Labi a Vltavě
do Prahy. Také projednávání na magistrátu, které vyústilo v krásný okamžik
štěstí pro všechny podporovatele obnovy. Den, kdy se na liduprázdné náměstí přišel pan kardinál Duka pomodlit
modlitbu Anděl Páně, také na ochranu
národa před koronavirem. Mše svatá za úsvitu u sester boromejek před
stěhováním dříku z klášterní zahrady.
A velké napětí, když se nedařilo uvolnit
sochu Panny Marie z provizorního stanoviště, aby mohla být přestěhována
na Staroměstské náměstí. Vedle těchto
zážitků si budu pamatovat určité situace, které byly pro mě jako fotografa
výzvou. Třeba když jsem potřebovala
nafotit čištění sochy tlakovou vodou,
socha stála sedm metrů nad úrovní
chodníku, ze tří stran ji kryla zeď, ze
čtvrté měla vysokozdvižnou plošinu
a navíc z ní dolů stříkala voda. V takových chvílích jsem se v duchu obracela
vzhůru. Modlitba mi dává sílu k překonání těžkostí. Při slavnostním požehnání sloupu před několika dny jsem se
v duchu modlila dokonce během krátkých fotografických přestávek, aby mi
Bůh dal dar zachytit tu krásnou mírumilovnou atmosféru obřadu.
Co se Vám osvědčilo při dokumentárním zachycení správného okamžiku?

Bratři Váňové se chystají na sejmutí dříku, který byl prozatímně umístěn
v zahradě sester boromejek pod Petřínem (květen 2020).

Zachycení správného okamžiku není
otázkou náhody a štěstí. Je to především pečlivá příprava, která zvyšuje
pravděpodobnost úspěchu. Například
jak stavba sloupu rostla do výšky, bylo
nutné si předem udělat představu,
odkud bude možné pořídit smysluplný záběr. Jestli ještě bude něco vidět
z úrovně terénu, nebo už je třeba hledat nějaké vyvýšené místo. Představit
si, jak bude záběr vypadat, dojít tam
a předem vyzkoušet. Kde bude slunce.
Jestli na tom konkrétním místě bude
možné při akci samé stát. Jestli něco
nebude vadit ve výhledu – třeba jeřáb.
Je třeba sledovat lidi a jejich typická
gesta při práci. Improvizace na místě je
až poslední součást fotografické práce.
Jak vznikl nápad udělat o mariánském sloupu knihu?
Na jaře se na mě začali obracet lidé,
kteří chtěli publikovat něco o mariánském sloupu a hledali dokumentární fotografie. Díky tomu jsem si
uvědomila, že jsem za uplynulé roky
shromáždila unikátní materiál. Nejstarší fotka k tématu, kterou jsem našla ve svém archívu, pochází z dubna
2007. Je to socha Immaculaty těsně
po provizorním umístění vedle Týnského chrámu. V té době už byl hotový také dřík – tehdy jsem myslela, že
to nejzajímavější už bylo dokončeno!
Snímků z té doby je ale málo, protože
digitální technika tehdy teprve začínala, fotilo se ještě převážně na film
a autoři snímků z počátků obnovy nepokračovali systematicky v dokumentaci. Já jsem první souvislou reportáž
z obnovy sloupu vyfotila spíše shodou
okolností na jaře 2008 v italském Vitorchianu, kam kamenosochaři přijeli
vysekat hlavní podstavec – tehdy jsem
ještě netušila, že jednou budu půso-

bit jako fotograf spolku Člověk a Víra
v katedrále sv. Víta. Od těch dob jsem
ale k tomuto tématu naexponovala
desetitisíce fotografií. Zpětným pohledem je z nich vidět nejen proces obnovy sloupu, ale také postupné zrání
jeho hlavních aktérů a šíře souvisejícího dění.
Jaký jste zvolila koncept pro svou
knihu?
Je to časosběrná fotoreportáž. Fotografie tvoří její stěžejní část, každou
kapitolu doplňují jen krátké texty, které přibližují náladu a okolnosti nebo
vysvětlují, co vlastně čtenář na snímcích vidí. Záměrem bylo nespokojit
se s pouhým zaznamenáním jednotlivých fází stavebního či kamenického
postupu, ale přiblížit čtenářům celý
proces vzniku, skupinu tvůrců a podporovatelů a ukázat některé aktivity,
které k realizaci mariánského sloupu
přispěly v úplné tichosti. A také zachytit emoce, které byly s určitými okamžiky spojené.
A jak mohou zájemci vaši knihu získat?
Pod názvem „Mariánský sloup – obrazový průvodce obnovou barokní památky“ ji vydá během září naše rodinné
nakladatelství Virgo Art. Tam je možné
knihu už nyní objednat. Ke koupi bude
i na pultech řady běžných knihkupectví. Věřím, že se mi podaří přenést můj
osobní intenzivní prožitek z obnovy
mariánského sloupu také na čtenáře.

Stanislav Zeman

Nakladatelství Virgo Art,
Dr. Janského 411, 25228 Černošice
www.virgoart.cz, info@virgoart.cz
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Stručné vyhodnocení ankety
pro kněze
Na jaře 2020 byli kněží v arcidiecézi ve snaze najít perspektivní a dlouhodobě udržitelné způsoby
duchovní správy osloveni s anketními otázkami. Přinášíme stručné vyhodnocení.

Foto: Jakub Šerých, ČaV

2. Co se nedaří?
Zejména u venkovských farností
jsou nejčastější uvedené problémy:
Nedostatek aktivnějšího zapojení
farníků a přijetí jejich odpovědnosti za farní život. Vztah a vytváření
„centrální“ farní komunity s farníky kolem filiálních kostelů v rozlehlých obvodech. Problém s údržbou a péčí o nemovitosti (obecně
se správou majetku), administrativou, zabezpečováním oprav, které
jsou nad síly kněze a farnosti. Obecnějším problémem je úbytek věřících, neschopnost oslovení a vlivu
na většinovou společnost. Pastoračně nejčastěji jmenovaný problém je práce s mládeží 12 + včetně

středoškoláků a studentů. Je zřejmé, že pastorace mládeže bude vyžadovat činnost připravených kněží
zaměřenou spíše na oblasti než jen
na místní farnost.
3. Co ve farnosti rozvíjet?
Objevuje se rozvíjení tradičních forem zbožnosti (např. poutě, adorace) až po preevangelizaci při kulturních akcích a rozvíjení tzv. občanské
společnosti. Výrazně a nejčastěji je
však zmiňováno hledání cesty k dětem a mládeži. Domnívám se, že
hlavní síly bychom měli napřít tímto
směrem.
4. Jak vykonávat duchovní správu
v budoucnu?
Objevuje se široké spektrum názorů od „ponechat vše tak, jak je“ přes
poskytovat širší servis z biskupství až
po „je nezbytně nutné“ provést zásadní změnu přístupu i správy.

5. Jaká je zkušenost se zapojením
laiků do života farnosti?
Výsledky jsou závislé především

na schopnostech kněze k týmové
práci. Jako základní, podle mého
soudu, je schopnost společné volby správných a srozumitelných cílů,
i rozumných a přiměřených způsobů jejich dosažení. Tzn. vytváření
základních, přijatelných podmínek
pro efektivní společnou práci. Pouze spirituální dimenze nestačí. Rovněž tak u laiků je potřeba posilovat
vědomí, že bratrství nenahrazuje respekt k autoritě.
6. Jak se daří výuka náboženství
a katecheze?
Výuka náboženství vypadá z výpovědi kněží nad očekávání dobře,
především v živějších a pražských
farnostech. Pochopitelně celkové
procento dětí zapojených do vyučování je nizoučké. Avšak udržení
zájmu dětí 12 + je problémové.
7. Jak využívat kulturní dědictví
k evangelizaci?
Určitá komplementarita mezi vírou,
kulturou a uměním je chápána. Jedná se zřejmě o jeden ze způsobů
komunikace církve se společností,
který využívá drahocenný a „super
drahý“ potenciál našich kostelů. Odpovídá na touhy mnoha dnešních lidí
po zklidnění, meditaci a zážitku krásy, který pak může iniciovat otevření
se duchovní dimenzi. Zůstává otázka schopnosti jejich využití a hlavně
prezentace nabídky. Velké plus je už
jen zajištění otevření kostela s informacemi o něm a o farnosti.
8. Jak řešit množství kostelů
ve správě farností?
Mírně převládá názor doporučující
držení stávajícího počtu kostelů nad
názorem jejich počet redukovat.
Často doporučovaný je převod nevyužívaných kostelů na obec.

9. Jaké kostely nadále využívat?
Názory jsou ve spektru: ponechat
všechny kostely až po výrazně redukovat a zachovat vlastnictví jen
v místech perspektivních. Zároveň je
z odpovědí jasné uvědomění si náročnosti jejich údržby.
10. Jak vidíte možnost samofinancování (bez platu kněze) provozu
své farnosti?
Pouze tři odpovědi byly konkrétní.
Představa, že stav ekonomiky se dá
bez znalosti a komentáře vyčíst ze
závěrky, není správná. Decentralizace (posílení pravomocí vikářů a kněží
při rozhodování o majetku, smlouvách a výdajích) by mohla být jednou
z cest zvyšující pružnost a snižující na straně biskupství nákladovost
správy. Ale při přesunu některých
kompetencí dolů by bylo nutné zlepšit připravenost farářů – statutárních
orgánů, což vyžaduje čas.
11. Co minimálně potřebuje Vaše
farnost od biskupství?
Zazněly jak kritické hlasy, tak názory nežádající změny až po konkrétní
návrhy na zlepšení. Byl uváděn problém s financováním oprav budov.
Vícekrát byl zmíněn svépomocný
fond, který odvádí z farností nemalé
prostředky. Návrhy budou využity při
tvorbě koncepcí.
12. Co Vám ve Vaší službě zabere
nejvíce času a jak své úkoly zvládáte?
Úkoly za zvladatelné považuje 37
respondentů, oproti problematické
zvladatelnosti u 17. Potěšitelná může
být zřejmě dobrá psychická kondice
a pozitivní myšlení kněží. Otázkou
je, do jaké míry si připouštějí odpovědnost za svědomité zabezpečení
všech úkolů.

13. Co Vám nejvíce ztěžuje působení ve farnosti?
Některé uváděné těžkosti jsou spojeny s životem církve vždy (lhostejnost,
nezájem, osobní limity, nárůst administrativy). Potvrzuje se přetíženost
většiny kněží materiální správou. Je
tedy jasné, že případná nová, úspěšná koncepce církevní správy musí
nabídnout řešení tohoto problému,
či alespoň opatření k jeho zlepšení.

vění“ požadavkům! A jistě jsou oprávněné. Pro úplnost je však potřeba mít
na mysli i rovinu „kompetenční“, kdy
úloha a odpovědnost biskupa spočívá také ve výkonu církevní moci, jejíž
nezbytnou součástí je např. rozhodování, vedení a kontrola.
16. Která farnost ve vikariátu by se
nemusela v budoucnu obsazovat
knězem?
Některé konkrétní návrhy zazněly,
ale převažuje názor zásadně stávající
správu neměnit. Zvětšení farních obvodů při personálním posílení a jejich
správa z centrální farnosti se však
objevuje jako možná varianta. Ukazuje se, že sloučení farností se týkalo
mimopražských vikariátů, Praha zůstala neřešená.

14. Co byste navrhoval pro trvalou
formaci kněží?
Osobně nejvíce souzním s návrhy
na vzdělávání v praktických pastoračních dovednostech a k efektivním
využívání stávajících kněžských setkávání, doplněné o nabídku dobrovolných vzdělávací programů, kurzů
a přednášek.

Závěr
Anketa slouží jako jeden z podkladů při přípravě změn církevní správy v naší arcidiecézi. Tato změna je
vynucena ekonomickou a personální situací naší diecéze. Otázkou
tedy není zda, ale jak ji provést. Naše
cíle ovšem zůstávají na prvním místě
evangelizační. Jak říká papež František, máme být především církví misijní, živou a přitahující.

15. Jak vidíte spolupráci mezi
diecézním biskupem a knězem?
V požadavcích kněží převládá potřeba naslouchání, účasti, důvěry, úcty,
pozornosti, zájmu, „pochopení“ –
někdy možná myšleno i jako „vyho-

Foto: MaP Červení, ČaV

1. Co se ve farnostech daří?
Stávající správní systém se z pohledu kněží jeví jako převážně funkční
a ve většině farností plnící základní
úlohy. Již zde se však ukazují rozdíly mezi živými pražskými farnostmi
a odlehlými, málo početnými, venkovskými, obtěžkanými údržbou
množství nemovitostí.

Pokusím se shrnout hlavní názorové
směry, které anketa přinesla, a vyjádřit svůj názor. V mnoha odpovědích
je vyjádřena touha po zachování stávajícího stavu územní pastorace –
na druhou stranu je zde však i volání
o pomoc ve stále obtížněji zvladatelné situaci, zejména z rozlehlých, nepočetných, ekonomicky a personálně nezabezpečených, venkovských
farností. Tento hlas se proto nedá
pominout. Představa zachování stávajícího stavu je často doprovázena
ne úplně reálnými podmínkami, žádostmi o zlepšení rozsahu a kvality

ANKETA

Osobně se kloním k modelu personálně, prostorově (včetně kostela),
technicky i ekonomicky dobře vybavené, „komplexní farnosti“, které by
se staly oporou církevní správy v regionu (možná jen jedna v okrese), kde
by mohla být slavnostně a na úrovni
slavena liturgie, zabezpečovala by
se stálá nabídka svátostných služeb, adorací, společných modliteb,
kvalitního vyučování náboženství,
vzdělávání a dalších, běžnou farnost
přesahujících, (rozumných!) aktivit.
Rovněž by takto pojatá farnost snáze organizovala umělecko−kulturní
programy, setkávání s osobnostmi
katolického světa. Taková farnost by
přirozeně nabídla prostředí, kde by
děti a mladí lidé nacházeli vrstevníky a vytvářeli společenství mladých.
Péče o mládež 12 + je nejen podle
výsledků ankety asi největším problémem pastorace. Komplexní farnost by byla i určitým kooperujícím
zázemím pro kněze působící v tzv.
Základních farnostech (prozatímní
pracovní název). Především v anketě pro vikáře byla oceňována dobrá
spolupráce kněží. Je tedy jistě možné
uvažovat o pravidelné vzájemné výpomoci kněží ze základních farností,
ale i opačně. Tato (určitá rotace) by
mohla být zpestřením služby kněží
i života farností, aby se předcházelo
ustrnutí a jednostranné praxi.
Dalším typem by byly farnosti pracovně pojmenované jako „základní“, zřizované ve správně, duchovně
nebo kulturně významných místech,
ve kterých by pracovalo více kněží
a jáhnů, kteří by měli dobré vybavení (solidní, nízkonákladové a zdravé
bydlení, dobře zabezpečené kanceláře a další prostory). Zde by působila
s odpovídajícím úvazkem pastorační
i administrativní a technická síla pro
správu majetku, zpočátku či dlouhodobě placená z biskupství, pokud by
místní zdroje byly nedostatečné. Od-

tud by kněží vyjížděli spravovat obvod
s proměnným rozsahem a intenzitou
podle měnících se sil a potřeb. Pastorace by se zde konala pochopitelně možná trochu jiným způsobem,
než jak je konána v klasické farnosti. Pohybovala by se od spolehlivého pokrytí území pravidelnou bohoslužebnou a svátostnou službou
na dobře dosažitelných místech až
po činnost významně misijního charakteru v odlehlých částech – obojí
s využíváním kooperace s kněžími
a především i laickými skupinami,
osobnostmi a aktivitami (např. mládežnickými) z komplexních farností.
A co s objekty, na které nový typ
správy nedosáhne? Nejsme barbaři a není nám lhostejný jejich osud,
neříkáme tedy, že co nevyužijeme pro pastoraci, to nás nezajímá.
Ctíme křesťanskou tradici. Jednou
možností je pokus vyjednat se státem a získat snadnější a méně byrokratizovaný způsob získávání dotací
(bez ohledu na majitele) na opravu
sakrálních památkových objektů.
Pak by bylo reálnější, že pro objekty, na jejichž správu nebudeme stačit, najdeme zájemce. Jako vlastníka
těchto objektů bych preferoval obce,
protože obecní vlastnictví i díky jejich stabilitě není pro památky špatná
varianta. Přesto se ukazuje, že budeme zatíženi objekty, o které nebude
mít dlouhodobě nikdo zájem. Nabízí
se pak možnost zřízení organizace,
do které správci farností budou moci
převádět neupotřebitelný a pro ně
obtížně spravovatelný majetek.
Každá transformace má své nema-
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Charita proměnila ruinu
na nové sociální byty
pro maminky samoživitelky

lé náklady (vybavení sídel, předávání
agend, odborná pomoc, personální
náklady) a kladné výsledky se mnohdy projevují až po čase. Kde na ně
brát? Navrhuji použít část prostředků
z finanční náhrady, původně uvažované na investice. Investice do racionalizace správy může být ve výsledku i ekonomicky výhodnější než
většina současných „nevýnosových“
investičních instrumentů. V každém
případě pomůže vytvořit efektivnější
a pružnější správní strukturu. Ta by
měla být schopna se lépe přizpůsobovat ekonomickým i personálním
danostem a v případě nutnosti zvládnout i plné samofinancování.

Dlouhá léta opuštěný a zchátralý dům na Slaviborském náměstí v Praze Třeboradicích se
během uplynulého roku proměnil k nepoznání. Díky kompletní rekonstrukci, kterou zajistila
Arcidiecézní charita Praha, zde vznikly sociální byty pro rodiny v nouzi. Nový dům a jeho
obyvatele v polovině srpna slavnostně požehnal biskupský vikář Mons. Jan Balík.

Po dopracování tohoto výhledu je
pochopitelně potřebné s ním seznámit věřící obec a dát rozumným způsobem prostor i laikům k vyjádření
připomínek. Jich především se dopady dotknou a i na jejich schopnostech přispět bude rozsah a úroveň
správy daleko více závislá než dnes.

na rodičovské dovolené s desetiměsíční dcerou. Dvě starší dcery a syn
si pochvalují, že mají školu v blízkosti
a nemusejí daleko dojíždět.
Pomoc, která vede k osamostatnění
Sociální bydlení Fatima je určené rodinám s dětmi, které jsou v bytové nouzi
a nemají dostatek financí, aby si zajistily
vlastní bydlení. Pracovníci Charity pomáhají ubytovaným při řešení různých
situací spojených s bydlením, výchovou dětí, finančními záležitostmi nebo
jednáním s úřady např. ve věci sociálních dávek. Cílem pomoci je, aby se
rodiny postupně osamostatnily a uvolnily byt dalším rodinám, které se nacházejí v tíživé životní situaci.

Rád bych Vás všechny poprosil
o modlitbu, abychom společně našli
způsoby, jak žít církev dnes, jak být
církví sice skromnou, ale živou, církví
opírající se o Boží milost, o konkrétní
věřící lidi, církev, která dokáže přitahovat ke Kristu nové generace.
Naši cestu svěřuji matce Boží a matce církve Panně Marii, jejíž sloup jsme
na znamená oddanosti Bohu letos
vztyčili, ale i všem našim diecézním
patronům.
Mons. Jan Balík

„Měl jsem možnost vidět dům před začátkem stavby. Proměnit takovou zříceninu v krásný dům, který bude sloužit
rodinám, obnáší mnoho práce. Děkuji
proto panu řediteli Arcidiecézní charity
Jaroslavu Němcovi a jeho spolupracovníkům,“ řekl Mons. Jan Balík. Poté
pronesl děkovnou modlitbu a modlitbu
za všechny současné a budoucí obyvatele domu. Dům včetně jeho zahrady,
jednotlivé byty, společné prostory i zázemí domu poté požehnal.
Paní Mirka má nové bydlení i práci
Tři ze čtyř malometrážních bytů již
obývají první nájemníci. Slavnostního
požehnání se také zúčastnili: „Jsem
Charitě vděčná za krásný byt, kde jsem
spolu s dětmi v bezpečí,“ říká dojatě paní Mirka. „Chce se mi brečet, ale
štěstím. Není to dávno, co jsem brečela
ze zoufalství.“

Se čtyřmi dětmi bydlela v pronájmu
u majitele, který je tyranizoval. Neměla kam jít, a tak ponižující jednání
trpěla. „Šlo o naše bezpečí. Kolikrát
jsem musela zavolat policii,“ říká paní
Mirka a ještě dnes se jí při vzpomínce
svírá hrdlo a třese hlas. „Nikdy bych
nikomu nepřála zažít to, co se stalo
nám.“
Velkou radost jí udělalo, když mohla
v Charitě získat i brigádu: „Uklízím vedle
v Centru pro tělesně postižené Fatima.
Raději upřednostním
práci, kde si nevydělám tolik, ale kde mě
respektují, než vydělat víc a být ponižovaná. Spokojenost
pak můžu předávat
dětem.“ Paní Mirka je

O tom, jak je dostupnost bydlení celospolečensky důležitá, svědčí statistika
Ministerstva pro místní rozvoj: Nejenže
dvanáct tisíc lidí v Česku žije bez domova, ale přes třicet tisíc rodin v Česku
obývá nouzové obydlí a osmnáct tisíc
rodin rekreační objekty nezkolaudované pro bydlení.

Fota: Archiv Arcidiecézní charity Praha

pomocného servisu, někdy i zajišťování materiální správy ze strany biskupství. Příliš se naopak neukazují
konkrétní návrhy, jak případnou reformu provést, ačkoli náznaky možných směrů se objevují. Jeden uvažuje o formě decentralizace; posílení
pravomocí vikářů a farářů. Druhý navrhuje postupné vytváření farních
center, přesněji komplexněji vybavených farností.

CHARITA

Foto: Tomáš Ježek, ČaV
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PROGRAMY

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 9. / 9.00 Praha-Vinohrady /

1. 9. / 10.00

1. 9. / 9.00

kostel sv. Ludmily / mše sv. (zahájení
školního roku Arcibiskupského
gymnázia)

Praha-Nové Město / kostel sv. Petra /
mše sv. (zahájení školního roku
Veselé školy)

1. 9. / 18.30 Praha-Staré Město /

5. 9. / 10.00

Praha-Strašnice / kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie /
mše sv. (zahájení školního roku
Křesťanského gymnázia)

kostel sv. Jiljí / zádušní mše za
P. Jordána Vinklárka OP; poutní
slavnost sv. Jiljí

4. 9. / 16.30 Praha-Vinohrady /
kostel sv. Ludmily / mše sv.
za duchovní povolání

5. 9. / 11.00 Rychnov n. Kněžnou /
kostel Nejsvětější Trojice / slavnostní
mše sv. u příležitosti zahájení opravy
kostela

6. 9. / 11.00 Vranov u Brna /

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.
s jáhenským svěcením

6. 9. / 10.00
Kralovice-Mariánský Týnec / kostel
Zvěstování Panny Marie / mše sv.

6. 9. / 14.00
Kožlany / žehnání křížové cesty

7. 9. – 9. 9
výlet s bohoslovci

11. 9. / 10.30

3. 9. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

5. 9. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.
s jáhenským svěcením

5. 9. / 13.00

Příbram / kostel sv. Jakuba / mše sv.
s biřmováním

7. 9. – 9. 9. výlet s bohoslovci
11. 9. / 10.30 Olomouc /

12. 9. / 10.00

7. 9. – 9. 9.

Velký Chlumec / žehnání sochy
sv. Ludmily

výlet s bohoslovci

11. 9. / 18.00 Praha, Kampa /
Památník hasičům New Yorku /
modlitba (výročí teroristických útoků)

12. 9. / 10.00 Divišov / kostel sv.
Bartoloměje / mše sv. se žehnáním
zvonu

27. 9. / 10.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. s účastníky
plenárního zasedání CCEE
27. 9. / 17.00 Praha-Nové Město /
Václavské náměstí / Svatováclavské
duchovní zastavení

Praha-Vinoř / kostel Povýšení sv.
Kříže / mše sv. (vizitace farnosti)

20. 9. / 10.00
Praha-Vršovice / kostel sv. Václava /
mše sv.

25. 9. / 12.30
Praha-Malá Strana / Senát PČR / mše
sv.

28. 9. / 18.00 Praha-Hradčany /
30. 9. / 17.00 BořanovicePakoměřice / kostel Narození Panny
Marie / požehnání a mše sv.

Bříství / kostel Nalezení sv. Kříže /
poutní mše sv.

13. 9. / 10.30
Praha-Vinoř / kostel Povýšení sv. Kříže /
poutní mše sv.

17. 9. / 7.00
20. 9. / 16.00

28. 9. / 10.00
28. 9. / 18.00

katedrála / mše sv.

12. 9. / 11.00

Vídeň / pastorační návštěva české
farnosti

nešpory v předvečer svátku sv. Václava
Mariánské náměstí / poutní mše sv.

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

27. 9. / 19.00 Stará Boleslav /
28. 9. / 10.00 Stará Boleslav /

10. 9. / 7.00

26. 9.

Stará Boleslav / Mariánské náměstí /
poutní mše sv.

Kolín / žehnání zrekonstruovaného
areálu u kostela sv. Bartoloměje

24. 9. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

27. 9. /10.00

29. 9. / 17.30

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Jaroměř / Městské divadlo / beseda

28. 9. / 10.00

30. 9. / 18.00

Stará Boleslav / Mariánské náměstí /
poutní mše sv.

Praha-Dejvice / kostel sv. Matěje /
mše sv. (90. výročí úmrtí biskupa
J. N. Sedláka)

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
25. září – 27. září Víkendovka pro
mladé 15–19 let, začátek v pátek
mší svatou v 18.00, konec nedělním
obědem. Je třeba se přihlásit přes
webový formulář.
9. října – 11. října Víkendovka pro
mladé 11–15 let, začátek v pátek
mší svatou v 18.00, konec nedělním

6. 9. / 10.30

Olomouc / Teologický konvikt /
mše sv. (Veni Sancte)

15. 9. / 18.00

www.apha.cz/cpr

Petrovice u Sedlčan / kostel sv. Petra
a Pavla / mše sv.

kostel Narození Panny Marie / mše sv.
u příležitosti 780. výročí zázračného
uzdravení maršálka Viléma

teologický konvikt / mše sv. (Veni
Sancte)

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
29. září od 16.00 do 20.00 Pouť
rodičů a dětí ke sv. Jeronýmovi.
Uskuteční se na závěr roku Bible. Poputuje se do Benediktinského opatství v Emauzích. Program na http://
www.apha.cz/rok-bible-2020-v-prazske-arcidiecezi.
6. října – 1. prosince Společná
příprava na život v manželství. Vždy
v úterý od 19.30 do 21.30, přihlášky
na http://www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.
Kapacita
kurzu je omezená. (Kolejní 4, Praha
6 – Dejvice)
7. října – 2. prosince Devatero
pro rodiče, zážitkově vzdělávací kurz
o výchově dětí předškolního věku.
Devět lekcí, od 18.30 do 20.30, přihlášky na http://www.apha.cz/cpr-devatero-pro-rodice-prihlaska. Kapacita kurzu je omezená.
17. října od 9.00 do 16.00 Sobota
pro ženy. Programem provází PhLic.
Kateřina Lachmanová, Th.D., více
na http://www.apha.cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka.

obědem. Je třeba se přihlásit přes
webový formulář.
www.adcm.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF
3. října – 4. října Víkend pro mladé
14–18 let na téma „Nerozumím božím cestám“.
9. října – 11. října Víkend pro mladé 18–30 let.
29. září od 19.30 Modlitební setkání s komunitou.
8. listopadu – 15. listopadu Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce.
www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY
TEREZY
4. září od 18.00 Mše svatá – výročí posvěcení kostela sv. Františka (r.
1938) a svátek Matky Terezy, patronky KCMT. (kostel sv. Františka)
4. září od 18.00 vernisáž výstavy
obrazů Jakuba Černého. (KCMT)
16. září od 17.00 do 18.00 Možnost
svátosti smíření pro děti. Od 18.00
Mše svatá pro děti – zahájení výuky
náboženství ve farnosti.
19. září od 15.15 do 18.00 Zažít
město jinak – Napůl mezi posvícením a poutí – sousedské slavnosti – čaj (káva) v trávě s koncertem
souboru „Musica pro Sancta Cecilia“, drobné občerstvení z domácích
zdrojů, něco i pro děti. Přineste si
vlastní hrneček na čaj a deku nebo
karimatku na sezení (kostel sv. Františka).
20. září od 15.00 do 18.00 Odpolední tančírna se skupinou „Hvězdný
prach“. Vstupné 80 Kč pro jednotlivce, 150 Kč pro pár. (KCMT)
3. října Farní den – Chodovská
pouť. Od 10.00 mše svatá – následuje společné agapé, hry, táborák,
divadlo pro malé i velké. (kostel sv.
Františka)
KCMT v tomto školním roce nabízí:
Kavárna CAFÉ TEREZIE
Knižní obchůdek (otevřeno v neděli
9.30–12.30)
Taneční – taneční škola Brožovský,
pondělí a úterý v KCMT (www.astra-praha.cz)
Cvičení nejen pro seniory (pondělí
dopoledne)
Angličtina JMAK
Páteční bohoslužba slova (nejen)
pro seniory s následným setkáním
(9.00–11.00)
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Keramika SEN pro seniory – pondělní dopoledne. Jana Domšová
(janadomsova@gmail.com
nebo
603 281 864)
Výuka náboženství pro děti od 0–15
let, www.kcmt.cz/zivot-farnosti
Dívčí skautský oddíl Sněhová vločka,
http://snehovavlocka.blanik.info
www.kcmt.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE
Od 12. září do 16. října Výstava
„K poctě Páně“. Výstava fotografií
Květy Tošnerové zavede návštěvníky
do světa okamžiků z lidských životů,
z přírody a z krajiny. Vernisáž se koná
12. září od 17.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Otevřeno bude vždy
během programu Centra a po tel.
domluvě (602 308 864).
30. září od 19.00 Povídání s Mgr. Petrem Váňou o zážitcích z cesty do Vietnamu a Kambodži spojené s promítáním autorského videa „Nefritový
ostrov PHÚ QUOC – Vietnam a chrámový komplex ANGKOR WAT – Kambodža“. (Pastorační centrum)
www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY
14. září od 19.00 Zahájení katechezí o víře a katechumenátu. Pravidelné pondělní katecheze o víře,
které slouží jako příprava na křest
a další iniciační svátosti dospělých,
začínají s P. Jakubem Jírovcem. (klubovna v přízemí Komunitního centra
sv. Prokopa)

Foto: Květa Tošnerová / Výstava v Pastoračním centru sv. Tomáše

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Foto: Michael Bujnovský / Člověk a Víra
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3. října od 9.00 do 14.00 Letošní
podzimní bazar dětského zimního
oblečení. (Komunitní centrum sv.
Prokopa)
www.centrumbutovice.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
Od 3. září do 30. září Výstava „Lidové oděvy z Čech a Moravy“, obrazy malované voskem a krojované
panenky ze sbírky Marcely Fojtíkové.
V neděli 13. září v rámci programu
vinobraní budou probíhat komentované prohlídky. (refektář)
13. září od 14.00 Vinobraní v klášteře – 7. ročník. Účinkují: Jožka
Šmukař a cimbálová muzika, zpěvačka a herečka divadla Semafor Kamila Kopáčková, Cimbálová muzika
sourozenců Holubových s Jiřím Žigmundem a Folklorní soubor Lučinka.
Připraveny budou stánky s občerstvením a dárky. Program je určen
i pro děti. Akce se koná s podporou
MČ Praha 17 a její výtěžek zdvojnásobí Nadace Divoké husy. (zahrada
Domova)
20. září od 15.30 Slavné maličkosti v podání Dua Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – flétna a Michal Macourek – klavír).
Na programu díla: F. Chopina, W.
A. Mozarta, L. van Beethovena, J.
Suka, B. Smetany, A. Dvořáka aj.
(refektář)
Od 1. října do 31. října „Genius loci“ – výstava, vzdávající hold
starým uličkám a zákoutím Prahy
na akvarelu Josefa Balka a fotografiích Veroniky Pilařové. (refektář)
4. října od 17.00 Podzimní oslava
svatých – Panny Marie, sv. Ludmily,
sv. Václava a sv. Martina středověkou
a renesanční hudbou v podání vokálního společenství Cantio. (kostel
Sv. Rodiny)

PROGRAMY
účastí 3 osob nebo po domluvě. Začátek prohlídky je v prodejně v ambitech pod hodinovou věží. Cena
50 Kč, rezervaci je možné provést
na tel. čísle 318 429 943.
5. září od 9.00 Pouť bývalých
i současných svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů.
12. září od 10.00 do 23.00 Příbramská svatohorská šalmaj – historická slavnost na svatohorském
náměstí. Zároveň bude probíhat Běh
hasičů do svatohorských schodů,
pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Březové Hory.
26. září Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR.
28. září Slavnost sv. Václava, Den
věží a rozhleden – výstup na věž
zvonice se 4pohledem Pohádkového království.
www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY
3. září od 16.00 Požehnání hasičského vozidla před hasičskou zbrojnicí v Praze-Kunraticích.
6. září od 9.30 Mše svatá s prosbou o dary Ducha svatého a požehnáním do nového školního roku.
(kostel sv. Jakuba)
12. září od 15.00 Účast na akci Zažít město jinak. (kostel sv. Jakuba)
4. října od 15.00 Požehnání zvířatům a rodinám, ve kterých žijí. (Kostelní náměstí, Praha-Kunratice)
www.centrumbutovice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY
Oslavy sv. Ludmily
15. září od 19.00 Koncert pro českou kněžnu. Účinkuje symfonický
orchestr HARMONIA PRAGA pod
vedením dirigenta Štefana Britvíka,
ve světové premiéře zazní Mše d
moll od Jakuba Jana Ryby.
16. září od 16.30 Slavná poutní
mše svatá ke cti sv. Ludmily, celebrant strahovský opat Daniel Janáček
O.Praem. V závěru bohoslužby bude
představen jubilejní kalendář na rok
2021, kdy si budeme připomínat 1100
let od mučednické smrti sv. Ludmily.

24. září od 19.30 Sólo pro violu.
Martinů Strings Prague pod vedením
Jaroslava Šonského. Účinkují: Martinů Strings Prague a Jaroslav Šonský – housle, Karel Untermüller –
viola. Na programu: G. P. Telemann,
A. Piazzolla a P. I. Čajkovskij. (barokní
refektář, vstup Jilská 5)
www.dominikanska8.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
V HÁJKU
5. září od 11.00 Slavnost Narození
Panny Marie, hlavní pouť s procesím
od kaple č. 18. Celebrantem bude
apoštolský nuncius Mons. Charles
Daniel Balvo.
19. září od 11.00 Sobotní památka
Panny Marie, P. Lukáš Jan Fošum OP.
3. října od 11.00 Svatého Františka
z Assisi, P. Jiří Václav Snětina OSB

http://ludmilavinohrady.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
20. září od 16.30 Přednáška „Paraguay: minulost a současnost
neznámé země“. Hovořit bude
doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. Přednáška se bude konat v rámci Farní akademie v levé boční kapli kostela.

www.hajek.ofm.cz

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
19. září Pouť na Hrádek u Vlašimi.
Program: V 10:45 Setkání poutníků u kapličky v lese před Hrádkem.
(Kaplička se nachází při modře značené turistické cestě od Vlašimi
na Hrádek.) Na místo setkání je možné putovat pěšky z Vlašimi (asi 6 km).
Bližší informace sdělí sr. Hana Paľová, e-mail: ha.palova@seznam.cz.
Od 11:30 Mše svatá, obětována bude
za P. Aloise Moce OFM. Po skončení bohoslužby se zůstane na Hrádku
asi jednu hodinu. Cestou domů bude
možnost se zastavit u hrobu P. Aloise
Moce v Radošovicích u Vlašimi. Pouť
pořádá Místní společenství Sekulárního františkánského řádu Praha-Spořilov.

www.lhoteckafarnost.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8
22. září od 19.30 Jak reflektovat
nedávnou minulost. Hosté: Michal
Klíma, Michal Pullman. Jak se máme
dívat na naši nedávnou minulost? Jak
vnímat revizionistické školy zmírňující represivní charakter komunistické éry, relativizaci obětí? Jak moc se
na udržování režimu podíleli všichni
občané? Jakou roli zde hrály sympatie, výhody, jakou roli strach? Konec
režimu? Role církve? (barokní refektář, vstup Jalovcová 2)

www.kapucini.cz

http://www.kna.cz/praha

KOLEGIUM KATOLICKÝCH
LÉKAŘŮ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
23. září od 18.30 Přednáška „Jak
pomáhá Arcidiecézní charita Praha
a její současné projekty“. Hovořit bude
PhDr. Jarmila Lomozová, zástupce
ředitele Arcidiecézní charity Praha.
Místo konání: Knihovna (přízemí) III.
interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2.

FOLKOVÝ KLUB VLAŠIM
1. října od 19.00 Marka Míková;
pianistka, členka kapely Zuby Nehty, manažerka projektu Loutky v nemocnici.
22. října od 19.00 Caine-mi; plzeňský písničkář, člen kapely Znouzectnost, v duu se zpěvačkou.
12. listopadu od 19.00 Jiří Dědeček; písničkář a básník.
Charitní klubovna, ulice Lidická 1719,
1. patro. Změny vyhrazeny. Pořádá
Charita Vlašim, Facebook: Folkový
klub Vlašim.

http://www.katlek.cz/

PENZION PANSKÝ DŮM
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
9. září – 11. září Kurz pro kostelnice a kostelníky s P. Michalem
Němečkem, ředitelem Pastoračního střediska AP. Součástí bude
přednáška P. Jana Kotase, mj. člena
Arcidiecézní liturgické komise. Přihlášky: Lenka Trčková; info@panskydumrozmital.cz; tel. 734 435 295.
Od 23. října – 25. října Jak roste
přírodě blízký les. Víkendový seminář
poznávání lesa do hloubky s vedoucím polesí Rožmitál Arcibiskupství
pražského, Ing. Josefem Hrdinou.
Od 30. října – 1. listopadu Fotokurz „Hledání světla“. Workshop pod
vedením fotografa Petra Janžury je
určen každému vážnému zájemci
o fotografii.

www.vlasim.charita.cz

VARHANNÍ NEŠPORY
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
V pondělí 7. září od 17.00 bude
v rámci cyklu „Varhanní nešpory
maltézských rytířů“ koncert duchovní hudby. Program: Umělecká,
okamžitě vznikající, okamžikem inspirovaná a okamžikem formovaná
improvizace. Účinkuje Jiřina Dvořáková – varhany, Matouš Vlčinský –
klarinet. 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.

www.panskydumrozmital.cz

http://www.sfr.cz

Foto: Josef Cinciala / Člověk a Víra

www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
Na rozdíl od mnohých památkových
objektů je pro návštěvníky otevřen
svatohorský poutní areál i každé pondělí. Navíc je v tento den připravena
pro turisty malá pozornost navíc,
například teplá svatohorská oplatka
nebo káva jako tečka za prohlídkou
s průvodcem.
Nová expozice „Svaté relikvie a jejich
kult“ v tzv. klenotnici. Samostatné
zhlédnutí expozice je možné každý všední den od 14.00 s minimální
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KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
Do 30. září Výstava volné i knižní
grafiky Jana a Jany Majcherových.
Adresa: Karmelitánské knihkupectví,
Kolejní 4, Praha 6. Otevírací doba:
pondělí až pátek 8.30–18.00.

evangelizační program, Noc světla, biblický večer, adorace za vnitřní uzdravení, Davidův stánek. Více
na ckz2017.wordpress.com. (kostel
sv. Josefa na náměstí Republiky)

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHANOVÉ MĚSTO
11. září od 19.00 Setkání se zástupci policie a společné poděkování
jejím příslušníkům. Akci pořádají bratři kapucíni a katolické evangelizační
společenství „Cestou k životu“ spolu
s bratry protestanty. (kostel sv. Josefa na náměstí Republiky)
7. září – 12. září Týden nové evangelizace pro věřící i hledající – Zastav se na chvíli… zakusit, že jsi vzácný! Od 13.00 do 17.00 infostánek,
kafestánek, příležitost k zastavení,
příležitost k rozhovoru, od 17.00
duchovní přednáška, od 18.00 mše
svatá, po ní následuje osobní svědectví k tématu večera. Od 19.30

Foto: Martina Řehořová / Člověk a Víra
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KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
V KOSTELE SV. KATEŘINY
V pondělí 21. září od 18.00 se
koná koncert duchovní hudby
v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Program: W. A. Mozart, J. Haydn. Účinkující: Markéta Böhmová – soprán,
Kamila Mazalová – alt, Ondřej Holub – tenor, Jaromír Nosek – bas,
Linda Sítková – varhany, komorní sbor a orchestr Bach-Collegia
Praha, Jiří Mátl – dirigent. Koncert
pořádá Společnost pro duchovní
hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice.
Projekt probíhá za podpory hl. města Prahy a MČ Praha 2.

18 Z ACT CURIAE

SLOŽENÍ FARÁŘSKÉ ZKOUŠKY
Angelo Jason Scarano Th.D., S.S.L.
a Vojtěch Smolka úspěšně složili dne
24. června 2020 farářskou zkoušku.
UKONČENÍ STUDIA
PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.,
úspěšně ukončil rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy a získal titul ThLic. Blahopřejeme.
Petr Havlík úspěšně ukončil rigorózní řízení na Papežské univerzitě
Svatého Kříže v Římě a získal titul ThLic. Blahopřejeme.
USTANOVENÍ
P. Jan Adamík SJ byl na žádost
svého řeholního představeného
s účinností od 1. srpna 2020 jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Štěpána Praha-Nové Město.
P. M.A. Pavel Bačo SJ byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností od 1. srpna 2020 uvolněn z funkce
administrátora Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Štěpána Praha-Nové Město a z funkce rektora filiálního kostela
sv. Ignáce Praha-Nové Město.
P. Bartoloměj Pavel Černý OFM byl
na žádost svého řeholního předsta-

a Střední odborné školy sociální svaté Zdislavy, všechny školy se sídlem:
Ječná 33, 120 00 Praha 2 – Nové
Město.
P. Mgr. Michael Jan Špán OSB byl
na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července
2020 uvolněn z funkce výpomocného duchovního Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Antonína Praha-Holešovice a z funkce výpomocného duchovního Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Matěje Praha-Dejvice a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven farním
vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Matěje Praha-Dejvice.

veného s účinností od 1. září 2020
jmenován a ustanoven moderátorem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Anežky České PrahaSpořilov.
P. ThLic. Ing. František Hylmar SJ
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. srpna
2020 uvolněn z funkce farního vikáře
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Štěpána Praha-Nové Město a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Štěpána Praha-Nové Město a rektorem
kostela sv. Ignáce PrahaNové Město.
Ing. Mgr. Petra Lorencová byla
s účinností od 1. července 2020
do 30. června 2025 jmenována
a ustanovena nemocniční kaplankou
Nemocnice Brandýs nad Labem.
Sr. Mgr. et Mgr. Anna Vendula Malichová SCB byla s účinností od 1. července 2020 do 30. června 2025 jmenována a ustanovena nemocniční
kaplankou Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského v Praze.
P. Eliáš Tomáš Paseka OFM byl
na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. září 2020
uvolněn z funkce moderátora Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Anežky České Praha-Spořilov.
P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Praem. byl se souhlasem svého řeholního představeného s účinností
od 1. srpna 2020 jmenován a ustanoven kaplanem Církevní střední
zdravotnické školy Jana Pavla II.,
Vyšší odborné školy zdravotnické
Suverénního řádu Maltézských rytířů

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Mgr. Stefan Michal Wojdyła, administrátor v Hořovicích, 2. 9. 1980
(40 let)
PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.,
administrátor u kostela sv. Jakuba
Staršího v Praze-Stodůlkách, 4. 9.
1980 (40 let)
P. Petr Beneš CSsR, farní vikář
u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
v Praze-Vinohradech, 6. 9. 1965 (55
let)
P. Alain Maurice Aimé Cleyssac CCN,
administrátor v Tuchoměřicích, 6. 9.
1960 (60 let)
MUDr. Miroslav Malý, okrskový
vikář vikariátu Jílové, administrátor
v Čestlicích, 8. 9. 1950 (70 let)
hDr. Jiří Huber, emeritní kanovník,
11. 9. 1932 (88 let)
Mons. Mgr. Václav Malý, pomocný
biskup, 21. 9. 1950 (70 let)
František Benda, výpomocný duchovní v Ořechu, 22. 9. 1928 (92 let)
P. Mgr. Václav Jiráček SDB, ředitel Salesiánského střediska mládeže,
23. 9. 1980 (40 let)
Václav Nekolný, kanovník, osobní arciděkan, výpomocný duchovní
v Uhlířských Janovicích 27. 9. 1934
(86 let)
P. doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.,
SDB, administrátor v Praze-Dolních
Počernicích, 27. 9. 1950 (70 let)
P. Dr.H.E. Mgr. Evermod Gejza Šidlovský O.Praem., působící v Praze,
29. 9. 1955 (65 let)

Foto: Člověk a Víra

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
Mgr. Miroslav Auxt a Mgr. Ing. Robert Benno Štěpánek přijali v sobotu
20. června 2020 v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze kněžské
svěcení. Světitelem byl kardinál Dominik Duka OP.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

VÝROČÍ SVĚCENÍ
ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., farář v Ořechu, 2. 9. 1995 (25 let)
PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, trvalý
jáhen v Berouně, ředitel Arcibiskupského gymnázia, 5. 9. 2010 (10 let)

Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý jáhen pražské arcidiecéze, 12. 9. 1990
(30 let)
Bc. Jan Svoboda, trvalý jáhen
v Tuchoměřicích, 13. 9. 2015 (5 let)
P. Lukáš Lipenský O.Cr., administrátor u kostela sv. Petra v Praze-Novém Městě, 21. 9. 2005 (15 let)
Robert Bogdan Cieszkowski, administrátor u kostela sv. Vojtěcha
v Příbrami-Březových Horách, 23. 9.
1995 (25 let)
Mgr. Martin Brousil, okrskový vikář vikariátu Podřipsko, administrátor v Roudnici nad Labem, 14. 10.
1995 (25 let)
P. Ing. Mgr. Jan Kuník CSsR, farní
vikář v Příbrami-Svaté Hoře, 14. 10.
1995 (25 let)
P. Jan Ihnát SDB, působící v Praze,
1. 11. 1985 (35 let)

cvičení pro všechny / P. Miloslav
Kabrda / Velehrad / http://stojanov.cz
Od 21. září do 23. září Duchovní
obnova pro seniory / P. Jan Mach /
Hostýn / http://hostyn.cz
Od 21. září do 25. září Exercicie
„Identita i důstojnost muže a ženy
podle Evangelia“ / P. Krzysztof
Strzelczyk, CSsR / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
Od 1. října do 4. října Exercicie
pro seniory „Stáří jako oloupení nebo
osvobozování?“ / Mons. Aleš Opatrný
/ Svatá Hora / www.svata-hora.cz
Od 9. října do 13. října Exercicie
„Život z Ducha Božího“ / Mons. Aleš
Opatrný / Svatá Hora / www.svatahora.cz
Od 19. října do 23. října Exercicie
„Křesťanská láska a odpuštění“ /
P. Josef Michalčík, CSsR / Svatá Hora
/ www.svata-hora.cz

Od 27. října do 29. října Setkání
seniorů / P. Miroslav Jáně / Velehrad /
http://stojanov.cz

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
ZÁŘÍ
Všeobecný úmysl
Úcta ke zdrojům planety: Modleme
se, aby zdroje naší planety nebyly
drancovány, ale sdíleny spravedlivě
a ohleduplně.

Národní úmysl
Za nezávislost veřejnoprávních médií
– ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro
všech.

RADIO PROGLAS
6. 9. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
13. 9. (9.30) Kostel Narození Panny Marie ve Vranově u Brna
20. 9. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
27. 9. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku (P. Slawomir Sulowski)

TELEVIZE NOE
6. 9. (10.00) Kostel sv. Jakuba v Trnavě
12. 9. (11.00) Žehnání kostela Brno-Lesná
13. 9. (10.00) Ostrava-Třebovice,
mše sv. s udílením biřmování
20. 9. (10.30) Kaple Telepace
v Ostravě
27. 9. (10.30) Kostel Narození
Panny Marie v Protivanově
20. 9. (19.00) Přímý přenos zahajovacího koncertu Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc 2020,
dóm sv. Václava, Olomouc

Změna programu vyhrazena

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Od 14. září do 18. září Exercicie
„Víra v časech krize“ – na čem
skutečně záleží / P. Petr Beneš, CSsR /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
Od 16. září do 19. září Duchovní
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kostel sv. Josefa

kostel sv. Josefa

TÝDEN NOVÉ EVANGELIZACE
PRO VĚŘÍCÍ I HLEDAJÍCÍ
TÝDEN NOVÉ EVANGELIZACE
PRO VĚŘÍCÍ I HLEDAJÍCÍ

DUCHOVNÍ PŘEDNÁŠKY od 17h :
- pondělí: Hledající víra - P. Jakub Sadílek OFM, provinciál
- úterý: Důvěřující víra - PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.
PŘEDNÁŠKY
od Kroczek
17h : OFMCap
- DUCHOVNÍ
středa: Naděje
- P. František
pondělí: Víra
Hledající
víra - P.
OFM,Stępień,
provinciál
-- čtvrtek:
projevující
seJakub
láskouSadílek
- P. Bogdan
OSPPE
úterý: Důvěřující
víra - PhLic.
Kateřina
Lachmanová,
ThD. škola Marie
-- pátek:
Vnitřní svoboda
a radost
- Jiří Bárta,
Evangelizační
- středa: Naděje - P. František Kroczek OFMCap
- VEČERNÍ
čtvrtek: Víra
projevující se láskou
- P. Bogdan
Stępień,
EVANGELIZAČNÍ
PROGRAMY
od 19,30h
: OSPPE
-- pondělí:
pátek: Vnitřní
svoboda
a
radost
Jiří
Bárta,
Evangelizační
škola Marie
modlitební Noc světla

- úterý: Biblický večer - rozjímání Mt 9,18-26, biblické tance radosti
EVANGELIZAČNÍ
PROGRAMY
od 19,30h
: z Pietrelciny
- VEČERNÍ
středa: Adorace
za vnitřní uzdravení
s relikvií
sv. o. Pia
pondělí: Davidův
modlitební
Noc–světla
-- čtvrtek:
stánek
chvály, uctívání (katolíci + protestanti)
- úterý: Biblický večer - rozjímání Mt 9,18-26, biblické tance radosti
- PÁTEK
středa: OD
Adorace
19h za vnitřní uzdravení s relikvií sv. o. Pia z Pietrelciny
- poděkování
čtvrtek: Davidův
stánek policie
– chvály,
uctívání (katolíci
+ protestanti)
zástupcům
s modlitbou
(katolíci
+ protestanti)
PÁTEK OD 19h
SOBOTA
poděkování
zástupcům
s modlitbou
+ protestanti)
Davidův
stánek
– chvály,policie
uctívání
(katolíci + (katolíci
protestanti)
SOBOTA
Davidův stánek – chvály, uctívání (katolíci + protestanti)

ckz2017.wordpress.com
ckz2017.wordpress.com

KNIŽNÍ NOVINKY

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
3. září 590

20. září 1785
Papež Pius VI. zřídil biskupství
v Českých Budějovicích.

20. září 1870
Italská vojska vstoupila do Říma.
Tím došlo ke sjednocení Itálie
a zároveň zániku Papežského státu ve střední Itálii.

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

Počátek pontifikátu papeže Řehoře I. Velikého.

MARIÁNSKÝ SLOUP
Stanislav Přibyl
Váz., 200 str.,
292 Kč

MODLITBA
U MATIÁNSKÉHO
SLOUPU V PRAZE
Kartička formátu A,
18 Kč

Kardinál Josef Beran vystoupil
na Druhém vatikánském koncilu
s projevem O svobodě svědomí.
V něm odmítl hmotný i duševní
nátlak, který nutil člověka jednat
proti jeho svědomí a také žádal
vyhlášení zásady náboženské svobody.

25. září 1555

KALENDÁŘ 2021 –
DĚDICTVÍ OTCŮ
Bruno Ferrero
Stolní kalendář,
62 Kč

KAPESNÍ DIÁŘ
NA ROK 2021
S LITURGICKÝM
KALENDÁŘEM
Brož., 144 str.,
95 Kč

LITURGICKÝ
KALENDÁŘ NA ROK
2021
Brož., 64 str.,
55 Kč

PAULÍNKY

20. září 1965

3D ŽIVOT.
O DARECH BOŽÍ
DOBROTY
Martin David
Váz., 64 str., 179 Kč

Podepsán tzv. Augsburský náboženský mír, jenž zajišťoval náboženskou svobodu podle principu
cuius regio, eisus religio (čí země,
toho náboženství).

SÍLA MANŽELČINY
MODLITBY
Stormie
Omartianová
Brož., 216 str.,
235 Kč

25. září 1720

KRYSTAL OP

Opat žďárského kláštera Václav
Vejmluva byl za příkladná opatření
proti morové nákaze, jež proběhla
v letech 1709-1715, oceněn titulem císařského rady.

SÍLA RODIČOVSKÉ
MODLITBY
Stormie
Omartianová
Brož., 232 str.,
235 Kč

27. září 1540
Papež Pavel III. potvrdil bulou Regimini militantis ecclesiae vznik
jezuitského řádu.

28. září 935 (929)
Ve staré Boleslavi byl zavražděn
svatý Václav. Legendy sice neuvádějí přesný letopočet, ale v úvahu
připadají roky 929 a 935, z nichž
druhý zmiňovaný považuje většina
odborníků za pravděpodobnější.

VELKÝ DIÁŘ NA ROK
2021 S LITURGICKÝM
KALENDÁŘEM
Váz., 392 str.,
200 Kč

O NADĚJI
V TEOLOGICKÉ
SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 108 str.,
130 Kč

O STVOŘENÍ
V ŠESTI DNECH
V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 136 str.,
160 Kč

100 MOZKOCVIČNÝCH HÁDANEK
Rob Eastaway, David
Wells
Brož., 160 str.,
225 Kč

PONDĚLÍ ČI PÁTEK,
VŽDY MÁ NĚKDO
SVÁTEK
Renata Škaloudová
a kol.
Brož., 64 str., 185 Kč

HOLKA, KTEROU
NECHTĚLI
Torey Hayden
Brož., 256 str.,
349 Kč

SALVE 1/2020
Téma: Polské cesty
Brož., 144 str.,
100 Kč

30. září 1880
Papež Lev XIII. v encyklice Grande
munus rozšířil liturgickou úctu sv.
Cyrila a Metoděje na celou církev.
Vít Kochánek

LEGES

Na Libici došlo k vyvraždění Slavníkovců. Masakr přežil pouze svatý
Vojtěch spolu s bratrem Soběslavem a nevlastním bratrem Radimem, kteří se v tu dobu nacházeli
mimo slavníkovské sídlo.

PORTÁL

28. září 995

PRÁVNÍ DĚJINY
CÍRKVÍ
Jiří Rajmund Tretera,
Záboj Horák
Váz., 288 str.,
390 Kč

