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MĚSTSKÉ MISIE – PRAHA 2015EDITORIAL

Vážení čtenáři, 

květnové číslo Zpravodaje si všímá 
důležité události, která se v  tomto 
měsíci odehraje. Jsou jí „Dny víry“. 
Co všechno je připraveno, lze zjis-
tit z článku Vojtěcha Juráska. Vedle 
evangelizace a také sedmé Noci kos-
telů nelze přehlédnout významné 
výročí konce druhé světové války. 
Proto vám představíme Huga Va-
níčka, jediného českého vojenského 
kaplana působícího za  druhé svě-
tové války. A  budeme se věnovat 
také křesťanům, kteří se narodili 
v Čechách, žijí zde s námi, ale česky 
nerozumí. Proč? Jsou neslyšící! Jak 
porozumět, jak se modlit či zkrátka 
komunikovat prozradí další z  člán-
ků. A  pokud chcete vyrazit na  ma-
riánskou pouť, stačí zalistovat ještě 
o trochu dál.

Aleš Pištora

Milí čtenáři,

tak si představte: Jedete z práce a na uli-
ci potkáváte skupinku lidí. Stojí u  ně-
jakého stanu, rozdávají letáky, možná 
něco říkají do  megafonu. Skoro vždy 
reagujeme obavou, zvláště když mluví 
o víře. Často oprávněně, už jen pro ne-
šťastnou formu. Ale napadlo vás někdy, 
když oni to dělají špatně, jak to máme 
dělat my, abychom splnili Kristův pří-
kaz: „Jděte a hlásejte evangelium všemu 
stvoření“ (Mk 16,15)? Všichni víme, že 
to je složitá otázka. Ale to není odpo-
věď na  Ježíšova slova. A pak se objevil 
druhý podnět, 6. července si připome-
neme šest set let od upálení mistra Jana 
Husa. Toto výročí je bolestné stigma 
pro naše dějiny. Jaký příspěvek k němu 
lze připravit na ekumenické bázi kromě 
odborných konferencí? Není to právě 
hlásání víry, resp. prezentace součas-
ného křesťanství? Vždyť mnozí lidé už 
vůbec netuší, co bylo nejzákladnějším 
bodem Husova nasazení. A  tak se zro-
dil projekt Dny víry, který se bude konat 
od  30. května do  6. června. Mottem je 
„dotknout se hloubky“. Toužíme, aby 
křesťané našli odvahu a  mluvili o  své 
víře, křesťanství a  o  současném životě 
církve, který se odehrává v  našich far-
nostech a  společenstvích. Zkušenost 
z podobných menších programů ukáza-
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la, že prvním klíčovým bodem misie je 
modlitba za město a všechny lidi v něm 
žijící. Také se ukázalo, že sice mnozí 
mají problém přijmout církev jako in-
stituci, ale jsou otevřeni otázkám víry, 
existence Boha apod. Jde jen o to, mlu-
vit o naší zkušenosti srozumitelně, oby-
čejným, normálním jazykem. Schválně, 
zkusili jste si někdy jen tak pro sebe 
zformulovat, co jsou podstatné rysy vaší 
víry? Už to má velký význam. A možná 
jste několikrát mluvili s kolegou či sou-
sedem, kteří o vaší víře chtěli něco sly-
šet. Pozvěte je na Dny víry. Program je 
na stránkách dnyviry.cz. 

P. Michal Němeček

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali:
 Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK, Ing. Daniel Fajfr, M. Th., předseda Ekumenické rady církví a Rady Církve bratrské, 

Mgr. Bohuslav Sobotka, Předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda PS Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR,  
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, Miloš Petera, Hejtman Středočeského kraje, Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

a další starostové pražských městských částí, měst i obcí

Partneři projektu: Mediální partneři:

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

QR
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v úterý 5. května 2015 od 17.30 hodin
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

SLAVNOSTNÍ
BOHOSLUŽBA
ZA MÍR
k 70. výročí ukončení 2. světové války

Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup

Dominik kardinál Duka
Jako slavnostní kazatel vystoupí 

Mons. Leonard William Kenney, C.P.
pomocný biskup z Birminghamu

Při bohoslužbě zazní Missa pro pace (A. Jandy),
skladby S. Rachmaninova, R. W. Parkera a B. Brittena

MEZINÁRODNÍ
EKUMENICKÉ  
SETKÁNÍ V PRAZE

Ž eny čtyř zemí střední Evropy (Německo, 
Rakousko, ČR, SR) z  různých křesťan-

ských církví a denominací se sejdou na konci 
května v  Praze, aby společně uvažovaly nad 
tématem: „25 let po změnách ve střední Ev-
ropě – co jsme získaly a co jsme ztratily?“ Se-
tkání proběhne ve dnech 27.–31. května 2015 
v klášteře kapucínů na Loretánském náměs-
tí a  pořadatelkami jsou Ekumenické fórum 
křesťanských žen v  ČR a  Unie katolických 
žen. Každý den bude zahájen i zakončen spo-
lečnou ekumenickou modlitbou v kapli kláš-
tera (8.30 a 19.00 hod.), kterou vždy připraví 
sestry z  jedné zúčastněné země. Reflexe se 
uskuteční ve třech blocích: v pátek odpoled-
ne na téma „Společnost a ekonomika“ (15.00 
hod.), v  sobotu dopoledne na  téma „Církve 
a ekumena“ (9.30 hod.) a v sobotu odpoledne 
na téma „Žena a rodina“ (15.00 hod.). 

Markéta Koronthályová

KLÍČNÍCI PODPOŘILI  
PROJEKT NOVÝCH  
VARHAN PRO KATEDRÁLU 

V pátek 10. dubna 2015 se v  katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha společně se-

tkali držitelé klíčů od Korunní komory, v níž 
jsou uloženy korunovační klenoty. Klíčníci 
veřejně vyjádřili svou podporu záměru praž-
ského arcibiskupa kardinála Dominika Duky 
pořídit do katedrály nové varhany. Stavbu no-
vých varhan je možné podpořit příspěvkem 
na bankovní účet Nadačního fondu Svatovít-
ské varhany: 2109930876/2700 – UniCredit 
Bank. Více na www.svatovitskevarhany.com

E kumenická bohoslužba v  katedrále  
sv. Víta, Václava a Vojtěcha připomněla 

24. dubna sto let od arménské genocidy. O ně-
kolik dní dříve označil při mši svaté ve Vati-
kánské bazilice vraždění Arménů za genocidu 
také papež František, který řekl, že zastírat 
nebo popírat zlo je totéž jako nechat krvácet 
ránu bez ošetření.          

BOHOSLUŽBA PŘIPOMNĚLA 
ARMÉNSKOU GENOCIDU

Foto: Václav Chaloupka
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FOTBALISTÉ PODPOŘILI ČESKOU 
NEMOCNICI V UGANDĚ

  1. 5. Svátek sv. Josefa Dělníka
Svátek práce – státní svátek

  2. 5.  14. arcidiecézní pouť za  
duchovní povolání (Svatá Hora)

  8. 5.  Panny Marie, Prostřednice  
všech milostí 
Den vítězství – státní svátek

10. 5. Den matek
 Světový den modliteb  
za duchovní povolání

12. 5.  Výročí posvěcení katedrály  
sv. Víta, Václava a Vojtěcha

14. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
15–23. 5. Novéna k Duchu svatému
15. 5. Navalis
16. 5.  Svátek sv. Jana Nepomuckého,

českého patrona
17. 5. Svatojánská sbírka na diecézi
23. 5.      Přijetí kandidátů do katechu-

menátu (katedrála 16.30)
24. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého
29. 5. Noc kostelů 2015
30. 5.–6. 6. Dny víry 2015
31. 5.  Slavnost Nejsvětější Trojice, 

Svátek Navštívení Panny Marie

Z uzana Řeháková, ředitelka Far-
ní charity Praha 8 – Kobylisy, 

sama začínala jako dobrovolník. Je-
jím úkolem je nyní rozvíjet profesi-
onální dobrovolnické centrum. Vy-
hledává a připravuje vhodné zájemce 
o  dobrovolnictví, kteří se zapojují 
do  práce Charity. Působnost koby-
liského dobrovolnického centra však 
dalece přesahuje hranice farnosti. 
Dobrovolníci budou v  budoucnu 
pomáhat seniorům, potřebným ro-
dinám i  lidem s  postižením v  celé 
pražské arcidiecézi. Již nyní pracují 
v některých sociálních službách Ar-
cidiecézní charity Praha, například 
v  Centru pro zdravotně postižené 
Fatima v  pražských Třeboradicích. 
Více na www.praha.charita.cz

Jarmila Lomozová

S parta Praha věnovala České nemocnici v  Ugandě 3 Kč za  každého ná-
vštěvníka utkání AC Sparta Praha – FK Teplice, které proběhlo 21. března 

na Letné. Sešlo se více než osm tisíc fanoušků, vedení klubu navíc darovanou 
částku navýšilo. Celkový dar 31 200 Kč podpoří provoz dvou lůžek na dět-
ském oddělení na celý rok. To pomůže přibližně 260 dětem, které budou v ne-
mocnici hospitalizovány. 
Českou nemocnici, kterou v  Ugandě provozuje Arcidiecézní charita Praha 
pro nejchudší pacienty kraje Buikwe, můžete podpořit i vy. Více informací 
najdete na www.nemocniceuganda.cz                                            

Jarmila Lomozová

KOBYLISKÁ  
CHARITA ROZVÍJÍ 
DOBROVOLNICKÉ 
CENTRUM 

KVĚTNOVÝ KALENDÁŘ

VE VOJENSKÉ NEMOCNICI SE OTEVŘELA  
NOVÁ EKUMENICKÁ KAPLE

P ražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka OP spolu 

s  předsedou Ekumenické rady 
církví Danielem Fajfrem požeh-
nal 8. dubna 2015 novou ekume-
nickou kapli v Ústřední vojenské 
nemocnici v pražských Střešovi-
cích. Kaple bude sloužit ke koná-
ní pravidelných čtvrtečních bo-
hoslužeb, k modlitbě i rozjímání.

Cílem bylo vytvořit důstojné du-
chovní prostředí pacientům, návštěvníkům i zaměstnancům nemocnice všech vyzná-
ní. Kaple nese jméno milosrdného Samaritána, který je symbolem prokazování milosr-
denství a pomoci druhým. Je vybudována na základě návrhu Ing. arch. Ivana Vavříka 
a Ing. arch. Matyáše Roitha.

Duchovní služba má v nemocnici pevně zakotvenou tradici. Vzhledem k tomu, že 
je střešovická nemocnice nemocnicí vojenskou, poskytují a  zprostředkovávají zde 
duchovní službu vojenští kaplani. Prvním z nich byl od roku 2007 Pavel Ruml, který 
působí jako vojenský kaplan Armády ČR již od roku 1999. V současnosti ve Střešo-
vicích působí mjr. Jan Blažek. Oba jsou evangeličtí faráři, na vyžádání zprostředkují 
návštěvu duchovních jiných církví.  

 Jitka Zinke

Foto: archiv ÚVN
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NELEKEJTE 
SE, KDYŽ VÁS 
NESLYŠÍCÍ 
OBEJMOU
Alena Čojdžildžav Voráčová 
je pastorační asistentkou 
pro neslyšící. Sama má jen 
zbytky sluchu. V rozhovoru 
vysvětluje, že pro neslyšícího 
to často není lehké ani upro-
střed slyšících, se kterými  se 
dobře zná. Založila proto 
společenství s duchovním 
vedením pro neslyšící.

 V běžném životě se často pohybu-
ješ mezi slyšícími, tedy mezi lidmi, 
kteří jsou „jiní“ než ty…
Ano. Naučila jsem se přijímat lidi tako-
vé, jací jsou. Pomohla mi v  tom spiri-
tualita Hnutí fokoláre. Duchovně mi to 
velmi pomáhá, ale lidsky se cítím dobře 
ve společenství neslyšících, kde není bo-
lest z neporozumění.

 Jak toto duchovně zaměřené spo-
lečenství neslyšících vzniklo?
Nevěřila jsem, že může existovat spole-
čenství neslyšících… Myslela jsem, že 
budu pořád sama, budu žít s neslyšícími 
a duchovní posilu čerpat ve společenství 
slyšící církve. Do kostela se mnou začala 
pravidelně chodit jedna neslyšící kama-
rádka. Poprosila jsem kněze, aby mluvil 
pomalu. Něco jsem odezírala a  trochu 
jsem pak kamarádce překládala do čes-
kého znakového jazyka. Postupně se při-
dávali další neslyšící. Když někteří přišli 
poprvé, tak plakali, byli šťastní, že slyšeli 
něco, co je povzbudilo. Do té doby byly 
pro ně mše nesrozumitelné. Bylo nás stá-
le víc, setkávali jsme se na dětské mši…

 Na dětské…?
Ano, dětská je pochopitelnější, protože 
hodně neslyšících nezná Bibli. Po  mši 
jsme pak společně šli na oběd, kde jsme 
si povídali. Neměli jsme ale nikoho, kdo 
by naše společenství vedl.
Po  čase nás naše tlumočnice pozvala 
na čtyřdenní duchovní cvičení, které se 

POZVÁNKA NA DNY VÍRY 
NESLYŠÍCÍCH

KDY:  31. května 2015 
 od 15.00 do 19.00 hodin

KDE:  v zadním sále kostela sv. Václava 
v Praze-Vršovicích

Program v českém znakovém jazyce 
připravuje společenství neslyšících katolíků.

konalo v Praze-Vršovicích. Přihlásilo se 
nás devět z celé České republiky. Věno-
val se nám zdejší kněz P. Stanislaw Góra 
a  v  závěru nám nabídl, že bude naše 
společenství duchovně doprovázet.

 Jak to teď probíhá?
Naše společenství se pravidelně schá-
zí už tři roky, a  to vždy jednou měsíč-
ně na přibližně čtyři hodiny. Nejprve je 
možnost zpovědi či duchovního pohovo-
ru, pak slavíme mši svatou tlumočenou 
do českého znakového jazyka, následuje 
duchovní přednáška a  nakonec společ-
ný oběd s volným povídáním. Společně 
s  knězem a  druhou, slyšící pastorační 
asistentkou organizujeme program pra-
videlných setkání, připravujeme zájem-
ce na  svátosti, já vyučuju slyšící český 
znakový jazyk. Navázali jsme kontakt 
s neslyšícími katolíky v různých zemích 
Evropy. Vytvořili jsme webové strán-
ky www.neslysicikatolici.cz. Kdo hledá 
společenství neslyšících katolíků, může 
je navštívit anebo doporučit dalším.

 Jak se ale neslyšící s knězem doro-
zumí?
P.  Stanislaw Góra se učí český znakový 
jazyk a  také máme stálou tlumočnici. 
Pokud některý neslyšící nechce jejích 
služeb využít, může si s knězem psát.

 A co třeba porozumění Bibli?
S  četbou má mnoho neslyšících pro-
blém, protože přečtenému rozumí 

jen zčásti. Čeština a  český znakový ja-
zyk jsou dva naprosto odlišné jazyky. 
Ve  znakovém jazyce vnímáme jinak, 
prostorově. Aby tedy byla Bible pří-
stupná i neslyšícím, vznikl projekt Bible 
bez hranic, což je překlad 90 biblických 
kapitol do  českého znakového jazyka, 
na kterém spolupracují neslyšící katolí-
ci, baptisté a evangelíci.

 Co bys poradila slyšícímu, když se 
setká s neslyšícím?
Abychom mohli dobře odezírat, po-
třebujeme, aby se nám dívali do  očí, 
mluvili pomaleji, zřetelně vyslovovali, 
nepoužívali obtížná slova a složitá sou-
větí. Když chcete na neslyšícího zavolat, 
zamávejte rukou nebo mu poklepejte 
na rameno. A nelekejte se, když vás ne-
slyšící na uvítanou a  rozloučenou obe-
jmou nebo pohladí.

Ludmila Šturmová a Romana Petráňová

Foto: Richard Horák
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vzájemné spolupráce mezi oběma insti-
tucemi.

2) Slyšel jsem o připravovaném projektu 
Dny víry, který by mohl být jedním z uži-
tečných způsobů komunikace mezi větši-
novou sekulární společností a církevním 
prostředím. Vzájemný dialog mezi růz-
nými sférami potřebujeme v  dnešním 
hektickém a uspěchaném světě více než 
kdy jindy.

3) Myslím si, že mohou každému nabíd-
nout prostor ke ztišení a zastavení, které 
současný člověk, ať věřící nebo nevěřící, 
občas nutně potřebuje.

4) Jedním z významných směrů působe-
ní církve ve veřejném prostoru jsou ne-
sporně vzdělávací a výchovné aktivity. To 
je důležitá cesta k obecné kultivaci naše-
ho veřejného života a v tomto směru mo-
hou pražské arcibiskupství i  Akademie 
věd, stejně jako řada dalších veřejných 
institucí, aktivně spolupracovat.

1) Nejsem asi sama, komu se v prvé řadě 
vybaví téma církevních restitucí. Tomu-

pravidelně do  styku. V  armádě spolu 
s ostatními vojáky totiž slouží také vojen-
ští kaplani, které do ní vysílá Ekumenic-
ká rada církví a  Biskupská konference. 
Jejich práce a především jejich působení 
po boku českých vojáků v zahraničních 
operacích si velmi vážím.

4) Nejsem Pražák a  do  Prahy do  práce 
dojíždím, tak toto mohu jen těžko posou-
dit. Obecně však dnes vnímám význam 
církví především v  rovině šíření a  svým 
způsobem střežení základních hodnot 
naší společnosti.

1) Vybaví se mi například pražská kated-
rála, která není jen církevním symbolem, 
ale představuje významnou součást naší 
kulturní, národní a státní identity. Vidím 
před sebou také celou řadu nádherných 
sakrálních objektů. Jako předseda Aka-
demie věd si samozřejmě připomenu do-
hodu uzavřenou s  pražským arcibisku-
pem Dominikem Dukou při mé návštěvě 
v římské koleji Nepomucenum v listopa-
du 2012, která se týká vzájemné podpory 
ve výzkumu náboženských a církevních 
dějin, což je konkrétní doklad možnosti 

TÉMA6

PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE POHLEDEM ZVENČÍ 
Chceme-li, aby naše hlásání 
evangelia bylo autentické, abychom 
vedli skutečný dialog a nezůstávali 
u pouhého recitování pouček 
o křesťanství, musíme se také umět 
ptát, komu jsou vlastně Dny víry 
určeny. Co si ti druzí myslí o víře? Jak 
vidí katolíky? Co očekávají od církve? 
V naší malé anketě jsme oslovili pár 
významných osobností, kterým není 
církev lhostejná.

1)      Co se vám vybaví v souvislosti s katolickou církví 
v pražské arcidiecézi?

2)      Jaký její projekt, snažení, aktivita vás nejvíce 
zaujaly?

3)       Co vám jako člověku, který se neřadí k členům církve, 
mohou farnosti či pražské arcibiskupství nabídnout?

4)        Jaký způsob působení ve veřejném prostoru Prahy 
byste považoval/a  za nejvhodnější?

1) Tím prvním, co se mi vybaví, je osob-
nost kardinála Dominika Duky. Vážím si 
jeho otevřených postojů, vstřícnosti a lid-
skosti i  určité sympatické civilnosti, se 
kterou vede katolickou církev. Díky jeho 
osobě, jeho vztahu k  armádě a  zejmé-
na k letectvu se nám v posledních letech 
podařilo nastavit opravdu těsnou a  vel-
mi otevřenou spolupráci mezi armádou 
a církvemi.

2) Za  potřebné i  záslužné považuji série 
vzdělávacích aktivit pro mládež i projekty 
pomoci starší generaci. Obecně všechny, 
které směřují k  upevňování základních 
hodnot. Je zde však jeden specifický spo-
lečný projekt, na který bych rád upozornil 
a za spolupráci na něm poděkoval. Po tra-
gických událostech loňského léta v Afghá-
nistánu, kdy jsme v důsledku sebevražed-
ného útoku přišli o pět našich vojáků, se 
v  lidech zvedla ohromná vlna solidarity 
s  armádou. Jedním z  jejích projevů byla 
i spontánní humanitární sbírka pro touto 
těžkou ztrátou postižené rodiny, jejíž rea-
lizace se ujala Charita České republiky. 

3) Neřadím se sice k členům církve, ale 
to neznamená, že bych s ní nepřicházel 

PETR PAVEL
armádní generál

ALENA JEŽKOVÁ
spisovatelka

JIŘÍ DRAHOŠ
předseda Akademie věd ČR

Anketní otázky:



to mediálnímu tlaku církev nedoká-
zala účinně čelit a  současně nedovedla 
nabídnout jiná, atraktivní a  pozitivní 
současná témata. Dále se mi v  souvis-
losti s pražskou diecézí vybaví sváteční 
bohoslužby v  chrámu sv. Víta, působe-
ní arcibiskupa Dominika Duky, výstavy 
a akce k výročí sv. Václava a sv. Anežky.

2) Nerozlišuji (a  rovněž po  tom nepá-
trám), kdo je iniciátorem konkrétních 
projektů. Báječná je třeba Noc kostelů. 
Povaha této akce myslím jasně ukazu-
je, jakou cestou se vydat, chce-li církev 
oslovit veřejnost – jít mezi lidi, oslovit 
je, otevřít a  „rozžít“ církevní prostory 
pomocí umění a neformálních akcí sro-
zumitelných širokému publiku.

3) Viz výše.

4) Odpověď je již obsažena v  otázce – 
působení ve  VEŘEJNÉM prostoru… 
To znamená více vlastních akcí na ote-
vřené scéně, bohoslužeb pod širým ne-
bem, průvodů, slavností, koncertů, ale 
také častější otevírání klášterů a  far-
ností pro veřejnost.

 

1) Svatovítský  chrám a kardinál Duka. 
Nemocnice Boromejek.
 
2) Nejviditelnější – samozřejmě kromě 
boje o navrácení majetku – je Noc kos-
telů a příkladná péče o památky.
 
3) Otevřené kostely a církevní památky.  
Kulturní akce.
 
4) Církev by se měla více otevřít, být 
víc vidět na ulici a zapojit se víc do ži-
vota. Potřebných je spousta: bezdo-
movci, uprchlíci, sociálně slabí, staří 
lidé, narkomani.

TÉMA 7

PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE POHLEDEM ZVENČÍ 
DNY VÍRY: 
FILMOVÝ FESTIVAL, 
HALÍK, HRADIŠŤAN

Dny víry se konají v Praze od 30. května  
do 6. června. Navazují na Noc kostelů,  
která proběhne v pátek 29. května.

Během celého týdne připravují organizátoři ve spolupráci s přibližně třiceti praž-
skými farnostmi několik desítek programů a aktivit – koncerty, výstavy, přednáš-
ky, duchovní programy, modlitby, programy pro školy či pro mládež apod.

VÝBĚR Z PROGRAMŮ DNŮ VÍRY:
  1.–3. 6. – festival filmů s křesťanskou tématikou pod záštitou režiséra 

Jiřího Stracha (Václavské nám., kino Světozor)
  30. 5. – 6. 6. – výtvarný workshop pod vedením sochaře Guida Dettoniho  

(Jungmannovo nám.)
  30. 5. – 6. 6. – nepřetržitý kulturní a duchovní program na Jungmanno-

vě nám. (františkánský klášter + kostel Panny Marie Sněžné)
  30. 5. – 6. 6. – výstava artefaktů moderního umění v pražských chrá-

mech (bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, katedrála sv. Víta, bazilika  
sv. Markéty na Břevnově)

  31. 5. – divadelní představení Zraněný Pastýř (kostel Panny Marie Sněžné)
  3. 6. – open air koncert OPENHEART (náměstí Jiřího z Poděbrad)
  4. 6. – slavnostní eucharistický průvod – vede pražský arcibiskup  

kardinál Dominik Duka (Hradčanské náměstí)
  5. 6. – koncert italského františkána – tenoristy Alessandra Brustenghiho 

(kostel Panny Marie Sněžné)
  5. 6. – koncert anglického zpěváka Martina Smitha – pop-rock, worship 

(palác Lucerna, Velký sál)
  6. 6. – závěrečný koncert Hradišťanu (Staroměstské náměstí); průvod 

světla centrem města do kostela sv. Salvátora.

V rámci Dnů víry se uskuteční i série zajímavých přednášek známých osob-
ností křesťanského světa. Těšit se můžete například na přednášku kardiná-
la Dominika Duky, Tomáše Holuba, Marka Orko Váchy, Tomáše Halíka, 
Thomase van Zavrela, Marie Svatošové a dalších osobností.

Navštívit můžete také několik atraktivních koncertů. Dny víry svým vystou-
pením podpoří známí interpreti, mezi něž patří například Hradišťan s umě-
leckým vedoucím Jiřím Pavlicou (sobota 6. 6.), Pavel Helan (sobota 6. 6.), 
italský františkán a  profesionální tenorista Alessandro Brustenghi (pátek  
5. 6.), německý gospelový sbor Good News Singers (pátek 5. 6.) a dále Jiří 
Stivín, klavírní virtuóz Radoslav Kvapil nebo anglický zpěvák Martin Smith 
(pátek 5. 6.).

Aktuální seznam všech programů a aktivit chystajících se v rámci Dnů víry 
naleznete na webových stránkách projektu: http://dnyviry.cz/.

DO DNŮ VÍRY SE MŮŽETE ZAPOJIT I VY. MOŽNOSTÍ JE NĚKOLIK:
  Modlete se – pro úspěch této misie je potřebná modlitba
  Pozvěte své sousedy či kolegy – program na http://dnyviry.cz
  Pomozte s propagací – vyvěste plakátek, sdílejte na FB profilu
  Staňte se dobrovolníky – můžete se hlásit na http://dnyviry.evangelizace.cz

Vojtěch Jurásek

OLDŘICH DANDA
novinář
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OBRAZ RODIČOVSTVÍ  
NENÍ VŽDY RŮŽOVÝ
Rodičovství je jedinečný vztah na celý život. A právě výstava 
Obrazy rodičovství chce poukázat na jeho hodnotu od početí až 
po odchod dětí z domova, když si zakládají vlastní rodinu. V rámci 
Dnů víry ji bude možné zhlédnout v prostorách kaple  
svaté Zdislavy v kostele sv. Jiljí na Praze 1. 

S oučasná situace ve  společnosti, 
kde klesá vědomí hodnoty ma-
teřství a  otcovství pro osobní 

růst člověka, vedla k  myšlence vytvořit 
ke dvacátému výročí vyhlášení Meziná-
rodního roku rodiny putovní interaktiv-
ní výstavu s tématem rodičovství. 

Záměrem výstavy s příhodným názvem 
Obrazy rodičovství je ukázat změny, 
ke kterým dochází v těle a psychice mat-
ky i otce v souvislosti s jednotlivými fá-
zemi rodičovství, a  také význam těchto 
změn pro rodiče i dítě. Autorka textové 
části Petra Michalová z Národního cen-
tra pro rodinu se tématem zabývala přes 
dva roky. 

Fotografka Lucia Petrůjová již mnoho 
let mapuje různé rodiny a vztahy s dět-
mi. Expozice zahrnuje patnáct velko-
formátových fotografií k tématům jako 
je kojení, pevná vazba mezi dítětem 
a matkou či otcem, rozdíly v působení 
matky a otce na dítě, komunikace dítě-
te s rodiči, specifika matek postižených 

Výstava Obrazy rodičovství bude 
slavnostně zahájena vernisáží 
v sobotu 23. května v 16.30 hodin. 

Od neděle pak bude možné projít 
bránou rodičovství a meditovat  
nad fotografiemi a hlubokými texty, 
nebo si společně zahrát, třeba 
na „telefon“.

Najdete nás: 
24. května – 7. června
Po – So 10.00–18.00
Ne  13.00–18.00

Kostel sv. Jiljí, kaple sv. Zdislavy
Husova ulice, Praha 1 – Staré Město

Otevřeno bude také během Noci 
kostelů v pátek 29. května

A pro ty, kdo v kapli sv. Zdislavy ještě 
nikdy nebyli, připojujeme informaci, 
že vchod do ní najdou hned 
po vstupu do kostela sv. Jiljí vlevo 
pod kůrem. Hlavní mozaiku kaple, 
na které je znázorněna sv. Zdislava 
s celou svou rodinou, vytvořil malíř 
a grafik Jaroslav Šerých v roce 1991.

Foto:  Michal Němeček

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

Foto:  Michal Němeček

dětí, sourozenecké skupiny, stárnutí 
rodičů. 

Zároveň se nejedná o klasickou výstavu. 
Vstupní branou se dostaneme do imagi-
nárního bytu, ve kterém je jako symbol 
domova použito světlé jasanové dře-
vo. Linie stuhy-vlny jde jednou nahoru 
a podruhé dolů, jako život sám. Růžová 
je barvou výzvy a zároveň vyjadřuje, že 
život není vždy růžový a  je potřeba se 
prát a jít dál. Součástí výstavy jsou inter-
aktivní prvky, které zaměstnají všechny 
členy rodiny. 

Výstava byla vytvářena se zřetelem 
k  možnosti instalace na  různých mís-
tech, a  tak Obrazy rodičovství už vi-
děli poutníci na  Velehradě i  ve  Žďáře 
nad Sázavou, ale i  obyvatelé Jihlavska 
či Českých Budějovic. Od  24. května 
do  7. června ji bude možné zhlédnout 
i v Praze na místě víc než symbolickém – 
v kapli sv. Zdislavy, patronky rodin. Více 
se dočtete na www.apha.cz/cpr

Jana Šilhavá
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Foto:  Michal Němeček

„Věrný Čech, poctivý kněz a statečný voják“, těmito slovy 
charakterizoval kdysi biskup Jaroslav Škarvada kněze, účastníka 
II. odboje a vězně komunistického režimu generálmajora P. Hugo 
Vaníčka, od jehož úmrtí  uplyne 13. dubna 20 let. Ve Vlastivědném 
sborníku Podřipsko (1990/I.) o něm píše PhDr. Quido Kastner.

tu vydával pro vojáky publikace, zejména 
s náboženskou tématikou, českou beletrii 
a dějepisná pojednání.

První poválečné měsíce v osvobozené re-
publice prožil v Plzni, odkud byl odvolán 
pro svůj protest proti umísťování portré-
tu J. V. Stalina vedle prezidenta Edvarda 
Beneše. Krátce působil ve  Vojenském 
historickém ústavu v Praze, kde se mimo 
jiné zasadil o úpravu vojenských hřbitovů 
v zahraničí. Jako duchovní působil ve vo-
jenské nemocnici v Praze-Střešovicích.

Po  únoru 1948 byl propuštěn z  armády 
a  krátce vězněn ve  vazební věznici. Jako 
řada ostatních kněží byl za  své postoje 
od roku 1951 internován v bývalém kláš-

teře v Želivi a v internačním táboře v Háj-
ku. Po propuštění v roce 1953 sloužil jako 
kaplan v Ústí nad Labem a od roku 1956 
jako administrátor v Roudnici nad Labem.

V temných dobách se nebál odvážně kázat 
proti tehdejšímu režimu. S  přibývajícím 
věkem ubývalo sil a  v  roce 1968 odchá-
zí z  velké farnosti, kterou byla Roudnice 
nad Labem do Libčic nad Vltavou. Zemřel  
13. dubna 1995 ve  Staré Boleslavi a  dle 
svého přání byl pochován v Roudnici nad 
Labem, kde o  jeho hrob s  láskou pečují 
roudničtí katolíci.

Filip J. K. V. Uzel

P. HUGO VANÍČEK 
DŮSTOJNÍK DUCHOVNÍ SLUŽBY 
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY

KULATÉ VÝROČÍ MÁ LETOS I JOSEF BERAN
V letošním roce si připomínáme hned několik významných 
společenských výročí. Neměli bychom zapomenout, že jedno z nich 
se týká i kardinála Josefa Berana. Tomu se před padesáti lety začala 
psát závěrečná kapitola života spojená s jeho římským exilem. 

N arodil se 24. října 1906 v  obci 
Bystřec. Po absolvování pražské-
ho arcibiskupského gymnázia 

odjel studovat do zahraničí a v srpnu 1936 
byl v Maastrichtu vysvěcen na kněze. Jeho 
první působení bylo u Sv. Ignáce z Loyoly 
v Praze na Karlově náměstí. Navštívil Pol-
sko a Belgii. Měl odjet na misie do Afriky, 
ale jeho plány zkřížil začátek druhé světo-
vé války. Hugo Vaníček vstoupil do čs. za-
hraniční armády ve francouzském Agde.

Po ústupu do Anglie byl ve spojení s před-
sedou exilové vlády Mons. Josefem Šrám-
kem a dalšími představiteli této vlády. Zú-
častnil se postupu čs. vojska přes Francii 
a  v  květnu 1945 bojoval ve  slavné bitvě 
u Dunkerque. Během válečného konflik-

V roce 1965 ho papež Pavel VI. 
jmenoval kardinálem, aby tak 
odblokoval jednání o  dalším 

vývoji vztahů církve a státu u nás. Po slo-
žitém vyjednávání odjel Beran v  únoru 
z  Prahy pro červený biret s  vědomím, 
že se do vlasti již nejspíš nepodívá. Jeho 
osobní oběť však umožnila, aby se no-
vým správcem arcidiecéze stal František 
Tomášek. Neutuchající energii projevo-
val Josef Beran i během působení mimo 
rodnou zemi. Zúčastnil se například zá-
věrečné části Druhého vatikánského kon-
cilu, přednesl inspirativní projev k tématu 
náboženské svobody a  vyzval k  objek-

tivnímu zhodnocení významu a  přínosu 
M. Jana Husa. Cestoval po světě, navště-
voval zejména naše krajany, mezi nimiž 
duchovně působil. Založil poutní dům 
Velehrad a  zasloužil se třeba i  o  získání 
finančních prostředků na chod koleje Ne-
pomucenum, kde také po  těžké nemoci 
17. května 1969 zemřel. 
Debata o významu této osobnosti se pod 
vedením kardinála Dominika Duky ode-
hrála ve  čtvrtek 26. března na  pražském 
arcibiskupství, a to i s ohledem na beati-
fikační proces, který započal za kardinála 
Miloslava Vlka v  první polovině 90. let. 
Účastníci setkání se seznámili s dosavad-

ním průběhem řízení. Poté bylo konsta-
továno, že vzhledem k  novým možnos-
tem výzkumu jak ve  vatikánských, tak 
českých archivech je možné významně 
doplnit historické kontury Beranova por-
trétu a zasadit je do širších kontextů doby, 
což je nezbytným předpokladem pro 
úspěšné završení beatifikačního procesu 
na diecézní úrovni.                Jaroslav Šebek         
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Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat.  Nejedná se o výčet celé náplně jejich 
práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z DIÁŘE BISKUPA HERBSTA

Z DIÁŘE KARDINÁLA DUKY

Z DIÁŘE BISKUPA MALÉHO

  1. 5. 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za duchovní povolání
  2. 5. 11.00 Příbram-Svatá Hora – pouť za duchovní povolání
  3. 5. 8.00 Velíš u Vlašimi, kostel sv. Josefa – poutní mše sv.
  5. 5. 17.30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. k výročí konce války 
  6. 5. 18.00 Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – mše sv.
10. 5. 10.30 Luxembourg – poutní mše sv. k Panně Marii
12. 5. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., výročí posvěcení katedrály
15. 5. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – vigilie slavnosti sv. Jana Nepomuckého; Navalis
16. 5. 11.30 Svatý Hostýn, bazilika Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. pro Radio PROGLAS 
17. 5. 16.00 Praha-Staré Město, kostel sv. Jiljí – mše sv. pro polskou farnost
19. 5. 9.00 České Budějovice, TF JČU – konference: Mistr Jan Hus – svědek křesťanské víry pro naši dobu
22. 5. 15.30 Praha-Břevnov, kostel sv. Markéty – mše sv., Te Deum KTF UK
23. 5. 9.00 Jáchymov – mše sv. při Jáchymovském pekle
23. 5. 20.00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého
24. 5. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Seslání Ducha svatého
30. 5. 11.00 Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy – mše sv.
30. 5. 20.30 Praha-Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – ekumenická bohoslužba v rámci Dnů víry 2015
31. 5. 11.00 Dobřejovice, ZŠ Parentes – mše sv., první sv. přijímání 

  2. 5. 11.00 Příbram-Svatá Hora – arcidiecézní pouť za duchovní povolání
  3. 5. 9.00 Praha-Strašnice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
  5. 5. 17.30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. k výročí konce války
  8. 5.  15.00 Borotice – mše sv., vikariátní setkání dětí
10. 5. 9.00 Praha-Nové Město, kostel sv. Ignáce – mše sv. s biřmováním
12. 5. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., výročí posvěcení katedrály
14. 5. 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. s biřmováním
16. 5. 9.30 Pardubice, Salesiánské středisko mládeže – Festival salesiánského hnutí mládeže
17. 5. 10.30 Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice – mše sv. s biřmováním
23. 5. 17.30 Praha-Chodov, KC Matky Terezy – mše sv. s biřmováním
24. 5. 10.30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – mše sv. s biřmováním
27. 5. 17.30 Praha-Nové Město, kostel sv. Kříže – mše sv. s biřmováním a prvním sv. přijímáním
31. 5. 9.30 Praha-Smíchov, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním

  2. 5. 11.00 Příbram-Svatá Hora – arcidiecézní pouť za duchovní povolání
  5. 5. 17.30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. k výročí konce války
  6. 5. 18.00 Kutná Hora, kostel sv. Jakuba – mše sv.
 19.00 Kutná Hora, refektář Jezuitské koleje (GASK) – beseda o vztahu křesťanství a islámu
13. 5. 18.30 Berlín, Velvyslanectví ČR – přednáška pro Deutsche Freunde und Förderer  
  der Olga Havel Stiftung
17. 5. 10.15 Praha-Hlubočepy, kostel sv. Filipa a Jakuba – mše sv. s biřmováním
20. 5. 9.00 Sedlčany, 2. ZŠ Propojení – beseda s žáky
21. 5. 9.00 Praha-Hostivař, Křesťanské gymnázium – účast na maturitách
 13.00 Praha-Vinohrady, Arcibiskupské gymnázium – účast na maturitách
23. 5. 15.30 Brandýs nad Labem, Farní sbor ČCE – beseda Obnova církve včera, dnes, zítra
 18.00 Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla – mše sv. s biřmováním
24. 5. 9.30 Praha-Vršovice, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním
 17.00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory 
27. 5. 9.00 Praha-Nové Město, Církevní SZŠ Jana Pavla II. – účast na maturitách
31. 5. 9.30 Nové Strašecí, kostel Narození Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 17.00 Praha-Nové Město, Mázhaus Novoměstské radnice – vernisáž výstavy Nechte maličkých přijíti ke mně
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PROGRAMY
PASTORAČNÍ STŘEDISKO

www.apha.cz/ps 

 5. 5. 19.30  Příprava na manželství*; CPR
 6. 5. 9.30 Setkání maminek; DS
 12. 5. 19.30  Příprava na manželství*; CPR
 13. 5. 9.00  Akademie nejen pro seniory; 

výlet na Levý Hradec; PS
 15. 5. 20.00 Modlitba Taizé; DS
 16. 5. 9.00  Kurz pomocníků v pastoraci 

6/6*; PS
 19. 5. 19.30  Příprava na manželství*; CPR
 20. 5. 9.30 Setkání maminek; DS
 26. 5. 19.30  Příprava na manželství*; CPR
 27. 5. 8.00  Akademie nejen pro seniory*; 

výlet do Milevska; PS
 27. 5. 19.00  Modlitba za Dny víry Praha 

2015; PS
*  jen pro přihlášené; vstup do  místa konání 

akcí je z Kolejní ulice č. 4
PS –  Pastorační středisko; CPR – Centrum 

pro rodinu 
DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

www.centrumnazaret.cz

Taneční víkend

1.–3. května od  18.00 – taneční víkend pro 
účastníky starší 18 let. Skvělí lektoři, výbor-
ná zábava, dobré jídlo a  nezapomenutelný 
plesový večer! Začátek v  kostele sv. Jakuba 
v Kunraticích, konec v neděli po obědě. Po-
platek: studenti 400 Kč/pracující 600 Kč. Při-
hlášky na 733 161 614 nebo nazaret@apha.cz

Tematická víkendovka

8.–10. května od 18.00 – tematická víkendov-
ka pro mladé 12–17 let s  názvem Povolání. 
Začátek v  kostele sv. Jakuba v  Kunraticích, 
konec v neděli odpoledne. S sebou: Bibli, spa-
cák, přezůvky. Účastnický poplatek: 300 Kč/
sourozenecká sleva (1+1)  500 Kč. Přihlášky 
na 733 161 614 nebo nazaret@apha.cz

MINISTRANTI

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

9. května od 9.30 v kostele sv. Petra v Milíně-
-Slivici (pro mladší kluky cca 7–15 let). Téma: 
Mučedníci. Program: nácvik ministrant-
ské služby, mše svatá, hry, soutěže, fotbá-

lek. S  sebou: 70 Kč na  jídlo, oblečení a obuv 
do  tělocvičny a pokud možno ministrantské 
oblečení. Ukončení v 16.00. Více: P. Benedikt 
Hudema: tel. 724 209 774, ministranti@apha.cz

Starší ministranti

15.–16. května od  18.00 v  kostele sv.  Jaku-
ba v Praze-Kunraticích (pro starší kluky cca 
15–25 let).  Program: zahájení mší svatou. 
V  sobotu mše svatá, příležitost ke  svátosti 
smíření, duchovní program, fotbálek, film. 
S sebou: 200 Kč na jídlo, sportovní a minist-
rantské oblečení. Více: P. Benedikt Hudema: 
tel: 724 209 774, benedikthudema@atlas.cz

Tábor pro mladší ministranty 
– Dobývání Svaté země IV

Týdenní pobyt pro mladší ministranty (cca 
od 8 do 14 let) v Hrádku u Vlašimi. Termíny: 
16.–22. 8. a 23.–29. 8. Cena: 1800 Kč, souroze-
necká sleva 500 Kč. Program: Dobývání Sva-
té země IV. Dobrodružství, liturgie, soutěže, 
noční výprava, příroda, bojové hry, spaní pod 
„širákem“. Přihlášky a  info.: P. Benedikt Hu-
dema, 724 209 774, ministranti@apha.cz

Maria Rast 2015

Jsi ministrant 14–25 let? Chceš zažít dobro-
družství v  rakouských Alpách se svými vrs-
tevníky? Tak právě tahle akce je pro tebe! 
Alpská usedlost na  poutním místě Maria 
Rast, skvělá kuchyně, výšlapy do hor, fotbálek 
v údolí, koupání, kvalitní duchovní program 
a mnoho dalšího tě čeká, pokud najdeš odva-
hu vyrazit. Termín: 1.–11. 7. Přihlášky a info.:
P. Benedikt Hudema, 724 209 774,
ministranti@apha.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

www.chemin-neuf.cz

 8.–10. května – Víkend pro mladé 18–30 
let. Téma: Velký třesk! Přednáška, sdílení, 
modlitba, společenství!

 15.–17. května – Víkend pro mládež 14–18 
let. Čas ke chvále, ztišení, svědectví i přátelství! 

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY 

www.kcmt.cz

9. května od 12.00 – Motorkářské požehnání 
(kaple KCMT a parkoviště před budovou)

 11. května od  18.00 – Vernisáž výstavy: 
Madony (KCMT)

 11. května od 16.00 – doc. PhDr.  Jaroslav 
Šebek: Mistr Jan Hus – přednáška sdružení 
Křesťanských seniorů (KCMT)

 17. května od  15.00 – Poutní bohoslužba 
u kapličky sv. Jana Nepomuckého na Hájích 

 29. května – Noc kostelů – přijďte se podí-
vat do našich kostelů; sv. František na Chodo-
vě – 17.15–21.00; KCMT na Hájích – 18.00–
23.30 

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

www.svata-hora.cz

 2. května od 11.00 – 14. arcidiecézní pouť 
za duchovní povolání, celebruje kardinál Do-
minik Duka, arcibiskup pražský

 9. května od 11.15 – pouť s karmelskou ře-
holní rodinou

 16. května od  10.30 – pouť bývalých pří-
slušníků PTP

 16. května od 11.30 – Orelská pouť 
 30. května od  10.00 – pouť členů Matice 

svatohorské

AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA

http://ads.cvut.cz

 6. května od  20.00 – P.  Ondřej Matula 
SDB: Da mihi animas, caetera tolle! Don Bo-
sko, přítel mládeže, otec sirotků a zakladatel  
společenství...

 13. května od 20.00 – Bc. Jakub Formánek: 
Husova tradice a katolická církev v době Prv-
ní republiky

 20. května od 20.00 – Dr. Miroslav Kunštát: 
Pražská kapitola beuronské umělecké školy 
v evropském kontextu 

KAPUCÍNI  – LORETA

www.kapucini.cz; www.loreta.cz

V měsíci květnu se koná po každé nedělní mši 
sv. v 18.00 v kostele Narození Páně v Loretě 
májová pobožnost.

 2. května od 18.00 – Poutní sobota: mše sv. 
v Loretě, následuje pobožnost v ambitu

 6. května od  19.00 – Večery u  kapucínů. 
Vystoupí vokálně-instrumentální soubor 
Alla Breve.  Výtěžek benefice bude věnován 
na  podporu rekonstrukce Milíčovy kaple 
v Malešicích
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POZVÁNKY

 9. května doprovodí mši sv. komorní pě-
vecký sbor Vocalica Praha pod vedením sbor-
mistryně Štěpánky Švejdové. Po mši sv. násle-
duje krátký koncert duchovní hudby

ČESKÁ PROVINCIE ŘÁDU
SV. AUGUSTINA 

www.augustiniani.cz

Modlitba za pronásledované křesťany

10. května od 17.00 se v kostele svatého To-
máše v Praze na Malé Straně budeme modlit 
za pronásledované křesťany, v 18.00 následuje 
mše sv. a po ní hodinová adorace. Zve Hnutí 
Křesťan a práce a farnost Svatého Tomáše.

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY

www.farnost-sporilov.cz

Biblické písně

3. května od  19.00 se koná koncert k  výro-
čí úmrtí Antonína Dvořáka. Na  programu 
bude cyklus Biblických písní op. 99 na  texty 
z Knihy žalmů v překladu Bible kralické. Zpěv 
a průvodní slovo Petr Jedelský, varhanní do-
provod Linda Sítková.

ŘKF PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU

www.lhoteckafarnost.cz

Pravidelné akce, na které jste zváni:
 Společenství mužů a otců, každých 14 dnů, 

vždy v pondělí od 20.00 na faře 

 Chrámový sbor přijímá nové členy, zkouš-
ka každé úterý od 20.00 v kostele 

Farní akademie

 17. května od 16.30 přednáška JUDr. Jiřího 
Gorčíka: Nový občanský zákoník. Jak jej po-
chopit a neztratit se v něm. 

 24. května od 16.30 přednáška Hany Kláry 
Němečkové:  Evangelizace a pouliční misie – 
sprosté slovo nebo nutnost? Jak hlásat Krista 
vhod i nevhod. 
V kostele P. Marie Královny míru, Praha 4 – 
Lhotka, Ve Lhotce 36. 

ŘKF U KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA

www.centrumbarrandov.cz

Pěkné stáří

V rámci projektu Pěkné stáří jste zváni na se-
tkávání seniorů na zlíchovské faře, Na Zlícho-
vě 221/8 Praha 5, od 9.00 do 12.00.
15. května – P. Artur Cierlicki SAC: Otcové 
pallotini. Kontakt: mob. 607 870 457.

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

www.farnostbohnice.cz

Kulturní Osmičky 

8. května od 19.30 – Codex Speciálník. Účin-
kuje soubour Concerto Aventino pod vede-
ním Jakuba Kydlíčka. Vstupné dobrovolné, 
vstup je bezbariérový.
Více na www.osmicky.cz

Starobohnické posvícení

17. května od 11.00 – mše svatá, Starobohnic-
ké posvícení. Dále se můžete těšit na jarmark 
středověkých řemesel spojený s bohatým do-
provodným programem, který se letos pone-
se ve  středověkém duchu. Od  14.00 hod. se 
uskuteční historický průvod krále Vladislava 
a jeho družiny s připomínkou vysvěcení kos-
tela sv. Petra a  Pavla. Během dne vystoupí 
hudební skupina Řemdih, soubor historické-
ho tance Regii Caroli Regis, unikátní soubor 
Pražský ukulele band a  další. Posvícení za-
končí v 18.00 hod. koncert Spirituál kvintetu.
Více na: www.starebohnice.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

 2. května od  10.00 – Koncert japonského 
sboru WADACHI. Na programu A. Dvořák, 
B. Smetana, L. Janáček, Shoji Moroi, české a ja-
ponské lidové písně, kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné. Následuje vernisáž výstavy obra-
zů Moniky Mottl s tématikou mořských mušlí 
– Marine World „Sea Shells“ (v refektáři, vstup 
volný, výstave trvá do 30. 6.)

 12. května od 10.00 – Jarní a trampské pís-
ně v podání učitelů a žáků ze ZŠ U Boroviček, 
denní stacionář, vstup volný

 17. května od  17.00 – Benefiční koncert 
z orchestrální řady Archioni Plus pod vede-
ním Michala Macourka. Na programu sklad-
by E. Griega a C. Debussyho, kostel sv. Rodi-
ny, vstupné dobrovolné

 31. května od  14.00 – Dětský den (hry, 
soutěže o  ceny, koně, občerstvení), zahrada 
Domova

Svatohorská pouť

8.–9. května jsou zváni všichni na pouť s kar-
melskou řeholní rodinou:

 8. května od  9.00 z  Dobříše (do  19.00) 
na Svatou Horu (zajištění noclehu na e-mail: 
jungovami@seznam.cz) 

 9. května od  9.00 přednáška: P.  Jan Poříz 
OCD, od  10.00: P.  Vojtěch Kodet O.Carm., 
od 11.15 mše sv.: Mons. Michael Slavík 
Více na: www.klasterslany.cz

Certifikace lesa

12. května od  17.30 zve ekologická sek-
ce ČKA na  besedu s  Ing.  Tomášem Dudou 
na  téma Certifikace lesa. Přízemí kláštera 
Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49. 

Pěší pouť z Prahy do Jeníkova

13.–17. května jste zváni na mariánskou pěší 
pouť z Prahy do Jeníkova. 
Program: 

  13. května od  19.00 – úvodní mariánská 
pobožnost v katedrále svatého Víta, Václa-
va a Vojtěcha 

  14. května v  6.45 – zahájení v  kostele sv. 
Karla Boromejského v Praze pod Petřínem 
(nocleh v Nelahozevsi, cca 30 km) 

  15. května v 7.00 (nocleh v Libochovicích, 
cca 30 km)

  16. května od 7.00 (nocleh v Kostomlatech, 
cca 30 km) 

  17. května od  7.30, ve  13.00 poutní mše 
svatá v Jeníkově, oběd a zakončení 

Doprovodné vozidlo zajištěno. Přihlášky na 
tel. 515 296 384, e-mail: marek@fatym.com

Varhanní nešpory maltézských rytířů 

19. května od  17.00 uspořádá Suverénní 
Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, 
Rhodu a  Malty a  Společnost pro duchov-
ní hudbu v  řádovém kostele Panny Marie 
pod řetězem v  Lázeňské ulici v  Praze 1 
– Malé Straně koncert duchovní hudby. 
Na  programu: J. S. Bach, G. Telemann,  
T. A. Vitali, A. Dvořák. 
Účinkuje: Lucie Hilscherová – mezzosop-
rán, Marie Fuxová – housle, Linda Čechová 
– varhany.
Vstup na koncert je volný.
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Koncert v Podskalí

21. května od  18.30 jste zváni na  benefiční 
koncert na opravu varhan do kostela Nejsvě-
tější Trojice v Podskalí. Na programu skladby 
J. S. Bacha, na housle hraje Čeněk Pavlík, bib-
lické texty přednese Elen Strupková. Trojická 
ulice, Praha 2.

Cyrilometodějská pouť  

 23. května: VII. etapa – Roudná-Tučapy-
-Jindřichův Hradec, 27 km

 24. května: VIII. etapa – Jindřichův Hra-
dec-Kunžak 21 km
Odjezd do  Roudné vlakem z  Prahy hl. n. 
v  6.33 do  Veselí nad Lužnicí (8.27) a  odtud 
autobusem 8.55 do Roudné (9.11) nebo se ky-
vadlově přiblížíme auty. Nocleh pod střechou 
(spacáky s sebou). 
Odjezd z Kunžaku busem 17.14 nebo 19.05. 
Návrat do Prahy ve 22.30 nebo 22.55.
Informace na tel. 731 604 392; www.sfr.cz;
www.poutnik-jan.cz

Kolegium katolických lékařů 

27. května od  18.30 zve KKL na  přednášku 
Prof.  PhDr.  Jaroslava Meda: Naši katoličtí 
spisovatelé. V knihovně (přízemí) III. Interní 
kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

Františkánská pouť seniorů do Hájku

28. května zve místní společenství Sekulární-
ho františkánského řádu u kostela sv. Anežky 

na Spořilově na 14. ročník Františkánské pou-
tě seniorů do Hájku. 

 9.00 – prohlídka kláštera na Bílé Hoře, pak 
autobusem č. 347 a ze Starých Litovic, odtud 
starou poutní cestou 4,5 km do Hájku.

 12.30 mše sv. a další program. Odvoz zpět 
k autobusům MHD do Prahy zajištěn. 
Kontakt: tel.: 241 950 251; 725 939 385;
e-mail: f.reichel@volny.cz

Mariánská pouť Prahou

30. května od 10.00 zve Národní rada Seku-
lárního františkánského řádu ČR na  už 
tradiční Mariánskou pouť Prahou. Pouť za-
hájíme po  mši svaté v  kostele Panny Marie 
Andělské na Hradčanech, v Loretě.  Od 12.00 
následuje pěší pouť na  Staroměstské náměs-
tí s  modlitbou desátků slavného růžence 
v kostelích Panny Marie Vítězné, Sv. Tomáše,  
sv. Františka z  Assisi a  v  kapli svatého Mi-
chala u kostela Panny Marie Sněžné u hrobu  
14. pražských mučedníků. Pouť zakončíme  
Te Deum v kostele sv. Jakuba v 16.30. 

SKAM

Od 19. do 20. června zveme všechny mladé 
a jejich společenství na sportovní akci SKAM 
(Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která 
se bude konat Praze-Dolních Počernicích.
Přihlašování probíhá od 20. 4. do 31. 5. (při 
včasnější registraci týmu je výhodnější star-
tovné) na: www.iskam.cz

Pouť – poznávací zájezd do Itálie

Diecézní centrum pro seniory Hradec 
Králové zve na  poutně-poznávací zájezd 
do  Itálie (Řím, Neapol, Pozzuoli, Monte 
Cassino, Montichiari, koupání v  moři...).  
Termín: 22. – 30. 6., cena 12 490 Kč a 40 Euro.
Kontakt: tel: 495 063 661, email: dcs@bihk.cz,
web: www.dcshk.cz

PROGRAM

	 9.00	mše	svatá

	 9.30	adorace
	 	 (možnost	svátosti	smíření,
	 	 v	10.15	svátostné	požehnání)

	10.30	modlitba	růžence
	11.00	mše	svatá
	 	 (celebruje	kardinál
	 	 Dominik	Duka	OP)

	13.30	Májová	pobožnost
	 	a	zakončení	pouti
	 	 (vede	Mons.	Václav	Malý
	 	 a	P.	Jan	Sokulski	CSsR)
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KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  10. 5. – 6. neděle velikonoční (9.00): 
kostel sv. Antonína Velikého, Liberec 
(P. Radek Jurnečka)

  24. 5. – Boží hod svatodušní (9.00): 
kostel Neposkvrněného Početí Panny 
Marie, Ostrava-Radvanice  
(P. Marek Jargus)

RADIO PROGLAS

  3. 5.  – 5. neděle velikonoční (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého,  
Plzeň-Bory

  10. 5. – 6. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice,  
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  17. 5. – 7. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice  
(P. Józef Szeliga)

  24. 5. – Boží hod svatodušní (9.00): 
duchovní centrum Brno-Lesná 
(P. Pavel Hověz)

  31. 5. – slavnost Nejsvětější Trojice 
(9.00): kostel sv. Augustina, Brno 
(P. Pavel Šenkyřík)

TELEVIZE NOE

  3. 5.  – 5. neděle velikonoční (10.30): 
kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná-
-Doly (P. Przemyslaw A. Traczyk)

  10. 5. – 6. neděle velikonoční (10.30): 
kaple Tv NOE, Ostrava  
(P. Leoš Ryška SDB)

  16. 5. – (10.15): bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie, Svatý Hostýn  
(kardinál Dominik Duka)

  17. 5. – 7. neděle velikonoční (10.30): 
bazilika Navštívení Panny Marie, 
Svatý Kopeček u Olomouce  
(kardinál Stanislaw Dziwisz)

  24. 5. – Boží hod svatodušní (10.00): 
bazilika sv. Petra, Vatikán  
(František I.)

  31. 5. – slavnost Nejsvětější Trojice 
(10.00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna vyhrazena

JUBILEÁŘ 

   ThDr. Krzysztof Drzazga, administrátor 
v Žebráku, 14. 5. 1975 (40 let)

   P.  Mgr.  Jan Fatka O.Carm., farní vikář 
v Praze-Liboci, 14. 5. 1955 (60 let)

   Václav Sochor, administrátor v  Praze-
-Libni a Praze-Vysočanech, 14. 5. 1950 
(65 let)

   P.  prof.  PhDr.  Ludvík Armbruster SJ, 
na odpočinku v Praze, 16. 5. 1928  (87 let)

   P. Mgr. Wolfgang Karel Horák O.Præm., 
administrátor v Praze-Střešovicích, 17. 5. 
1980 (35 let)

   kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibis-
kup, 17. 5. 1932 (83 let)

   Mgr. Pavel Budský, administrátor v Pra-
ze-Čakovicích, 22. 5. 1970 (45 let)

   Jindřich Brandejs, osobní farář, výpo-
mocný duchovní v  Křečovicích, 25. 5. 
1934 (81 let)

   Mons. Pavel Kučera, prelát, emeritní ka-
novník , 27. 5. 1932 (83 let)

P.  Werner Rösch SDB zemřel v  Charitním 
domě ve Staré Boleslavi dne 29. března 2015 
ve věku nedožitých 72 let, v 30. roce své kněž-
ské služby. Poslední rozloučení se konalo  
1. dubna 2015 v kostele sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše v Praze-Kobylisích, pohřben byl do sa-
lesiánského hrobu v Praze-Ďáblicích. R.I.P.

ÚMRTÍ

   P.  Regalát Petr Beneš OFM, Th.D.,  
duchovní správce in solidum v  Praze-
-Spořilově, 1. 5. 1995 (20 let)

  P.  ThMgr. Ryszard Wojciechowski MIC,  
administrátor u  Sv. Vojtěcha, Praha - 
Nové Město, 27. 5. 1995 (20 let)

  P.  Mgr.  Krzysztof Józef Strzelczyk CSsR, 
farní vikář na  Svaté Hoře v  Příbrami,  
28. 5. 1985 (30 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ

USTANOVENÍ

S účinností od 19. března 2015 byli na dobu 
pěti let jmenováni a ustanoveni tito členové 
sboru poradců Arcidiecéze pražské:
  Libor Bulín, 
probošt a okrskový vikář

 Dr. Vojtěch Eliáš, 
    biskupský vikář
 Stanisław Góra, kanovník
  Mons. Karel Herbst SDB,

    pomocný biskup
  Mons. Mgr. Václav Malý,

    pomocný biskup
  Mons. ThLic. Artur Matuszek,  
rektor Arcibiskupského semináře, 
prelát Jeho Svatosti

  Mgr. Ing. Michal Němeček, 
biskupský vikář

  Mons. Michael Slavík, Th.D.,  
generální vikář

Svatojánské slavnosti NAVALIS

Největší barokní slavnosti na vodě u Karlova mostu v Praze s třísetletou tradicí! 
Každoročně 15. května.

PROGRAM:
12.00 Ukázka Jízdy králů a zdravice primátorky na Mariánském náměstí
18.00 Mše svatá v katedrále sv. Víta
19.00 Procesí na Karlův most
20.00 Regata historických a dračích lodí
20.15 Bohoslužba v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí
21.00 Barokní vodní koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

www.navalis.cz



15DUCHOVNI CVIČENÍ

ÚMYSL VŠEOBECNÝ: 
Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali 
mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.

ÚMYSL NÁRODNÍ: 
Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře 
rozpoznávat znamení času.

ÚMYSL EVANGELIZAČNÍ: 
Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním 
prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala 
hlásat Krista.K

V
ĚT

EN

ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU
MODLITBY

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

TEMATICKÉ POBYTY VE STŘEDISKU ELJON V KRKONOŠÍCH

4.– 8. 5. DC Modli se a pracuj P. Karel Satoria ŘKF Svatá Hora 
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

7.–10. 5. Velikonoční DO  
(dívky 16-30 let) 

P. Robert Mayer OFMConv. 
sestry boromejky

Havlíčkova Borová vincenta@boromejky.cz www.
boromejky.cz

15.–17. 5. Duchovní obnova P. Jiří Pleskač Matice svatohostýnská Svatý Hostýn 
www.hostyn.cz

18.–22. 5. DC Kristus - jediný  
Vykupitel člověka

P. Krzysztof Strelczyk CSsR ŘKF Svatá Hora 
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora  
www.svata-hora.cz

18.–21. 5. DO pro seniory  
a osamělé seniory

P. František Lízna SJ Marianum Jánské Lázně  
www.dcshk.cz

21.–24. 5. DO Život v církvi Kristově P. Martin Davídek Dcery Božské Lásky Jiřetín pod Jedlovou 
kdbl.jiretin@volny.cz

4.–7. 6. DC pro rozvedené  
a znovu sezdané

Mons. Aleš Opatrný ŘKF Svatá Hora 
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
 www.svata-hora.cz

8.–12. 6. DC Maria, vzor  
pro dnešní dobu

P. Jan Sokulski CSsR ŘKF Svatá Hora  
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora 
www.svata-hora.cz

9.–13. 6. Ignaciánské exercicie P. Josef Čunek SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn 
www.hostyn.cz

11.–14. 6. DO pro manžele P. Karel Moravec DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna 
www.dc-vranov.cz

11.–14. 6. DO pro zdravotníky,  
prac. Charity, pomáhající 
profese a dobrovolníky

P. David Ambrož DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna 
www.dc-vranov.cz

12.–14. 6. DO formou večeřadla jáhen Jiří Maxa ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

14.–18. 6. DC pro všechny P. Antonín Dabrowski OFM ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

 
Jak si udržet dobrou paměť  
i ve vyšším věku 

18.–22. května, lektorkou je Ing. Eva Ou-
tratová, členka České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging.

Tento pobyt je určen především pro seni-
ory – udělejte něco pro svou hlavu i tělo. 
Čeká vás základní kurs kognitivního 
trénování paměti jako prevence neduhů 

stáří, lehké kondiční cvičení v  přírodě, 
možnost polodenních vycházek do okolí 
Špindlerova Mlýna, večer možnost spo-
lečných posezení u hořícího krbu, promí-
tání filmů, …

Setkání zdravotníků 

11.–14. května (8.–11. června, 21.–24. září), 
lektorkou je MUDr. Marie Svatošová, za-
kladatelka hospicového hnutí v ČR.

Setkání zaměstnanců hospiců i  všech 
ostatních dlouhodobě pečujících o  těžce 
nemocné a umírající. Tento pobyt je kon-
cipován jako prevence proti syndromu vy-
hoření, přijďte si k nám odpočinout! Ten, 
kdo hodně dává, potřebuje i sám přijímat.

Přihlášky: 
Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33; 
tel+fax 499  523  852, mobil 732  580  154 
(po–pá 8–14); info@eljon.cz; www.eljon.cz
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Kateřina Lachmanová
Karikatury Boha

Obj. č.: 101878 

Aleš Opatrný
Credo

Obj. č.: 101740

www.ikarmel.cz

Doporučujeme: Michelle Moran

je spolu se svým manželem zakládající 
členkou komunity SION, která se věnuje 
evangelizaci. V letech 1985 až 1988 vedla  
komunitní misijní tým, jehož úkolem  
bylo připravit a vést misie v anglických 
farnostech. Poté v rámci komunity orga-
nizovala a řídila vdělávací evangelizač‑ 
ní kurzy. V roce 1988 ukončila studium 
pastorální teologie v Cambridgi magis‑ 
terským titulem. Kromě své činnosti 
v komunitě stojí v současné době v čele 
Katolické charismatické obnovy v Anglii  
a Walesu a je prezidentkou Mezinárod‑ 
ní rady pro charismatickou obnovu v Ří‑ 
mě. V roce 2007 ji papež Benedikt XVI. 
jmenoval členkou Papežské rady pro 
laiky.

Michelle Moran
Evangelizace s odvahou a citem

     „Církev existuje proto, aby evangelizovala“ – to 
jsou slova papeže Pavla VI. Tato výzva k evangeli-
zaci se nás křesťanů bytostně dotýká, máme však 
problém, že často netušíme „jak na to“. Kde máme 
začít?
Kniha Michelle Moran oslovuje jak jednotlivce, 
toužící s druhými sdílet svou víru, tak skupiny 
i celé farnosti, které hledají způsoby, jak evange-
lizovat v místě svého působení. Autorka nabízí 
bohaté osobní zkušenosti, získané dlouholetou 
evangelizační činností, i praktické návrhy a rady,
jak se na předávání víry připravit, jak navázat  
kontakt, jak postupovat, aby naše svědectví ne‑ 
bylo chaotické, a tím pro druhé nesrozumitelné.

„Evangelizace je žebrák, který druhému žebrákovi 
ukazuje, kde najde chléb života.“

ISBN  978-80-7195-861-1
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Brian Draper
Víra jako výzva

Obj. č.: 101323

Madeleine Delbrêlová
Misionáři bez lodi

Obj. č.: 101294 

www.kna.cz
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KvítKy papeže FrantišKa 
Andrea Tornielli
Brož., 168 str., 229 Kč

 
 HusovsKá dilemata

Ctirad Václav Pospíšil
Váz., 320 str., 390 Kč

 
 uKrytý poKlad

José Tolentino Mendonça
Brož., 112 str., 145 Kč

 
dotKount se BoHa
Jacques Philippe
Brož., 224 str., 198 Kč

 
příBěH marie

 DVD, 95 min, 199 Kč

evangelizace 
s odvaHou a citem
Michelle Moran

Brož., 112 str., 109 Kč

5. KVĚTEN 1995
Zemřel Josef Kubalík, katolický kněz a teo-
log. Do  r. 1952 vyučoval na  pražských 
gymnasiích. V  letech 1952 až 1976 se stal 
docentem a  později profesorem na  CMBF 
v  Litoměřicích. Od  roku 1990 přednášel 
religionistiku na  KTF UK. Zabýval se fun-
damentální teologií a  dějinami křesťanství. 
V rozmezí let 1984–1988 vyšly jeho „Dějiny 
náboženství“ a r. 1987 vydal knihu „Křesťan-
ské církve v naší vlasti“. (*26. 6. 1911)

7. KVĚTEN 1625
Císař Ferdinand II., na  prosbu dominikán-
ského převora Petra Tortellia, daroval praž-
ský chrám sv. Jiljí s osadami a vším příslu-
šenstvím Řádu dominikánů.

20. KVĚTEN 1995
Dvoudenní návštěva papeže Jana Pavla II. 
v  České republice u  příležitosti svatořečení 
kněze a mučedníka blahoslaveného Jana Sar-
kandra a blahoslavené Zdislavy z Lemberka.

26. KVĚTEN 2005
Zemřel Josef Hercl, dirigent a  sbormistr. 
Od  r. 1959 dirigentem Karlovarského sym-
fonického orchestru. V  roce 1951 založil 
v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě Svato-
jakubský sbor a orchestr, od 70. let pod ná-
zvem Cantores Pragenses. Spoluzakladatel 
a předseda „Společnosti pro duchovní hud-
bu“. (*7. 10. 1928)

27. KVĚTEN 2005
Katolická teologická fakulta UK udělila prv-
ní pamětní Medaile arcibiskupa Arnošta 
z Pardubic těmto osobnostem: Jan Keller, Jiří 
Kuthan, Oto Mádr, Jiří Skoblík, Adolf Slabý, 
Miroslav Zedníček a Mikuláš Lobkowicz. 

28. KVĚTEN 1365
Papež Urban V. bulou schválil požadavek cí-
saře Karla IV., aby pražští arcibiskupové byli 
stálými legáty Apoštolského stolce, tj. nejen 
v pražské církevní provincii, ale i v soused-
ních německých diecézích řezenské, bam-
berské a míšeňské.

Arnošt Kelnar

 
 srdce pastýře

Elias Vella
Brož., 159 str., 239 Kč

 
Kra jinami umění 

Jan Royt
Brož., 192 str., 289 Kč

www.kna.cz

S určitou nadsázkou lze říci, že humor léčí duši i tělo. I katolíkům 
prospěje, když se alespoň občas ze srdce zasmějí některým svým 
polovičatostem a zvláštnůstkám, zažitým zvyklostem či postojům… 
A možná i „třikrát podivuhodným“ postavičkám, které lze občas 
identifikovat ve farnostech, v klášterech, na biskupských úřadech
i v samém srdci Vatikánu. 

Don Diego Goso působí jako kněz v turínské diecézi a je rovněž 
církevním poradcem pro Italskou federaci mateřských škol. Jako 
novinář na volné noze píše pro různé národní i místní noviny. Vydal 
knížku Katolicismus - Příručka přežití, která je humoristickým 
nahlédnutím do života našich farností.
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www.ikarmel.cz

 „Musíš se stát skutečným Kristovým 
vojákem,“ říká farář jednomu věřícímu,
který nechodí na mši.
„Ale, otče, vždyť já už jsem Kristův voják!“ 
brání se farník.
„Tak jak to, že tě nikdy nevidím v kostele?“
Farník zašeptá:
„Jsem v kontrarozvědce!“

Jeden venkovský farář napomíná věřící:
„Mám trochu obavu o vaši víru… Sešli jsme 
se, abychom se modlili za déšť, a nikdo z 
vás si nepřinesl deštník!“

Salcia Landmannová
Nejlepší židovské vtipy
Obj. č.: 101831

Giacomo Biffi
Páté evangelium
Obj. č.: 101349

Tomáš Marný z Bludovic
Murphyho zákony o církvi
Obj. č.: 101241

Frank Pagden
Lynasovy úsměvy
Obj. č.: 10771

Salcia Landmannová

Salcia Landmannová
Nejlepší židovské vtipy

Salcia Landmannová (1911‒2002) se narodila v Haliči 
nedaleko Lvova. Její rodiče odešli v roce 1914 před válečnými 
zmatky do švýcarského St. Gallen. Landmannová vystudovala 
fi lozofi i, psychologii a dějiny umění v Berlíně a Paříži. Ve svém 
studiu a publikační činnosti se postupně stále více zaměřovala 
na židovskou kulturu a jazyk jidiš. Nejvíce ji proslavila právě 
důkladná sbírka židovských vtipů Der jüdische Witz, jíž se ve 
světě prodalo přes milion výtisků.

    ISBN  978-80-7195-720-1

www.kna.cz

Salcia Landmannová se mezinárodně proslavila především 
rozsáhlou sbírkou židovských vtipů Der jüdische Witz, která 
vyšla česky ve dvou svazcích: Rebe, že se nestyděj! a Jsou 
mešuge, Kohn!, (KNA 2012). Kapesní vydání Nejlepší židovské 
vtipy přináší výbor toho nejlepšího z obou úspěšných dílů, 
opět s ilustracemi mladého výtvarníka Vojtěcha Domlátila. 

Sbírka židovských vtipů není jen ledajakou knížkou pro 
zasmání. Učíme se tu uprostřed zoufalství zahlédnout paprsek 
lidskosti a naděje, hledíme na svět a jeho nedokonalost se 
zdravým odstupem a nadhledem. Právě když nás některé 
okolnosti života mají tendenci rozlaďovat a trápit, jsou 
laskavý smích, smysl pro paradox a situační komika vhodným 
podpůrným lékem.
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Farářské vtipy

Doporučujeme:
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