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Vážení čtenáři,
těší nás, že mnozí organizátoři 
Noci kostelů i v  letošních ztíže-
ných podmínkách pro návštěvníky 
připravují zajímavé programy – 
naživo nebo ve virtuálním prosto-
ru. Pozveme vás na dovolenou do 
arcibiskupského penzionu Panský 
dům v  malebném Rožmitále pod 
Třemšínem a navštívíme okolní 
lesy, o které trpělivě a ekologicky 
pečujeme. Představíme vám také 
neokázalé hrdinství zdravotnic-
kého personálu u nás i na jiných 
kontinentech.
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Editorial

církev proplouvá bouřemi dějin na  chatrné bárce a  bezpečně míří k  cíli. Nic ji 
neohrozí, ani lidské slabosti, ani rozdělení, hříchy nebo nepřízeň okolí či mocných, 
dokonce ani nejrůznější zvraty v dějinách světa. To nás ale nezbavuje povinnosti 
klást si otázky. Vždyť Bůh ve svých plánech s církví počítá též s naším angažmá. 
Proto je oprávněné se ptát, zda byly zavřené kostely a omezené udělování svátostí 
adekvátní odpovědí na hrozbu nákazy. 

Podobně si nemůžeme nepoložit otázku, do  jaké míry nám tlak mnoha 
administrativních, ekonomických a organizačních starostí, které vyplývají z toho, 
že žijeme v  tomto světě a  máme povinnosti při správě majetku dané církví 
i státem, zabraňují věnovat se hlásání evangelia.

Pevnou kotvou církve v  dramatu dějin, jak kdysi viděl sv. Jan Bosko, je 
Eucharistie a  Maria. Tam, kde je Kristus, který se rozdává, tam je rodinný stůl, 
tam je společenství. Tam, kde žije matka, tam jsou nejbližší shromažďováni její 
obětavou láskou, která jim dává zakusit domov, blízkost a bezpečí. Církev nikdy 
nežila ve snadné době. Ani dnes nechybí radosti, avšak i starosti a velké neznámé. 
Řešením je být církví, být sjednoceni kolem rodinného stolu, sjednoceni s Kristem 
v Eucharistii, s Matkou Marií a s bratřími a sestrami ve víře. Pak nás Bůh povede 
a za všech bouří bude pevnou kotvou.

Tyto myšlenky nás mohou inspirovat v  měsíci věnovaném eucharistii a  mohly 
nás provázet v měsíci květnu při modlitbě růžence, k čemuž nás vyzval papež 
František, náš duchovní průvodce tímto konkrétním dějinným obdobím. Dobou 
v mnoha ohledech radostnou, ale také obtíženou starostmi a otazníky.

Mons. Jan Balík
generální vikář

Sestry a bratři, 
Kardinál Dominik Duka srdečně zve 
všechny kněze, jáhny, řeholníky, ře-
holnice, rodiny s dětmi i všechen Boží 
lid v  městě Praze k  oslavě slavnosti 
Těla a Krve Páně ve čtvrtek 11. červ-
na 2020 v 17 hod. v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. Po slavné mši svaté 
bude následovat tradiční eucharistic-
ké procesí zakončené u  mariánského 
sloupu na Hradčanském náměstí. Jed-
notlivá zastavení budou inspirována 
myšlenkami o  Eucharistii někdejšího 
světícího biskupa pražského a sekretá-

Královská kolegiátní kapitula sv. Pe-
tra a  Pavla si letos připomíná 950 let 
od svého založení. Během června 2020 
bude u  příležitosti výročí uspořádán 
malý hudební festival. Jednotlivé kon-
certy budou každou neděli v 19 hodin 
v  bazilice sv. Petra a  Pavla od  14. 6. 
do  5. 7. Interprety naleznete na  webu 
kapituly www.kkvys.cz. 
Oslavy také promítneme při Noci kos-
telů 12. 6. 2020 od 19 hodin, kdy se vy-
střídají přednášky o  historii, obrazech, 
liturgii a  kapitule prokládané krátkými 
hudebními vystoupeními.
Protože kapitula nese jména sv. Petra 
a  Pavla, jejichž svátek připadá na  29. 
června, je hlavní slavnost směřována 
na  tento den. Slavnostní program za-
čne již v předvečer v neděli 28. června 
v 17 hodin modlitbou nešpor v bazilice 
sv. Petra a Pavla. Na ně naváže koncert 
v 19 hodin tamtéž.
V pondělí 29. 6. bude bazilika otevřena 
zdarma od 10 do 17 hodin, bude vysta-
ven barokní relikviář s ostatkem sv. Jana 
Nepomuckého, kanovníka vyšehrad-
ské kapituly. Od  10 do  17 hodin bude 
přístupná také bazilika sv. Vavřince. 
Vrcholem oslav bude poutní mše 29. 
června 2020 v  18 hodin, kterou bude 
celebrovat papežský nuncius Mons. 
Charles Daniel Balvo.
Plánované jarní historické a  kunsthis-
torické přednášky musely být zruše-
ny vzhledem k  pandemii, nabídneme 
je tedy během podzimu. S  ohledem 
na současný stav pandemie odkazuje-
me na sledování webových stránek, kde 
bude program postupně upřesňován.

ře Josefa kard. Berana, Mons. Jarosla-
va Škarvady, jehož 10. výročí úmrtí si 
připomínáme.
Na  tuto slavnost zveme především 
pražské farnosti a  duchovní působící 
v  Praze. Srdečně zveme také minist-
ranty, jejich sraz bude v 15 hod. v ka-
tedrální sakristii. Prosíme muže, kteří 
by si kladli za čest nést nad Eucharistií 
baldachýn, aby se do  4. června 2020 
nahlásili na  tel. 737  215  326 a  v  den 
slavnosti se dostavili v tmavém obleku 
v  16.15 hod. do  katedrální sakristie. 

Děti a družičky prosíme, aby se již pře-
de mší sv. shromáždily pod královskou 
oratoří.

Tyto pokyny platí v případě, že Vláda 
ČR či Kancelář prezidenta republiky, 
v  reakci na  aktuální epidemiologic-
kou situaci, neupraví obecně oče-
kávaná opatření. Aktuální informace 
ke  konání akce budou zveřejněny 
na  internetových stránkách Arcibis-
kupství pražského.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

950 let od založení  
Královské kolegiátní  
kapituly sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě

ČERVENÁ STŘEDA 2020 – SETKÁNÍ (NEJEN)
ORGANIZÁTORŮ

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Třetí ročník veřejné připomínky lidí 
pronásledovaných pro víru – Červená 
středa – se uskuteční za necelý půl-
rok, ve středu 25. listopadu 2020. Za-
pojit se může každý – např. ve svém 
společenství uspořádat liturgii za pro-
následované, zorganizovat setkání 
na  vhodném místě v  obci nebo také 
symbolicky nasvítit červeným světlem 
kostel či jinou významnou stavbu.
Zveme všechny, kteří by rádi ve svých 
farnostech či společenstvích aktivitu 
k letošní Červené středě organizovali, 
nebo je celá akce prostě jenom zají-
má, na setkání ve čtvrtek 3. září 2020 
od 16 do 18 hod. do kostela sv. Voj-
těcha v Praze 6-Dejvicích (Kolejní 4).
Sekáním provedou P. Stanislav Přibyl, 
CSsR, za  Českou biskupskou konfe-
renci, Petr Jan Vinš za Ekumenickou 

radu církví a Tomáš Kraus za Federaci 
židovských obcí. Na  programu bude 
tematická přednáška, inspirativní pří-
klady z  minulých let, technické rady 
a sdílení zkušeností. Těšíme se na se-
tkání! 

Více informací a přihlášky na 
www.cervenastreda.cz
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Pandemie koronaviru pořádně za-
skočila snad každého včetně orga-
nizátorů Noci kostelů. Proto brzy 
po  vypuknutí epidemie a  vyhlášení 
restriktivních opatření vyvstal velký 
otazník, jak dál postupovat v  přípra-
vách Noci kostelů. Rakouští kolego-
vé, kteří již léta připravují Lange Nacht 
der Kirchen, nakonec přípravy zcela 
zastavili. Český organizační výbor, je-
hož hlavním motorem jsou pracovníci 
brněnského biskupství, však své úsilí 

V oblasti Prahy a Středočeského kraje 
jsme na  každý ročník vydávali obsáh-
lou brožuru s  programem. Vzhledem 
ke změnám se však brožuru již nepo-
dařilo připravit. Je tedy třeba se spoleh-
nout na internet a tipy hledat na webu 
Noci kostelů (www.nockostelu.cz). 
Jak na to?

Vážená paní Rieder, jaké myš-
lenky Vás při tvorbě loga Noci 
kostelů v roce 2005 inspirovaly?
Přemýšleli jsme, jak představit akci 
veřejnosti a jak vytvořit jasně rozpo-
znatelný vizuální styl. Nechtěli jsme 
použít žádnou fotku kostela, aby ne-
vznikl dojem, že je to jen „katolická 
akce“. Prostory sborů jsou přeci je-
nom odlišné od prostorů katolických 
chrámů. Také jsme nechtěli použít 
např. fotku modlících se lidí, proto-
že program Noci kostelů je výrazně 
širší. Rozhodli jsme se proto vše po-
stavit na citátu z Bible, která je zákla-
dem pro všechny křesťanské deno-
minace. Každý ročník má své vlastní 
motto, které může poskytnout inspi-
raci pro sestavování programu, záro-
veň ale není příliš svazující…

A  jak tedy máme rozumět ba-
revnému vyznění loga Noci 
kostelů?
Při volbě barev jsem vycházela z ba-
rev červánků, které jsou tak typické 

Na  jaře roku 2004 jeden nadšený ví-
deňský kostelník před večerním zavře-
ním kostela pustil meditativní hudbu, 
zapálil svíčky a nechal otevřené kostel-
ní dveře. Přilákalo to návštěvníky, a tak 
pro ně udělal rovnou i komentovanou 
prohlídku. Ve stejném roce to vyzkou-
šel ještě jednou spolu se čtyřmi další-
mi kostely, které se k němu spontánně 
připojily. Následující rok na  děkanství 
v centru Vídně vznikl tým, který vytvořil 
koncept pro první ekumenickou Noc 
kostelů. Výsledek: místo předpokláda-
ných 60 kostelů se zapojilo 200, při-
šlo na 100.000 návštěvníků a  farnosti 
i sbory projevily překvapivou tvořivost.
V roce 2009 byly již zapojeny všechny 
rakouské diecéze a  Noc kostelů pře-
kročila rakouské státní hranice. V Čes-
ké republice se zapojily jako první pl-
zeňská a  brněnská diecéze. Od  roku 
2010 se koná Noc kostelů ve  všech 
českých a moravských diecézích.
Tajemství úspěchu pravděpodobně 
spočívá v tom, že je vše zdarma, že má 
akce společnou intenzivní propagaci 
pod jednotným vizuálním stylem a že 
program je plně v  kompetenci jed-
notlivých farností a  sborů – každý se 
představí sám…

NOC KOSTELŮ A KORONAVIRUS

KDE HLEDAT INFORMACE O PROGRAMU?

Rozhovor s paní Verou Rieder z Vídeňské  
arcidiecéze o tom, jak tvořila logo  
Noci kostelů

Jak to celé začalo...

nevzdal. Uskutečnilo se několik vi-
deokonferencí, a když na základě vy-
hlášení vlády ze 14. dubna začalo být 
pravděpodobné, že po 8. červnu bude 
možné uskutečnit první kulturní akce, 
hlavní organizátoři se rozhodli Noc 
kostelů 2020 v  České republice ne-
rušit, ale pouze posunout termín. Na-
víc se připojila fantastická zkušenost 
z  období pandemie. Řada kostelů, 
farností a  sborů zmobilizovala tech-
nické síly a začala své bohoslužby bez 

Pokud dovolíte webu, aby identifiko-
val místo, kde se nacházíte, pomůže 
vám vyhledat otevřené kostely ve va-
šem okolí. Lze také na úvodní stránce 
webu kliknout na odkaz „Pro návštěv-
níky“ a  vybrat si „Kostely“. Pod tímto 
tlačítkem lze pak filtrovat otevřená 
místa podle kraje či diecéze (církev-

ně územní označení). Podobně lze 
postupovat podle programů. Právě 
na stránce „Programy“ je také zaškrtá-
vací tabulka nabídek typů programů, 
která má pomoci vybrat si to, co byste 
nejraději navštívili. Po  zaškrtnutí pří-
slušných typů programů je ještě tře-
ba potvrdit výběr tlačítkem „filtrovat“ 
a máte před sebou plejádu nabídek.

účasti lidí přenášet on-line na  inter-
net. A i když se to neobešlo bez začá-
tečnických chyb, výsledek je strhující. 
Pokud mnozí dokáží něco takového, 
pak je naděje uskutečnit Noc kostelů 
také v on-line světě i pro návštěvníky, 
kteří se neodváží přijít naživo, ale rádi 
by se alespoň nějakým způsobem zú-
častnili. A pokud by pandemie znovu 
udeřila, vzniká tak možnost nabídnout 
alespoň nějaký program.
Konečnou úvahu doplnila i  jednání 
s  televizí Noe, která velmi ochotně 
vyšla vstříc a  nabídla dlouhý vysílací 
čas a své technické možnosti na pro-
vázení po  celý večer 12. června. Je 
jisté, že ne všechna obvyklá místa se 
letos otevřou. Někde jsme jako hlav-
ní organizační tým doslova vybízeli, 
aby vzhledem k  věku místních členů 
přípravné skupiny raději neotvírali. 
Jinde se místní organizátoři omluvili, 
že nemají dobré připojení na internet 
a  živý přenos technicky nezvládnou. 
Nabídka bude tedy menší. Přesto nám 
vstupovaly slzy do  očí, když se nám 
postupně ozývali naši tradiční spolu-
pracovníci s odhodláním nic nevzdat.
12. června tedy nabízíme sice po-
změněnou, ale přesto skutečnou Noc 
kostelů všem, kdo mají zájem vstoupit 
do  posvátných prostor, míst, kde se 
lidé scházejí k modlitbě a obracejí se 
na Boha.

pro období začátku léta, když pře-
chází den v  noc. Tato redukovaná 
grafika se v průběhu let velmi osvěd-
čila, a  to i  pro její zapamatovatel-
nost. Příkladem
může být i  svědectví dcery vedou-
cího našeho týmu, která byla kdysi 
na  konci května v  Praze. Když při-
jela zpět, říkala – viděla jsem tam 
na  kostelech plakáty, na  kterých 
jsem samozřejmě nerozuměla textu, 
ale bylo mi jasné, že i v Praze se už 
Noc kostelů koná.

Otázka poslední: přemýšlíte ča-
sem o  nějakých úpravách gra-
fického vizuálního stylu Noci 
kostelů?
Značka Noci kostelů je již v hlavách 
návštěvníků dobře zakotvená. Logo 
prochází každoročně drobnými 
úpravami, ale nějaký zásadní rede-
sign nechystáme. Samozřejmě ale 
chystáme na 20. výročí Noci kostelů, 
které bude za 5 let, „jemné občerst-
vení“ korporátního designu.
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Odpočinek pro tělo i duši u nás doma
Jste unavení z  epidemie, chybí vám 
vzduch z  dýchání za  rouškou nebo 
už máte dost domácí školy? Přijeďte 
si odpočinout a  nabrat sílu do  Rož-
mitálu. Penzion Panský dům*** se 
nachází v  historickém centru měs-
ta Rožmitál pod Třemšínem, 80 km 
od Prahy a necelých 50 km od Plzně. 
Penzion prošel před nedávnem roz-
sáhlou rekonstrukcí, letos se nového 
interiéru dočkaly i prostory restaura-
ce a přednáškový sál. Panský dům je 
od 25. května 2020 po rozvolnění kri-
zových opatření opět otevřen a je při-
praven poskytnout vám svoje služby 
ve  20 pokojích v  ještě příjemnějším, 
klidném a  čistém prostředí. Můžete 
si odpočinout bez řešení problémů 
na  polouzavřených hranicích, doma, 
v Čechách. U nás. 

Kolem na kole nebo pěšky, autem 
nebo autobusem – a třeba i škola 
na dálku teď v červnu 
Nedaleké donedávna uzavřené Brdy 
jsou chráněnou krajinnou oblastí 
a  tvoří okrasný lem kolem Rožmitál-
ska. Jsou plné turistických tras a tratí 
pro cyklisty. Nechybí zde ani různá 
poutní místa, muzea a vyhlídky. Oko-
lí nabízí nespočet aktivit, které lze 
v průběhu pobytu absolvovat. Na své 
si přijdou nejen ti, co mají rádi aktivní 
odpočinek, ale třeba i rodiny s dětmi, 
které v  současnosti bojují s  výukou 
distanční formou. Během této situace 
mohou spojit nepříjemné s  příjem-

ným - výuku s  výlety do  okouzlující 
krajiny a přírody. Wifi připojení umož-
ní odeslání úkolů a rodiče i děti si tak 
můžou vyčistit od školy hlavu. 

Uvolnění pro unavenou duši
Penzion Panský dům je rozmanitý 
ve svém využití. Pro návštěvníky, kte-
ří chtějí prožít klidnou dovolenou, je 
náš penzion skvělou možností, jak 
tuto představu realizovat. K dispozici 
jsou zde nejen komfortně vybavené 
pokoje, ale kupříkladu i  společenské 
místnosti nebo nově zařízená jídelna. 
Ty mohou sloužit během dne i večera 
také jako prostory pro vyučování dětí. 
V případě hezkého počasí je možnost 
využít i venkovní terasu, která se na-
chází na soukromém dvoře. Penzion 
také disponuje vlastní kaplí, kdykoliv 
plně přístupnou pro návštěvníky pen-
zionu. Pro úžasnou poklidnou pro-

cházku je stvořená nedaleká Alej 
Johanky z Rožmitálu, kde je i  krásný 
výhled na místní Podzámecký rybník. 
Nedaleko od aleje se nachází Cvokař-
ské muzeum, které je volně přístup-
né po celý den. V Rožmitálu jsou dva 
kostely. V  prvním případě se jedná 

o farní kostel Povýšení sv. Kříže, který 
se nachází ve Starém Rožmitále. Pyšní 
se ojedinělými varhanami z roku 1750, 
na  které hrával a  na  nich kompono-
val sám Jakub Jan Ryba, světoznámý 
rožmitálský rodák a autor České mše 
vánoční - Rybovky. Zde je možnost 
i komentované prohlídky od místních 
občanů Hoyerových. Druhý kostel se 
pak nachází přímo naproti Panskému 
domu a doplňuje tak krásu rožmitál-
ského náměstí. 

Na  výlet do  blízké Příbrami, po-
modlit se, svlažit se ve vodě nebo 
jít do lesa na houby
Příbram je vzdálená necelých 20 km 
od  Rožmitálu. Svatá Hora a  její 
dechberoucí ambity jsou otevřeny 
také od 25. května a  jsou zde obno-
veny pravidelné bohoslužby i  neděl-
ní varhanní půlhodinky. Příbramský 
aquapark má venkovní koupaliště 
i  vnitřní krytý bazén pro chvilky, kdy 
počasí nepřeje. Lesy v okolí penzionu 
patří do Polesí Rožmitál, o které pe-
čuje lesní správa Arcibiskupství praž-
ského. I tady lesáky sice trápí kůrovec 
a  sucho, ale můžete zde v  přímém 
přenosu vidět, jak se příroda s lidskou 

pomocí vyrovnává s  touto situací. 
A když zaprší, houby určitě porostou.
 
Služby, se kterými můžete v pen-
zionu Panský dům*** počítat
Pokoje vybavené vlastním sociálním 
zařízením, TV na každém pokoji, Wi-fi 
připojení, parkování na  soukromém 
dvoře zdarma, možnost snídaně, polo 
i  plné penze po  objednání, možnost 
zapůjčení jízdních kol. Cena za dvou-
lůžkový pokoj se snídaní je 1 180,- Kč 
(pro dvě osoby). Milý a ochotný per-
sonál samozřejmostí.

Příklad týdenního programu 
v Panském domě Rožmitál
Kdo jiný by Vám měl doporučit vý-
lety a  místa vhodná k  navštívení než 
zaměstnanci penzionu, kteří se v této 
oblasti narodili a vyrůstali v ní. Připra-
vili pro vás nápad, jak strávit váš týden 
fajn dovolené. Většinu těchto výletů je 
možné uskutečnit převážně prostřed-
nictvím kola, autobusu nebo vašeho 
auta, kdy nejčastěji pak následuje pěší 
túra až do konkrétního místa. Najdou 
se zde ale i místa, kam lze dojít od po-
myslné startovní čáry u našeho pen-
zionu. 

Doporučení od recepční Markétky
Kde jinde začít než v našem nejbližším 
okolí. První den tedy můžete zavítat 
do  již zmíněné Aleje, Cvokařského 
muzea a také kostela ve Starém Rož-
mitále. Všechna tato místa lze navští-

www.panskydumrozmital.cz

vit v tomto pořadí, kdy v rámci  trasy 
navštívíte tři silná místa, kterými se 
Rožmitál pyšní. Zároveň si také udělá-
te okružní procházku po tomto kou-
zelném městě. Náplň druhého dne 
pak může spočívat v zavítání k mohy-
le Jakuba Jana Ryby a k nedalekému 
vrcholku Třemšín. Třetí den může být 
ve znamení sousedního města Břez-
nice, které je od Rožmitálu vzdálené 
asi 8 km. Tam se nachází Březnický 
Zámek a k němu krásný přilehlý park. 
Za pozastavení také stojí raně barokní 
kostel sv. Františka a sv. Ignáce na ná-
městí v  Březnici. Den čtvrtý budete 
objevovat další krásy okolní přírody 
v podobě návštěvy Padrťských rybní-
ků. Tuto návštěvu lze zprostředkovat 
pomocí cykloturistiky, ale také jako 
pěší výlet s  využitím Naučné stezky 
vedoucí okolím těchto rybníků. Svatá 
Hora a Hornické muzeum v nedaleké 
Příbrami  a muzeum Antonína Dvořá-
ka ve Vysoké u Příbrami  činí možnou 
náplň pátého dne. Ještě před tím, 
než se budete odebírat zpět do svých 
domovů, doporučujeme využít ko-
mentované procházky arcibiskup-
skými lesy, která může být zajímavým 
a  nezapomenutelným obsahem dne 
šestého. V  případě pěkného počasí, 
je možné využít i  nedávno opravené 
rožmitálské koupaliště. Poslední den, 
tedy den sedmý, si lze užít prostřed-

nictvím jedněch z  posledních aktivit, 
které se v  okolí penzionu nachází. 
Příkladem je návštěva rožmitálského 
Podbrdského muzea, nebo procház-
ka kolem rožmitálského zámku. Tento 
zámek v  posledním roce zažívá svojí 
obnovu a začínají se zde konat různé 
prohlídky, programy a  aktivity. Tyto 
programy a aktivity se však vždy pojí 
k určitému dni. V případě, že se v prů-
běhu pobytu bude některá z  těchto 
akcí konat, velice rádi Vás o tom bu-
deme informovat.

Zavolejte nebo napište:
Telefon: +420 734 435 295
Email: info@panskydumrozmital.cz
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„Zázrak jménem LES“ je tu pro nás  (ale potřebuje vaši pomoc)

Zákaz vjezdu a stání 
motorovými vozidly 
v lese

Zákaz jezdit na kole 
v lese mimo lesní 
cesty

Všichni se mohou zapojit, přispět lesu 
i vylepšit svou fyzickou kondici.  
V mnoha místech je na les neradostný 
pohled, suché stromy, větve, přetíže-
né cesty a hromady dříví. Je třeba více 
opatrnosti a  trpělivosti. Pamatujme 
na to, až půjdeme do lesa za sportem, 
odpočinkem, lovem či poznáním pří-
rody. Krásných míst je i  v  této neleh-
ké době stále hodně, jak se dočtete 
v dalších příspěvcích. Ale každý konec 
v  sobě skrývá nový začátek. Budou 
nám sice chybět velcí smrkoví mohy-
káni, ale volné plochy po  uhynulém 
lese jsou příležitostí pro světlomilné 
byliny, hmyz, ptactvo. Tak Vám přeje-
me při toulkách českými lesy mnoho 
krásných zážitků, setkání a  nezapo-
meňme na pomoc nejvyšší a na prosbu 
o déšť pro naše lesy.     

Ing. Milan Mochán, ředitel Lesní správy AP

či desetiletí? Vracíme se od  „plantá-
ží“ k  přírodním postupům. Ekologické 
principy musí prostoupit veškerými 
aktivitami člověka, abychom svěřené 
hřivny nezdevastovali, natož v  lese. 
Promyšlená obnova našich lesů a jejich 
adaptace musí stát na všech domácích 
dřevinách, i  těch léta opomíjených. 
Základem úspěchu je přirozená ob-
nova založená z tisíců semen stojících 
stromů bříz, javorů a  lip roznášených 
větrem, nebo třešní a  jeřábů roznáše-
ných ptáky do širokého okolí. Tam kde 
přírodní proces není možný, kde chybí 
mateřské stromy, musí nastoupit lesní-
ci a motykou vysázet nový les. Za tímto 
účelem Arcibiskupství pražské chrání 
a  pečuje o  nejcennější porosty a  jed-
notlivé stromy pro sběr osiva, včetně 
jilmů a jabloní pro další umělou obno-
vu. Letošní suché jaro však zalesně-
ní nepřálo. Podzim bude velká výzva! 

V  souvislosti s  rostoucí oblíbenos-
tí horských kol a  rekreační cyklistiky 
se v  poslední době často diskutuje 
o tom, kde všude mají cyklisté právo 
jezdit a za jakých podmínek. Obecně 
lze říci, že v  lese, který není chráně-
ným územím, mohou podle lesního 

zákona cyklisté jezdit po lesních ces-
tách a  stezkách, nikoliv však volným 
terénem. 
Bohužel především v  chráněných 
územích v   lesích, které obhospo-
dařujeme (přírodní památce Krňák, 
přírodní rezervaci Šance a  národní 
kulturní památce Hradiště a  keltské 
oppidu Závist) je zákaz jízdy na  kole 
v lese porušován a jsou zde dokonce 
budovány nelegální traily a jiné terén-
ní stezky pro cyklisty. Jízda na  kole 
mimo lesní cesty či dokonce budo-
vání trailů má tedy ve  všech svých 
podobách povahu přestupku, za kte-
rý hrozí pokuta ve výši 20 000 Kč až 
2  000  000 Kč. Na  tuto skutečnost 
upozorňují návštěvníky výše uvede-
ných chráněných území cedule, které 
jsme zde osadili.
Prosíme, dodržujte tyto zákazy a  je-
zděte na kole v lese pouze po lesních 
cestách, abyste zachovali krásu to-
hoto prostředí pro Vás, ale pro i další 
generace.

Mgr. Martina Štěpánková

Žijeme v  době moderních technolo-
gií, s  technikou téměř neomezených 
možností a  vědeckým pokrokem. Vše 
měříme, přepočítáváme, hodnotíme, 
často jen penězi. Ale události posled-
ních let a  měsíců člověku připomínají 
jeho možnosti a  odpovědnost za  vše 
kolem nás a vyzývají k pokoře a k za-
myšlení. Bylo napsáno a  vyřčeno již 
mnoho slov ke změně klimatu, násled-
né kůrovcové kalamitě a  ekonomic-
kým aspektům hynutí lesů. Problema-
tika lesa se dnes dotýká každého z nás, 
ať si to uvědomuje nebo ne.  Bez zdra-
vých lesů nebude voda a život v krajině, 
bez lesů ubude práce na venkově, bez 
lesů nebude zdravý ani člověk. „Chce-
me vodu, sázejme les“ to je výzva pro 
nás všechny.
Jak? Častá otázka, která dnes nedá les-
níkům spát. Teplé počasí a půdní sucho 
je limitující, jak ale bude za několik let 

Hlavní úlohou lesů je poskytovat ma-
teriální hodnotu, tzv. dřevoprodukční 
funkci lesa. Les však poskytuje i  ve-
řejný užitek. V  důsledku civilizačních 
procesů, změn životního prostředí 
i  životního stylu staví dnes veřejnost 
mimoprodukční funkci do  popředí, 
a  to zejména funkci rekreační. Vlast-
níci rekreačních chat v  lese si v  této 
souvislosti musí být vědomi toho, že 
do lesa je zakázáno vjíždět a stát mo-
torovými vozidly. Lesní zákon však 
dává vlastníkovi lesa právo udělit vý-
jimku z tohoto zákazu. 
Pokud jste vlastníkem nemovitosti, 
ke  které lze dojet motorovým vozi-
dlem pouze po lesní cestě, tj. nejedná 
se o  zkratku, kontaktujte příslušné-
ho vedoucího polesí a  požádejte ho 
o vydání výjimky z tohoto zákazu, aby 
bylo vyloučeno nebezpečí postihu.

ŠKOLA V LESE
Vloni na  podzim se studenti z  kvar-
ty pražského Arcibiskupského gym-
názia v  rámci programu škola v  lese 
vyzkoušeli část činností potřebných 
pro jeho obnovu a zachování.

Program studentům připravili Ing. Jo-
sef Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál 
a  Ing.  Ondřej Klíma, vedoucí pole-
sí Spálené Poříčí. Studenti pomáhali 
s  přípravou ploch pro obnovu lesa: 
uklízeli klest na  plochách po  těžbě, 
vykopali jamky a do kterých vysázeli 
bukové sazenice – novou generaci 
lesa a  následně je ošetřili proti po-
škození zvěří. Součástí praxe se staly 
také ukázky těžby dříví harvestoro-
vou technologií nebo přibližování 
dříví koněm

NAUČNÁ LESNÍ STEZKA 
SEMENEC
Do polesí Týn nad Vltavou nás pozval 
na výlet polesný Ing. Jaroslav Strop-
nický. Naučná lesní stezka Semenec 
se nachází na  vrchu Semenec nad 
soutokem Lužnice s  Vltavou. Okruh 
začíná a  končí u  vltavotýnské roz-
hledny a na jeho trase je deset zasta-
vení s informačními tabulemi. Z nich 

Až do léta 2019 se pyšnilo polesí Spá-
lené Poříčí nejmenší kůrovcovou ka-
lamitou v  regionu. Bohužel, letní su-
cha a atak brouků udělaly své. Vznik 
holin a následně změny mikroklima-
tu se dotkly také zde žijícího ptactva. 
Řada přirozených hnízdišť nenávrat-
ně zmizela a  tak nezbylo nic jiného, 
než je znovu pomoci ptákům vytvořit. 

TŘEMŠÍNSKÁ DESÍTKA
Jedním z  programů připravovaných 
na podzim arcibiskupstvím pražským 
v  Penzionu Panský dům v  Rožmitále 
pod Třemšínem je tematický víkend 
– Jak roste přírodě blízký les.Místní 
polesný Ing. Josef Hrdina zde připra-
vil desetikilometrový okruh, na němž 
chce zpřístupnit poznání místního 
lesa a  přírody očima jeho správců. 
Cestou můžete vnímat les nejen oči-
ma, ale všemi smysly – uslyšíte šumě-

Celé články a více naleznete na stránkách:
https://www.apha.cz/aktuality-lesni-spravy

ní větru v  korunách stromů, zpěv 
ptáků, ucítíte vůni pryskyřice nebo 
jehličí, ale i rozdílnou vlhkost vzduchu 
na  různých místech, teplo a  chlad, 
hmatem můžete rozpoznat hrubost 
kůry jednotlivých druhů dřevin. Les 
ale není jen místem pro odpočinek, 
ale i místem, kde mnoho lidí nachází 
svoji obživu a je také místem, kde svůj 
životní prostor nachází mnoho živo-
čišných i  rostlinných druhů. Mějme 
toto všechno na paměti a přizpůsob-
me tomu v lese své chování.

Zvláště když zde sídlí řada vzácných 
a  ohrožených druhů jako jsou čáp 
černý, sýc rousný, kulíšek, datlík tří-
prstý a další. Proto jsme se ve spolu-
práci s ornitology rozhodli k  instalaci 
nových ptačích budek. Doufáme, že 
se našim opeřencům u nás bude líbit 
a nadále nám budou vydatně pomá-
hat v boji s drobnými škůdci lesa.

návštěvník získá nejen mnoho detailů 
o místních pověstech a historických 
souvislostech, ale také informace 
o přírodních zajímavostech a hospo-
daření v  lesích. Vše je doplněno fo-
tografiemi i názornými nákresy. Děti 
provází na stezce lesní skřítek Seme-
náček, který pro ně má na každé ta-
buli připravený úkol. Zajímavá je vy-
hlídka na skále nad řekou a  tajemná 
procházka v okolí pohřebních mohyl.

PTACTVO JIHOZÁPADNÍCH BRD
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Terénní zdravotní sestry Charity Neratovice se 
osvědčily v péči o pacienta nakaženého koro-
navirem

„Praha je na  tuto situaci připravena,“ 
informuje sestra Radima Ivančicová 
z  Arcidiecézní charity Praha. „Lidem 
bez domova v  hlavním městě, kteří 
jsou nakaženi koronavirem nebo mají 
nařízenou karanténu, slouží stanové 
městečko covid+ v Troji.“
Pacient byl do Troje převezen a mohl 
se léčit, aniž by hrozilo rozšíření ná-
kazy.
Tím ale komplikace nekončily. Pan 
Miroslav byl úplně bez prostředků, 
neměl u  sebe ani hygienické pro-
středky, ani oblečení. Lékařská zpráva 
z  nemocnice navíc indikovala nutné 
převazy nohy, kde se otevřel starý 
zhojený bércový vřed.
Magistrát hl. m. Prahy, který stanové 
městečko covid+ provozuje, se obrá-
til na Charitu. „Panu Miroslavovi jsme 
přivezli oblečení a  další materiální 
pomoc,“ říká sestra Radima. Ošetření 
zajistily zdravotní sestry z Charity Ne-
ratovice.
Ředitelka neratovické Charity Miro-
slava Machovcová informuje: „Prv-

Nouzový stav vyhlášený v  březnu vládou České republi-
ky přiměl Charitu reagovat na novou situaci. Řada sociál-
ních služeb přijala preventivní opatření. Mnohé z nich trvají 
dodnes. V  oblasti pomoci lidem bez domova byly změny 
zásadní. „Ani jednu ze stávajících služeb jsme během nou-
zového stavu neomezili,“ informuje Stanislav Fiala z  Arci-
diecézní charity Praha. „Naopak. Naši pomoc jsme rozšířili 
o nové projekty.“

ní návštěvu u  pacienta jsem zajistila 
osobně. V  dalších dnech dojížděly 

Jedním z  nich bylo tzv. stanové městečko v  Praze-Troji. 
Charita v něm ve  spolupráci s magistrátem poskytla lidem 
bez přístřeší celodenní zázemí. „Projekt jsme naplánovali 
a spustili během několika dnů. Stanové městečko fungovalo 
od konce března,“ říká Stanislav Fiala. Stanové městečko na-
hradil dlouhodobější projekt – hostel Na Florenci. Poskytuje 
zázemí lidem, kteří by jinak zůstali na ulici.

do Troje kolegyně Bugelová a Kateři-
na Doležalová.“
„Každý den ošetříme bezmála 200 
pacientů, kteří jsou v domácím léče-
ní. Máme tým několika desítek profe-
sionálních zdravotních sester s  praxí 
u  lůžka, jsme vybaveni ochrannými 
pomůckami. Na  ošetření pacienta 
s  nákazou koronaviru jsme byli při-
praveni. Je to věc naší profesionality.“
Pan Miroslav má nyní za sebou již dva 
negativní testy na  koronavirus. Poté, 
co opustil stanové městečko covid+, 
mu Arcidiecézní charita Praha nabíd-
la nocleh v novém projektu, v hostelu 
Na Florenci, který se pro lidi bez do-
mova právě otevíral.
„Díky připravenosti Magistrátu hl. m. 
Prahy i  Charity se podařilo situaci 
zvládnout, aniž by vzniklo riziko šíře-
ní viru,“ dodává sestra Radima. „Lidé 
nemusejí mít obavu, že by se mezi 
lidmi bez domova vir nekontrolovaně 
šířil. Ve stanovém městečku covid+ je 
v  současné době jen jeden další pa-
cient.“

Terénní zdravotní sestry pomáhaly 
člověku bez domova nakaženému 
koronavirem
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Pečovatelka Lucie Čapková z Charity Praha Holešovice
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Hostel Na Florenci se i díky Charitě 
otevřel lidem bez domova

Starají se o  naše babičky i  o  ty zcela opuštěné. Pečovatelky patří momentálně mezi jedny 
z nejvytíženějších profesí. Jejich práce je náročná i za zcela normálních okolností, natož v situaci 
pandemie viru, který je nebezpečný právě pro seniory. Jak to zvládají a s čím se potýkají? Zeptali 
jsme se Lucie Čapkové z Charity Praha Holešovice.

Pan Miroslav (34) se obrátil na testovací místo v Nemocnici Na Bulovce poté, co u sebe pozoroval příznaky 
koronaviru. Výsledek testu byl pozitivní. Průběh nemoci nevyžadoval hospitalizaci, ale jen domácí 
karanténu. Pan Miroslav lékaře překvapil sdělením, že žádný domov nemá. Žije už tři roky na ulici.

Pro společenské uznání 
svou práci nedělám

Co přesně vaše práce obnáší?
Staráme se o pohodu našich klien-
tů podle toho, co přesně potřebu-
jí. Některým pomůžeme s úklidem, 
jiným nakoupíme nebo s  nimi vy-
razíme na  čerstvý vzduch. Někteří 
od nás žádnou pomoc nepotřebují, 
ale jsou osamělí a stačí jim, když si 
s nimi jen sedneme a popovídáme. 
Pak máme ale třeba i lidičky, kteří už 
jen leží, za těmi chodíme třeba i tři-
krát denně a pomáháme jim i s jíd-
lem a hygienou. Když pak odchází-
me od voňavých a spokojených lidí, 
kteří mají zase malou jiskru v očích, 
je to ta nejlepší satisfakce.

Bohužel možná i  svým způsobem 
jediná. Vaše práce je obecně velmi 
málo oceňována, nejen finančně, 
ale i  společensky. Změnilo se to 
třeba trochu v  souvislosti s  aktu-
ální situací?
To máte pravdu, když řeknete, že 
jste pečovatelka, lidé si pomyslí, 
že s  prominutím jen utíráte lidem 
zadky. Je mi to líto, ale opravdu 
se ve  společnosti setkáváme spíše 
s  opovržením. A  bohužel nemám 
pocit, že by se v tomto ohledu něco 
změnilo. Mluví se o  nemocnicích, 
záchranářích, ale pečující profese 
vidět nejsou. Možná je to náš osud. 
(smích) Pro ten kredit to samozřej-
mě nikdo z nás nedělá. Mně oprav-
du stačí ten úsměv člověka, kterému 
jsem pomohla.

Jak do  vaší práce zasáhl nouzový 
stav?
Tak samozřejmě musíme být obec-
ně mnohem pozornější, nosit rouš-
ky, rukavice. Je to trochu smutné, 
protože třeba já jsem hodně taktilní, 
a tak za normálních okolností klien-
ta i pohladím. S  rukavicemi a  rouš-
kou je ten kontakt samozřejmě tro-

chu jiný. Pak jsme se také 
v  rámci našeho týmu 
rozdělily na  dvě skupiny 
a  ve  službě se střídáme, 
také minimalizujeme 
kontakt mezi kolegyně-
mi.

Jak tuhle situaci zvlá-
dají vaši klienti?
Mají obavu, možná i  úz-
kost. Řada z  nich se po-
řád dívá na  televizi, což 
také nepřispívá, takže my 
pak jsme tak trochu v roli 
toho, kdo do života vnáší 
trochu jistoty. Když k nim 
přijdu s  úsměvem a  kli-
dem, hned je všechno 
lepší.

Kde na to berete sílu?
Já jsem od narození op-
timista  a  držím se hesla: 
Stejně je krásně na  svě-
tě. Možná jsem byla 
na začátku trochu paralyzovaná, ale 
na všechno si člověk zvykne. Naštěs-
tí nemám hypotéku, děti mám vel-
ké, takže nemusím řešit řadu dalších 
problémů, které teď lidi trápí. Cho-
dím více pěšky a jediné, co mi trochu 
vadí, je ta rouška. Mám šest dioptrií, 
a  tak mám prakticky neustále zaml-
žené brýle. (smích)

Nemáte ale pocit, že jsme k  sobě 
teď víc ohleduplní?
Ale jo, to zas jo. Nedávno jsem byla 
svědkem, jak se takový chlap jako 
hora, který vypadal, že jde na rocko-
vý koncert, postaral o jednoho velmi 
starého pána na ulici, který nezvlá-
dal zdolat vysoký obrubník. Souse-
dé teď k sobě také mají blíž, bylo by 
hezké, kdyby nám něco z toho zů-
stalo.

Máte dostatek ochranných pomů-
cek?
Ano, zpočátku to byl trochu pro-
blém a moc nám pomohly učitelky 
z MŠ U Uranie. A nejenom rouška-
mi. Děti pro naše seniory vyrobi-
ly velikonoční přáníčka. Je úžasné 
vidět, jak pětadevadesátiletá paní 
zamáčkne slzu dojetím nad dárkem 
od  úplně cizího dítěte. Aktuálně 
máme hlavně díky naší úžasné paní 
ředitelce Janě Fajstavrové všeho 
dostatek.

Máte nějakou veselou historku?
No tak třeba když jsem šla nedávno 
na  procházku do  Letenských sadů 
se sedmadevadesátiletou paní, která 
měla roušku právě z dílny mateřské 
školy a na ní obrázek Karkulky. Není 
to kouzelné? 
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Už víc než pětadvacet let měníme životy nejchudších dětí. Téměř 33 tisíc dívek 
a chlapců z Indie, Ugandy, Zambie a Běloruska získalo vzdělání a splnilo si tak svůj 
sen. Díky českým dárcům dostali šanci na  lepší budoucnost. Program Adopce 
na dálku® je nejdéle fungujícím českým rozvojovým projektem v zahraničí.

Zapojte se do pomoci i Vy! Více informací: www.adopcenadalku.cz

CHARITA CHARITA

Prathvi z Indie 
Jednou z nich je Prathvi, která by bez 
pomoci české „adoptivní“ maminky, 
paní Marcely z  Prahy 5, nedostudo-
vala ani základní školu. Místní farář 
P. Benjamin Pinto si tehdy všiml potíží, 
s nimiž se denně potýkali rodiče třech 
malých holčiček. Otec pracoval jako 
dělník a sotva stačil uživit rodinu. Děti 
rostly a náklady na vzdělání se zvyšo-
valy, až se staly zcela neúnosnými. Na-
víc Prathivi, nejmladší holčička, trpěla 
astmatickými záchvaty, což znamena-
lo další výdaje na její léčení. 
Na  pomoc přišla Adopce na  dálku®. 
Prathvi vystudovala s  vyznamenáním 

základní a  střední školu a  dostala se 
na  prestižní vysokou zdravotnickou 
školu v  Mangalore. Nedávno získala 
bakalářský diplom. Stala se zdravotní 
sestrou! 
Své „adoptivní“ mamince paní Marcele, 
která ji ve studiích podporovala čtrnáct 
let, Prathvi napsala: „Sice se neznáme 
osobně, ale stala jste se pro mě Božím 
Andělem. Provázela jste mě během 
studií a jen díky Vaší podpoře teď jsem, 
kdo jsem. Slibuji, že se budu snažit vy-
kouzlit chudým lidem úsměv na  tváři, 
jako jste to kdysi udělala pro mě. Mod-
lím se za Vás, ať Vám Pán Bůh žehná!“

Vincent ze Zambie 
„Jako první z naší rodiny jsem vystu-
doval střední školu. Díky vaší pod-
poře jsem mohl ve  studiích dokonce 
pokračovat. Dnes jsem absolventem 
odborné zdravotnické školy,“ říká Vin-
cent ze Zambie, další ze studentů, kte-
rému Adopce na dálku® změnila život 
k lepšímu.
Když se v zambijské Mpanshye na za-
čátku roku 2008 otevíral program 
Adopce na  dálku®, Vincent byl jedním 
z  prvních podporovaných studentů. 
Od mala vyrůstal v okolí misijní nemoc-
nice svatého Lukáše, a tak není divu, že 
jeho přáním vždy bylo pomáhat lidem. 

Jeho matka v  této nemocnici uklízí 
a ze svého výdělku se snažila přispívat 
Vincentovi na  školní poplatky. Zaplatit 
střední nebo dokonce vyšší školu pro ni 
však bylo nemožné.
Po střední škole se Vincentovi podařilo 
projit přijímacími pohovory na  místní 
odbornou zdravotnickou školu, kam 
se hlásily stovky uchazečů. V červen-
ci 2016 pak začal své tříleté studium. 
„Vincent byl cílevědomým studen-
tem,“ říká vedoucí charitní zambijské 
mise Aleš Vacek. „Vážil si podpory své-
ho dárce v Čechách. Dobře věděl, že 
bez této pomoci by studovat nemohl 
a tuto šanci nepromarnil.“

Prathvi z Indie je zdravotní sestrou. Vincent ze Zambie je zdravotním bratrem. 

Zdravotní školy jsou mezi „adoptovanými“ studenty oblíbené, protože s  tímto vzděláním mohou 
získat dobrou práci v  místních nemocnicích a  zdravotních střediscích. Stovky bývalých studentů 
podporovaných z České republiky tak stojí v první linii při zvládání současné pandemie.Bránou Domova pro seniory kardinála Berana, který provozuje Arcidiecézní charita Praha, po dva 

měsíce neprošel nikdo z  jeho obyvatel ani pracovníků. Dvanáctihodinové směny se proměnily 
na dvoutýdenní. Ředitelka ALENA HANKOVÁ zůstala v Domově po celou dobu dobrovolné karantény.

Adopce na dálku® vzdělává 
zdravotníky

Rozhovor: dva měsíce dobrovolné 
karantény v Domově pro seniory 
kardinála Berana

Kdo je ochoten se pustit do tak obě-
tavé práce? 
Do  krizového chodu se ochotně za-
pojili všichni pracovníci. Nastoupili 
do  práce po  negativním otestování 
vždy na čtrnáctidenní směnu. Někteří 
zůstávali i déle. 

Jaká byla atmosféra v týmu? 
Celkově bych řekla, že jsme si za  tu 
dobu zaběhli režim, který dobře fun-
guje, tak abychom nevyčerpali síly. 
Naučili jsme se odpočívat a  dopřát si 
soukromí, když je třeba. Podmínkou 
toho je sehraný kolektiv, kde všichni 
chápou smysl toho opatření a táhnou 
za  jeden provaz. A  to se nám daři-
lo. Hodně jsme se vzájemně poznali, 
ale chtělo to toleranci i odpovědnost. 
Pro mne to je moc hezká zkušenost, 
najednou je čas si povídat, posedět 
a probrat spoustu věcí. Za tu dobu se 
nám tady vytvořil specifický (takový 

ten nepředatelný) smysl pro humor, 
kdy chápeme drobné nuance různých 
hlášek a  postřehů, bez otázek umí-
me rozeznat kdy se smát na celé kolo 
a kdy mlčet a přidat ruku k dílu. Humor 
nás i seniory dost držel nad vodou.

Dá se říct, že jste z  toho vyšli jako 
pracovní tým silnější a sehranější?
Určitě nás tahle situace stmelila, jsme 
silnější jako tým i  jako jednotlivci. Ka-
ždý z  nás kromě pracovního zápřahu 
řešil za  pochodu i  spoustu osobních 
starostí. Ale vědomí, že děláme práci, 
která má smysl, nám dodávala energii. 
Bylo potřeba udržovat si dobrou nála-
du, obzvlášť v  této době jsme se ne-
mohli ploužit mezi klienty se zamrače-
ným obličejem.

Jak jste prožívala karanténu vy 
osobně? 
Nejnáročnější byly první dva týd-

ny, to asi nejen pro mne, ale pro celý 
tým pracovníků – těch, co nastoupili 
do  první směny i  těch, kteří se doma 
připravovali na  střídání. Byla to pro 
všechny složitá a  náročná situace. 
Měla jsem obavy, zda bude dosta-
tek ochranných pomůcek, jestli nám 
bude fungovat zásobování a  tak dále 
a k tomu ta prvotní únava. Později při-
byla radost z toho, jak dobře a obětavě 
pracuje celý kolektiv, jak jsou spoko-
jení naši senioři. Takže pro mne je to 
obrovská zkušenost.

Co bylo na karanténě nejtěžší? 
Odloučení od  dětí. Tedy než jsem se 
uklidnila, že všechno zvládají a umí si 
poradit. Za celé ty týdny jsem neslyšela 
od své rodiny ani slovo výčitky, podpo-
rovali mne a já jsem na ně moc pyšná. 
Je příjemné vědět, že se v životě ne-
ztratí.

Co vám to naopak přineslo? 
Hodně jsem se poznala nejen se za-
městnanci, ale i se seniory. Samozřej-
mě, že je dobře znám, je to velký díl 
mojí práce. Ale za tu dobu jsem se jim 
přiblížila daleko víc a pochopila spoustu 
věcí, které by mě jinak třeba nenapad-
ly. Ale jednou jsem se ve svém úsudku 
moc příjemně zmýlila. Požádala mě 
jedna babička, zda by zaměstnanci 
mohli po obědě přijít do jídelny, že by 
s námi obyvatelé domova chtěli mluvit. 
Bylo to v prvních čtrnácti dnech, a tak 
jsem přemítala, zda budou chtít vysvět-
lit nějaká nová opatření či nařízení, kte-
rá v té době přibývala. Nebo že by byl 
nepovedený oběd? Ale když jsme se 
v  jídelně shromáždili, tak nám senioři 
moc hezky poděkovali za všechnu péči 
v této nelehké době. Dostali jsme lahev 
vína a ještě nám zazpívali písničku. Je-
diné oko nezůstalo suché…
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Během nouzového stavu pečovali obětaví pracovníci Arcidiecézní charity Praha o  seniory 
v Domově ve čtrnáctidenních směnách.

Benitu Priyu jsme podporovali v  programu Adopce na  dálku® od  roku 
2006. Dokázala vystudovat nejdřív střední školu a  poté ošetřovatelský kurz. 
Po ukončení střední školy uvažovala o duchovní cestě a o vstupu do kongregace 
sester karmelitánek. Život jí však vedl jiným směrem. Své poslání našla ve zdravot-
ní péči. Jako kvalifikovaná zdravotní sestra pomáhá nemocným včetně chudých 
pacientů, kteří by si jinak ošetření nemohli dovolit. 

Zdravotní sestra chudých
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

11. 6. / 18.00
Líbeznice / kostel sv. Martina / mše sv.

15. 6. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

16. 6. / 18.00
Český Brod / kostel sv. Gotharda / 

mše sv. (vizitace farnosti)

20. 6. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
s kněžským svěcením

25. 6. / 18.00
Praha-Nusle / kostel sv. Václava / 
mše sv. (vizitace farnosti)

28. 6. / 12.00
Rosovice / kostel sv. Petra a Pavla / 
mše sv.

28. 6. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

29. 6. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

11. 6. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / slavnost 

Těla a Krve Páně

20. 6. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 

s kněžským svěcením

21. 6. / 9.00
Svatá Hora u Příbrami / mše sv. 

k výročí korunovace

25. 6. / 15.00
Praha-Strahov / bazilika Nanebevzetí 

Panny Marie / Te Deum pro 

Katolickou teologickou fakultu UK

4. 6. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

7. 6. / 10.00
Praha-Kyje / kostel sv. Bartoloměje / 

mše sv. s biřmováním

8. 6. / 18.00
Živohošť / kostel Fabiána a Šebestiána / 

mše sv.  

11. 6. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

11. 6. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / slavnost 

Těla a Krve Páně 

14. 6. / 10.00
Votice / klášter sv. Františka z Assisi / 

mše sv. s biřmováním

15. 6. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / slavnost 

sv. Víta 

18. 6. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

20. 6. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 

s kněžským svěcením

21. 6. / 10.00
Praha-Petrovice / kostel sv. Jakuba 

Staršího / mše sv. s biřmováním 

24. 6. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

25. 6. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

27. 6. / 11.00
Praha-Stodůlky / kostel sv. Prokopa / 

mše sv. s biřmováním

28. 6. / 9.00
Jince / kostel sv. Mikuláše / mše sv. 

s biřmováním

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU 

 14. července – 4. srpna Společná 
příprava na  manželství – Letní zkrá-
cený kurz. Pořádán je jako nouzové 
řešení pro páry, které chystají svatbu 
do října. Přihlášky na http://www.apha.
cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.

 6. října – 1. prosince Společná pří-
prava na manželství – Podzimní kurz, 
více informací na  http://www.apha.
cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.
                                        www.apha.cz/cpr

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE
 21. května – 21. června Výstava 

OBRAZY/ Miro Pogran. Otevřeno: st 
14.00 – 18.00, čt 13.00 – 17.00, v jiný 
čas po  telefonické domluvě. (Pasto-
rační centrum sv. Tomáše v  ŘK far-
nosti Dobříš)

                                   www.farnostdobris.cz  

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
 13. června od  14.00 Letní dobro-

činný jarmark. Muzikanti zahrají veselé 
písně pro dobrou náladu; ve stáncích 
se budou nabízet nejrůznější dárko-
vé předměty, káva, domácí brambo-
ráky a další pochutiny – vše za cenu 
20 Kč. Jarmark se koná za spolupráce 
se Společností pro obnovu řepských 
tradic a jeho výtěžek poslouží Domo-
vu sv. Karla Boromejského na službu 
nemocným seniorům. (zahrádka u Li-
dové cestovní agentury a prostranství 
před budovou kláštera – Domova)

 19. června od 17.00 Flétna a klavír 
– letní koncert žáků Zuzany Hrbkové 
z KC Průhon. (refektář)

 21. června od  15.30 Koncert pro 
radost v podání Dua Dacapo (Kateři-
na Macourková –  flétna, Michal Ma-

courek – klavír) a  Ondry a  Káti Ma-
courkových. Zazní slavné melodie od  
B. Smetany, A. Dvořáka, J. S. Bacha,  
J. Suka, C. Saint-Saënse, P. I. Čajkov-
ského a dalších skladatelů. (refektář)

 1. – 31. července Kraj Oty Pavla – 
výstava fotografií Josefa Czwartynského 
k  nedožitým 90. narozeninám českého 
prozaika a novináře O. Pavla. (refektář)
                                www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO 
Od  pondělí 11. května se v  důsledku 
uvolnění epidemiologických opatření 
vrátil provoz Svaté Hory blíže k  ob-
vyklému stavu, a to následovně:
Otevírací doba areálu není omezena 
– je tedy dána obvyklým intervalem 
ve všední dny a sobotu 6.30 – 18.00, 
v neděli 6.30 – 17.00.
Prodejna i  muzeum jsou rovněž ote-
vřeny ve standardní dobu, 9.00 – 17.00.
Vstup na  bohoslužby je i  nadále 
umožněn jen jejich účastníkům (týká 
se bohoslužebného prostoru, tj. vět-
šinou pouze interiéru baziliky). Vstup 
na  bohoslužby je i  nadále možný 
pouze před jejich začátkem
Účastníci bohoslužeb jsou povinni mít 
roušku, při vstupu do baziliky vydez-
infikované ruce a  dodržovat povinné 
dvoumetrové rozestupy a dbát zejmé-
na pokynů služby 
v  sakristii a  kněze. 
Areál mimo boho-
služebný prostor 
(ambit) však v  prů-
běhu bohoslužeb 
zůstává přístupný.
Pravidelné boho-
služby jsou již v ob-
vyklém pořádku. 
Ve všední dny a so-
botu od  7.00, 9.00 
a  17.00; v  neděli 
od 7.30, 9.00, 11.00 
a 15.30.
Nekonají se již do-
plněné mše, zejmé-
na mimořádná mše 
v neděli v 6.00.

 11. června Slav-
nost Těla a  Krve 
Páně. Možnost zís-
kat plnomocné od-
pustky. 

 12. června Noc 
kostelů. Prohlídky, 
koncerty, výstavy.

 14. června Oslava 
Božího Těla. Po mši 

sv. v 9.00 následuje eucharistický prů-
vod. Hudba – skladby pro sbor a žes-
tě. Ostatní mše svaté v  7.30, 11.00 
a 15.30 z 11. neděle v mezidobí.

 19. června Nejsvětějšího Srdce Je-
žíšova, možnost získat plnomocné 
odpustky.

 20. června Řeckokatolická pouť. 
Svatá liturgie od 10.30 u Korunovač-
ního oltáře, zpovídání od 9.00, mod-
litba posvátného růžence od  9.30, 
od 14.00 mariánský akathist.

 20. – 21. června Slavnost Koruno-
vace. 

 27. června Panny Marie, Matky 
ustavičné pomoci. Úctu k ikoně Mat-
ky Ustavičné Pomoci šíří kongregace 
redemptoristů po celém světě.

 29. června Sv. Petra a Pavla, mož-
nost získat plnomocné odpustky.

 30. června Bl. Gennaro Sarnelli, 
CSsR, právník a  duchovní spisovatel, 
bojoval proti šíření prostituce a nad-
měrnému zatěžování dětí prací.

Nedělní varhanní půlhodinky
Veřejnost má již zajištěn přístup. Za-
hraniční interpreti z  důvodů sou-
časných omezení nemohou vystu-
povat, plánovaný rozpis se bude 
aktuálně měnit. Začátek každou ne-
děli od 14.00.
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Zveme Vás na

•  V den slavnosti je možnost získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek
•  Možnost svátosti smíření
• V průběhu dne bude možné navštívit svatohorské muzeum

Informace: ŘímskokatolIcká farnost u kostela nanebevzetí Panny marIe PŘíbram – svatá Hora,  
261 01  PŘíbram II – 591, tel.: 318 429 930, e-maIl: basIlIca@svata-Hora.cz

www.svata-Hora.cz

Korunovaceslavnost
Svatá Hora v roce 2020 oslaví 288. výročí Korunovace

Milostnou sošku Panny Marie Svatohorské korunoval papežskými korunkami na základě dekretu papeže Klementa XII. pražský světící biskup Jan Rudolf 
Špork 22. června 1732. V tomtéž dekretu papež Klement stanovil, že se Korunovace bude slavit 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Sobota 20. června 2020
17:00 Mše svatá v bazilice
19:00 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře 
19:30  Mše svatá z vigilie se světelným průvodem, celebruje  

P. Jan Primus. Hudba: J. Syrůček: Missa coronata Sacromontana  
(Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum,  
řídí Vít Aschenbrenner)  

Neděle 21. června 2020
  7:30 Mše svatá v bazilice
  8:30 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře 
  9:00  Slavnostní mše svatá za účasti českých a moravských biskupů.  

Hlavní celebrant kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský,  
primas český. Po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou 
Hudba: Příbramská filharmonie a spojené smíšené sbory. 

13:00  Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním  
a uctíváním milostné sošky v bazilice

14:00  Varhanní půlhodinka v bazilice, odchod z baziliky  
i vstup na koncert pouze před jeho začátkem

15:30 Mše svatá u Korunovačního oltáře
16:15 České mariánské nešpory u Korunovačního oltáře

v neděli 21. června 2020

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP 
Projekt CZ.1.06/5.1.00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“
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Pašije ze Svaté Hory
V  závěru letošní postní doby vyšlo 
nové CD ze skladeb Radka Rejš-
ka věnovaných a  zaznamenaných 
na  Svaté Hoře. Jedná se o  záznam 
liturgických Pašijí podle Jana v po-
dání komorního sboru Pražští pěv-
ci s  uměleckým přednesem pana 
Alfreda Strejčka a  Křížové cesty 
ve varhanní interpretaci Pavla Šmo-
líka. CD je možno zakoupit přímo 
v prodejně na Svaté Hoře nebo si ho 
objednat na e-mailu prohlidka@sva-
ta-hora.cz.

Výstava „Diplomacie a  Suverénní 
řád maltézských rytířů”
Výstava  bude součástí expozice 
muzea po celý rok 2020 a přístup-
ná v otevírací době prodejny. Auto-
ry výstavy jsou PhDr.  Eva Lukášová 
z  generálního ředitelství Národního 
památkového ústavu a  PhDr.  Milan 
Buben, PhD., z Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy. Na přípra-
vě výstavy se podílela také PhDr. Věra 
Smolová ze Státního okresního ar-
chivu Příbram. Výstava vznikla díky 
projektu Národního památkového 
ústavu Šlechta českých zemí v  ev-
ropské diplomacii.  Výstava přináší 
informace o  historii diplomatic-
kých aktivit Suverénního řádu Mal-
tézských rytířů a  jeho významných 
členech z řad aristokracie. Zaměřuje 
se především na diplomatickou čin-
nost velkopřevorů řádu – Českého 
velkopřevorství. 

ronaviru. Děkovat a  prosit se bude 
za  ty, kteří stáli a  stojí v  první linii 
a  pro záchranu lidí nasazují vlastní 
životy. Prosit se bude také za  věd-
ce, aby dokázali najít účinná řešení, 
jak Covid 19 překonat. Zazní rovněž 
prosby za státní a místní představite-
le, aby hledali vhodná řešení v duchu 
prozíravosti a solidarity.
                       http://ludmilavinohrady.cz  

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA STAR-
ŠÍHO

 7. června od 9.30 První svaté přijí-
mání dětí.

 24. června od  18.00 Mše svatá 
na poděkování a  rozloučení s novo-
knězem Miroslavem Auxtem, který 
ve  farnosti ukončuje svou jáhenskou 
službu.
                      www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. GOTHARDA
 1. června od  17.30 Modlitba 

za svět, tentokrát věnovaná malému 
ostrovnímu státu v Karibiku – Antigui 
a Barbudě. Za tuto zemi bude v kos-
tele sv. Gotharda sloužena mše svatá, 
po níž bude následovat moderovaný 
večer.
              http://www.farnostbubenec.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8
 16. června od  19.30 Koronavi-

rus jako výzva, Křesťané v  nevídané 
situaci uzavření kostelů na  téměř 
dva měsíce včetně slavení Veliko-
noc. Nové způsoby slavení nedě-
le i  hlavního křesťanského svátku, 
možná i  vztahu s  Bohem; Co by si 
z  této zkušenosti měla církev od-
nést do budoucna? Jaká poučení či 
podněty pro fungování církve i  pro 
život jednotlivců by neměly zapad-
nout? Hosté: Alžběta Horynová, Jiří 
Pavlík, Josef Prokeš. (barokní refek-
tář dominikánského kláštera – vstup 
Jalovcová 2)

 20. – 23. června vždy od  19.30 
Rybáři – budeš lovit svoje syny. Apo-
kryfní monodrama o  rybáři, který 
u všeho byl, ale vlastně nebyl; účin-
kuje Jan Horák, herec a spoluautor. 
(barokní refektář dominikánského 
kláštera – vstup Jilská 5)
                             www.dominikanska8.cz

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
 6. června od  10.00 Mariánská 

pouť Prahou, 282. ročník, 28. roč-
ník obnovených poutí. Program: 
Od 10.00 mše svatá v kostele Panny 

Putovní výstava „Ještě jsme ve vál-
ce“
Třináct předních českých a  sloven-
ských výtvarníků vytvořilo sérii ko-
miksů, které neotřelým způsobem 
přibližují události moderních dějin. 
Výstava představuje osudy třinácti 
lidí, kteří bojovali na válečné frontě, 
prošli koncentračními tábory či ko-
munistickými lágry nebo zažili mu-
čivé výslechy StB. Výstava vychází 
ze stejnojmenné knihy, která v roce 
2012 získala prestižní ocenění Muriel 
za  nejlepší komiksovou knihu roku. 
Výstava vznikla ve spolupráci Ústavu 
pro studium totalitních režimů, or-
ganizace Post Bellum a nadace Cro-
codille. Do  konce roku 2020 bude 
umístěna v Mníšecké kapli.

30. výročí opětovného předání 
Svaté Hory redemptoristům
Dne 28. března. 2020 tomu bylo 
30 let, kdy byla Svatá Hora po pádu 
minulého režimu opět předána 
do  správy řádu Kongregace Nej-
světějšího Vykupitele – redemp-
toristům. Oslavy se bohužel ko-
nat nemohly, ale k  této příležitosti 
vznikla i  malá výstava dokumentů 
a  fotografií, která bude po  celý rok 
ke zhlédnutí v bazilice.

Průvodcovská služba na Svaté Hoře
Prohlídky budou opět probíhat, o ví-
kendech bez objednání, vždy pod-
le zájmu se zachováním stávajících 
předpisů. V  případě nepřítomnos-
ti průvodce je zde možnost kaž-

dý den využít prohlídku areálu bez 
průvodce se zapůjčeným textem. 
Zpracován je v  českém, anglickém 
a  německém jazyce. Více informa-
cí poskytne prodejna. Také návštěvu 
nového svatohorského muzea včet-
ně nové výstavy o Maltézských rytí-
řích a jejich působení v kraji je třeba 
objednávat. K dispozici je každý den 
v otevírací době prodejny. 

Duchovní cvičení
 1. – 5. června Exercicie „Věříme 

v Boží prozřetelnost?“ / P. Jan Kuník, 
CSsR

 18. – 21. června Ikonopisecký kurz / 
p. Martin Damian 

 22. – 26. června Exercicie „Smí-
ření se sebou samým“ / P. Josef Mi-
chalčík, CSsR

 29. června – 3. července Exercicie 
„Smysl pro modlitbu v životě křesťa-
na“ / P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR 

 3. – 7. srpna Exercicie „Umění roz-
lišování duchů“ / Václav Čáp 

 10. – 14. srpna Exercicie pro 
všechny „Modlitba v životě křesťana“ /  
Mons. Josef Žák

 23. – 29. srpna Exercicie pro kněze / 
P. Miloslav Kabrda, SDB  
                                      www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY
 9. června od  21.00 Děkovná 

a  prosebná bohoslužba pod širým 
nebem na  náměstí Míru před kos-
telem sv. Ludmily. Při mši svaté se 
bude pamatovat na  všechny, které 
postihla pandemie nového typu ko-

NAUČTE SE PŘINÁŠET DOBRÉ ZPRÁVY

Křesťanská televize Noe společně 
s  Vyšší odbornou školou publicistiky 
v  Praze i  letos pokračují ve  studijním 
projekt pro mladé novináře a zájemce 
o práci v médiích. Studenti VOŠ pub-
licistiky podpoření v  tomto projektu 
budou zdokonalovat své odborné do-
vednosti v rámci dlouhodobé profesní 
stáže přímo v televizi Noe. Během stu-
dia se vybraní zájemci účastní přípravy 
i natačení reportáží, pořadů a přímých 
přenosů, a tak získávají cennou profe-
sionální praxi.

Projekt má za cíl najít mladé lidi se zá-
jmem o práci v médiích a  to i  ze so-
ciálně slabších rodin. Vybraným stu-
dentům totiž školné (32 000Kč za rok) 
zajistí televize Noe. Podmínkou přijetí 
je dokončené středoškolské vzdělání 
završené maturitní zkouškou. Po  vy-
plnění přihlášky na  VOŠ publicistiky 
(do  přihlášky je nutné uvést zkratku 
„TV NOE“) budou zájemci pozváni 
k informativnímu výběrovému rozho-
voru o motivaci ke spolupráci s  tele-
vizí Noe.
VOŠ publicistiky a televize Noe chtějí 
tímto projektem umožnit mladým li-
dem vstup do  mediálního prostoru, 
aby mohli dobře realizovat své poslá-
ní - pravdivě a  odpovědně informo-
vat o problémech i dobrých zprávách 
světa kolem nás.

Více informací najdete na 
www.vosp.cz/noe,
kontakt: Lukáš Jirsa, jirsa@telepace.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE AG
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na  místo ředitele/lky 
Arcibiskupského gymnázia v  Praze na  Vinohradech. Předpokládaný nástup 
od 1. září 2020, dle možností i dříve. Přihlášky posílejte do 22. června 2020 
do 12:00 hod. Více na www.apha.cz.

ŠKOLA NATIVITY HLEDÁ NOVÉHO ŘEDITELE
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova hledá ředitele/lku pro Křesťanskou 
základní školu Nativity v  Děčíně-Křešicích. Nástup od  začátku školního roku 
2020/2021. Kontakt pro zájemce na  adrese provincie.boh@jesuit.cz; více 
informací o škole na http://www.nativity.cz.

Marie Andělské na Hradčanech (ka-
pucíni), bohoslužbě bude předsedat 
apoštolský nuncius Mons. Charles 
Daniel Balvo. Následuje občerstvení 
a od 12.00 bude zahájena pěší pouť 
v Loretě. Další zastávky jsou pláno-
vány v katedrále svatého Víta, Václa-
va a Vojtěcha, v kostele Panny Marie 
Vítězné (Pražské Jezulátko), na Sta-
roměstském náměstí, v  bazilice sv. 
Jakuba (minorité). V 16.30 zakonče-
ní – Te Deum a požehnání v kapli sv. 
Michala u kostela Panny Marie Sněž-
né. Kontakt: Dr.  František Reichel, 
tel.: 241 950 251 nebo 725 939 385, 
e-mail: f.reichel@volny.cz.
                                   http://www.sfr.cz  

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
 7. května – 30. července Výsta-

va volné i knižní grafiky Jana a Jany 
Majcherových. Vystavená díla au-
toři každý měsíc obmění, v červen-
ci přibydou plakáty s  poezií (Jirous, 
Gellner, Bondy, Seifert, Hora ap.). 
Adresa: Karmelitánské knihkupectví, 
Kolejní 4, Praha 6. Otevírací doba: 
pondělí až pátek 8.30–18.00.
                       http://www.kna.cz/praha  
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holního představeného s  účinností 
od 15. května 2020 jmenován a usta-
noven rektorem klášterního kostela 
sv. Karla Boromejského, Praha-Malá 
Strana.

 Mgr.  Josef Ptáček byl s  účinností 
od  1. července 2020 do  30. června 
2023 jmenován a ustanoven okrsko-
vým vikářem II. pražského vikariátu.

 Prof.  PhDr.  Jan Royt, Ph.D., byl 
s účinností od 1. května 2020 na dobu 
pěti let jmenován a  ustanoven čle-
nem Arcidiecézní liturgické komise.

 PhDr.  Tomáš Slavický, Ph.D., 
byl s  účinností od  1. května 2020 
na dobu pěti let jmenován a ustano-
ven členem Arcidiecézní liturgické 
komise.

 P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Praem. 
byl na žádost svého řeholního před-
staveného s  účinností od  15.  května 
2020 uvolněn z  funkce nemocnič-
ního kaplana Nemocnice Milosrd-
ných sester sv. Karla Boromejského 
a  z  funkce nemocničního kaplana 
pro hlavní město Prahu.

 PhDr.  Radek Tichý, Ph.D., S.L.D., 
byl s  účinností od  1. května 2020 
na dobu pěti let jmenován a ustano-
ven členem a  současně sekretářem 
Arcidiecézní liturgické komise.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 Robert Bogdan Cieszkowski, ad-

ministrátor u  kostela sv. Vojtěcha 
v  Příbrami-Březových Horách, 4. 6. 
1970 (50 let)

 Alois Špulák, kněz pražské arci-
diecéze ve  výslužbě, 4. 6. 1934 (86 
let)

 Ing.  Jan Kofroň, rektor filiálního 

kostela sv. Václava v  Praze-Bohni-
cích, 8. 6. 1944 (76 let)

 P. prof. JUDr. Rajmund Jiří Tretera 
OP, působící v Praze, 8. 6. 1940 (80 
let)

 Antonín Doležal, emeritní kanov-
ník, 18. 6. 1936 (84 let)

 P. Mgr. Juan Bautista Ignacio Pro-
vecho López OSA, administrátor 
u  kostela sv. Tomáše v  Praze-Malé 
Straně, 22. 6. 1970 (50 let)

 P. Jan Ihnát SDB, působící v Praze, 
25. 6. 1950 (70 let)

VÝROČÍ BISKUPSKÉ KONSEKRACE
 Mons. Charles Daniel Balvo, apo-

štolský nuncius, 29. 6. 2005 (15 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 ThMgr. Jerzy Gapski, kanovník, 

farář u  kostela sv. Václava v  Praze-
-Smíchově, 3. 6. 1990 (30 let)

 P. ThLic. Ing. Petr Šimon Vacík SJ, 
farní vikář akademické farnosti Pra-
ha, 5. 6. 2010 (10 let)

 P.  Ing.  Mgr.  Leo Pavel Červenka 
SDB, výpomocný duchovní u koste-
la sv. Kříže v Praze-Novém Městě, 17. 
6. 1995 (25 let)

 Mgr.  Jan Kotas, S.L.L., kanovník, 
rektor Arcibiskupského semináře 
Praha, 17. 6. 1995 (25 let)

 Mgr.  Robert Čovan, trvalý jáhen 
v Lysé nad Labem, 20. 6. 2015 (5 let)

 P.  Jan Křtitel Vladimír Franze 
O.Praem., na odpočinku v Praze, 21. 
6. 1975 (45 let)

 kardinál Dominik Duka OP, arci-
biskup pražský (výročí kněžského 
svěcení), 22. 6. 1970 (50 let)

 P.  Marian Jan Nepomuk Klener 
OSB, superior Opatství Emauzy, 23. 
6. 1963 (57 let)

 Václav Nekolný, osobní arcidě-
kan, kanovník, výpomocný duchovní 
v Uhlířských Janovicích, 23. 6. 1963 
(57 let)

 P.  Mgr.  Oldřich Prachař OFM-
Conv., rektor klášterní baziliky sv. 
Jakuba Staršího v  Praze-Starém 
Městě, 23. 6. 1963 (57 let)

 Mgr. Ing. Petr Bouška, administrá-
tor v Berouně, 24. 6. 2000 (20 let)

 P.  Ing.  Mgr.  Martin Libor Dvořák 
OP, rektor klášterního kostela sv. 
Bartoloměje v  Praze-Starém Městě, 
24. 6. 1995 (25 let)

 P.  Mgr.  Christophe Jakob CCN, 
regionální představený Institutu 
Chemin Neuf, 24. 6. 2000 (20 let)

 Mgr.  Jaroslav Krajl, farář v  Nym-
burce, 24. 6. 2000 (20 let)

INKARDINACE
 Mgr. Jacek Strachowski byl na zá-

kladě vlastní žádosti a  souhlasu 
Mons. Stanisława Budzika, arcibis-
kupa lublinského, s  účinností od  5. 
května 2020 inkardinován do  Arci-
diecéze pražské

USTANOVENÍ
 P.  Mgr.  Jakub Karel Berka O.Pra-

em. byl s účinností od 1. května 2020 
na dobu pěti let jmenován a ustano-
ven členem Arcidiecézní liturgické 
komise.

 Mgr.  František Blaha SDB byl 
na  žádost svého řeholního předsta-
veného s  účinností od  1. července 
2020 uvolněn z funkce farního viká-
ře Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Terezie od  Dítěte Ježíše Praha-
-Kobylisy a s účinností od téhož data 
byl jmenován a  ustanoven farářem 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Terezie od Dítěte Ježíše Praha-Koby-
lisy.

 P.  ThLic.  Marek František Drábek, 
DiS., O.Praem. byl na  žádost svého 
řeholního představeného s účinností 
od 15. května 2020 uvolněn z funkce 
rektora klášterního kostela sv. Karla 
Boromejského, Praha-Malá Strana.

 P.  Mgr.  ThLic.  Martin Hobza SDB 
byl na  žádost řeholního představe-
ného z důvodu zvolení provinciálem 
uvolněn s  účinností od  1. července 
2020 z  funkce faráře Římskokato-
lické farnosti u  kostela sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy.

 Mgr.  Vladimír Kelnar byl s  účin-
ností od 1. května 2020 na dobu pěti 
let jmenován a  ustanoven členem 
Arcidiecézní liturgické komise.

 Petr Košák SDB byl na žádost svého 
řeholního představeného s účinností 
od 1. září 2020 jmenován a ustano-
ven farním vikářem Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Terezie od Dítě-
te Ježíše Praha-Kobylisy.

 Mgr.  Jan Kotas, S.L.L., byl s  účin-
ností od 1. května 2020 na dobu pěti 
let jmenován a  ustanoven členem 
Arcidiecézní liturgické komise.

 Ing. arch. Michal Krejčík, Ph.D., byl 
s účinností od 1. května 2020 na dobu 
pěti let jmenován a ustanoven členem 
Arcidiecézní liturgické komise.

 Mgr.  Vojtěch Mátl byl s  účinností 
od  1. května 2020 na  dobu pěti let 
jmenován a ustanoven členem Arci-
diecézní liturgické komise.

 P.  Mgr.  František Marek Míček 
O.Praem. byl na  žádost svého ře-

 JCLic. Mgr.  Jaroslav Miškovský, 
administrátor ve  Zbečně, 24. 6. 
2000 (20 let)

 P.  Benedikt Tomáš Mohelník, 
Th.D., OP, proděkan KTF UK, 24. 6. 
1995 (25 let)

 P. Maximilián Roman Rylko O.Pra-
em., administrátor v Keblově, 24. 6. 
1995 (25 let)

 Richard Scheuch, osobní děkan, 
výpomocný duchovní u kostela Mat-
ky Boží před Týnem v Praze-Starém 
Městě a u kostela sv. Ducha v Praze-
-Starém Městě, 24. 6. 1962 (58 let)

 Mgr.  Peter Kováč, administrátor 
v Neratovicích, 25. 6. 2005 (15 let)

 Mgr.  Pavel Kuneš, osobní děkan, 
rektor filiálního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Klecanech, 25. 6. 1961 
(59 let)

 P.  Mgr.  Michael Josef Pojezdný 
O.Praem., emeritní opat, 25. 6. 1967 
(53 let)

 Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, pre-
lát Jeho Svatosti, emeritní kanovník, 
výpomocný duchovní u  klášterního 
kostela sv. Benedikta v Praze-Hrad-
čanech, 25. 6. 1961 (59 let)

 P.  Augustin Otakar Šváček OFM-
Cap., výpomocný duchovní u  kláš-
terního kostela sv. Josefa v  Praze-
-Novém Městě, 25. 6. 1967 (53 let)

 Mgr. Kamil Vrzal, farář v Odoleně 
Vodě, 25. 6. 2005 (15 let)

 P. Marco Basile FSCB, rektor kláš-
terního kostela Panny Marie Bo-
lestné v Praze-Novém Městě, 26. 6. 
2010 (10 let)

 Jindřich Brandejs, osobní farář, 
výpomocný duchovní v Křečovicích, 
26. 6. 1960 (60 let)

 P.  ThLic.  Mgr.  Bc.  Bonaventu-
ra Ondřej Čapek OFM, farní vikář 
u kostela Panny Marie Sněžné v Pra-
ze-Novém Městě, 26. 6. 2010 (10 let)

 Antonín Doležal, emeritní kanov-
ník, 27. 6. 1964 (56 let)

 Petr Havlík, výpomocný duchovní 
u kostela sv. Prokopa v Praze-Žižko-
vě, 27. 6. 2015 (5 let)

 František Klika, osobní děkan, 
kněz plzeňské diecéze na odpočin-
ku ve Staré Boleslavi, 27. 6. 1970 (50 
let)

 MUDr.  Jiří Slabý, osobní děkan, 
emeritní kanovník, výpomocný du-
chovní u  kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně v Praze-Vinohradech, 27. 6. 
1970 (50 let)

 P.  Mgr.  Jaroslav Suroviak OCD, 
rektor klášterního kostela Nejsvětější 
Trojice ve Slaném, 27. 6. 2015 (5 let)

 P.  Matěj Jaroslav Baluch O.Pra-
em., farní vikář v Říčanech u Prahy, 
29. 6. 2000 (20 let)

 František Benda, výpomocný du-
chovní v Ořechu, 29. 6. 1952 (68 let)

 Miroslav Cúth, děkan kapituly, fa-
rář v  Praze-Karlíně, 29. 6. 1985 (35 
let)

 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanov-
ník, 29. 6. 1956 (64 let)

 P.  Mgr.  Zachariáš Tomáš Kristek 
O.Praem., farní vikář u  kostela sv. 
Ludmily v Praze-Vinohradech, 29. 6. 
2010 (10 let)

 P. Mgr. Konstantin Petr Mikolajek 
O.Praem., farář v Říčanech u Prahy, 
29. 6. 2000 (20 let)

 Mons. Anton Otte, emeritní ka-
novník, 29. 6. 1967 (53 let)

 P. Mgr. Mag. Christian Martin Pše-
nička, Dipl. um., O.Praem., vicerek-
tor Arcibiskupského semináře Praha, 
29. 6. 2005 (15 let)

 Mons. Mgr. Josef Žák, kněz plzeň-
ské diecéze, spirituál Arcibiskupské-
ho semináře Praha, 29. 6. 1985 (35 
let)

 Martin Duchoslav, kněz pražské 
arcidiecéze, 30. 6. 1990 (30 let)

 Jaroslav Kučera, okrskový vikář vi-
kariátu Kladno, farář v  Kladně-Roz-
dělově, 30. 6. 1990 (30 let)

 Mons. Mgr. Vladimír Málek, kaplan 
Jeho Svatosti, rektor filiálního kos-
tela sv. Martina v Líbeznicích, 30. 6. 
1990 (30 let)

 P. Mgr. Petr Piler, Ph.D., SDB, rek-
tor kostela sv. Kříže v Praze-Novém 
Městě, 30. 6. 1990 (30 let)

RADIO PROGLAS
 7. 6. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 

v Pardubicích (P. Antonín Forbelský) 
 14. 6. (9.00) Kostel Panny Marie 

Pomocnice v  Olomouci (P.  Rudolf 
Smahel) 

 21. 6. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

TELEVIZE NOE

 3. 6. (12.00) Bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie na  Strahově, poslední 
rozloučení s Evou Pilarovou 

 7. 6. (10.00) Kostel sv. Jakuba 
v Trnavě, mše svatá ze slavnosti Nej-
světější Trojice

 14. 6. (10.30) Ostrava-Kunčičky, 
mše svatá z  festivalu Slezská Lilie 
2020 za  10 let festivalu (apoštolský 
nuncius Mons. Charles Daniel Balvo)

 21. 6. (10.00) Kostel sv. Anny 
v Havířově, mše svatá s udílením svá-
tosti biřmování

Změna programu vyhrazena

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Evangelizační úmysl   
Cesta srdce: Modleme se, aby ti, kdo 
trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova 
Srdce nalezli životní východisko. 

Národní úmysl
Za dar moudrosti pro studenty – ať 
pod ochranou bl. Hroznaty mladí na-
cházejí pravý smysl života a  nechají 
se vést Duchem Svatým.
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

3. června 1975
V  Brně byl zahájen I. celostátní 
sjezd Sdružení katolických du-
chovních Pacem in terris.

6. června 1415
První slyšení Mistra Jana Husa 
na kostnickém koncilu.

9. června 1940
Emil Kapaun, americký vojenský 
kaplan s  českými kořeny, byl vy-
svěcen na kněze.

10. června 1190
Fridrich I. Barbarossa se utopil, 
když se pokoušel přebrodit prudký 
tok řeky Salef na cestě do Jeruza-
léma v rámci třetí křížové výpravy. 
Po jeho smrti pokračovala do Sva-
té země již jen menší část jeho 
vojska.

20. června 1255
Král Václav I. a  jeho sestra sv. 
Anežka Česká založili u  dnešního 
Karlova mostu na  Starém Městě 
pražském špitál Rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou.

20. června 1410
Jan Hus přečetl v Betlémské kapli 
apelaci odmítající ničení Viklefo-
vých knih a zákaz kázání v soukro-
mých kaplích.

22. června 1535
Rochesterský biskup John Fis-
her byl popraven, protože odmítl 
uznat krále Jindřicha VIII. hlavou 
anglikánské církve a platnost jeho 
sňatku s Annou Boleynovou.

25. června 1115
Svatý Bernard založil klášter Clair-
vaux.

25. června 1530
Na  říšském sněmu v  Augsbur-
gu bylo císaři Karlu V. předlože-
no Augsburské vyznání, jeden ze 
základních dogmatických spisů 
lutherské církve.

27. – 30. června 1935
První celostátní sjezd katolíků 
v  Praze. Zakončen mší svatou 
na strahovském stadionu za účasti 
300 000 věřících.

Vít Kochánek

KNIŽNÍ NOVINKY

ZÁŘIVÁ TEMNOTA NOCI
Sally Readová 
Váz., 168 str., 279 Kč

VŮNĚ PRÁZDNÉHO 
POKOJE
Hana Pinknerová  
Váz., 336 str., 399 Kč

POKLAD – PŘÍBĚHY 
K PRVNÍMU SVATÉMU 

PŘIJÍMÁNÍ 
Jan Twardowski  

Váz., 104 str., 199 Kč

BOŽÍ PRŮLOM 
V ŘÍMSKÉM PODSVĚTÍ

Chiara Amirante
Brož., 248 str., 259 Kč

SVĚT PLNÝ SVÁTKŮ
Jitka Římánková

Váz., 80 str., 299 Kč

AKATHIST K SV. JANU 
NEPOMUCKÉMU
Tomáš František Král
Brož., 28 str., 50 Kč

44 AKTIVIT PRO DĚTI 
S ADHD
Lawrence E. Shapiro
Brož., 200 str., 289 Kč

MOJE PRVNÍ SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ

Anna Penna FSP
Brož., 16 str., 25 Kč

MNICH V ZAJETÍ ISLAMISTŮ
Jacques Mourad – Guillem 

Amaury (ed.) 
Brož., 215 str., 259 Kč

TŘINÁCTÉ KOMNATY 
DĚTSKÉ DUŠE 

Violet Oaklander
Brož., 360 str., 549 Kč

POPRVÉ U JEŽÍŠOVA 
STOLU 

Sophie de Mullenheim
Váz., 64 str., 165 Kč

MŠE SVATÁ PRO 
ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ 

POKROČILÉ
Radek Tichý

Brož., 84 str., 119 Kč
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