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Vážení čtenáři,

titulní fotografií jsme chtěli ještě jed-
nou připomenout významnou udá-
lost, kterou bylo na  přelomu roku 
2014/2015 setkání mladých pořádané 
v  naší arcidiecézi komunitou z  Taizé. 
Tato komunita zároveň souvisí s  té-
matem únorového čísla Zpravodaje, 
kterým je bohatství spiritualit pro 
všechny – muže, ženy, manžele i  celé 
rodiny. Nahlédneme k františkánským 
terciářům, salesiánům spolupracov-
níkům, fokolarínům či do  komunity 
Chemine Neuf a  sekulárního institu-
tu Madonna della Strada. V  rozhovo-
ru představíme asistentku pražského  
arcibiskupa a  samozřejmě nebudou 
chybět pravidelné rubriky. 

Erika Kroupová

SLOVO KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA EDITORIAL

Milí přátelé,

na  prahu třetího tisíciletí vyslovil 
papež Jan Pavel II. výzvu „znovuob-
jevit působení Ducha svatého v círk-
vi Boží dnes“ (apoštolský list Tertio 
millennio adveniente“). V  době dru-
hého roku přípravy na  velké jubile-
um 2000, v  roce 1998, zasvěceném 
Duchu svatému, mělo být uvedené 
úsilí prioritní. Papež cítil, že je zapo-
třebí třetí osobu Trojice, která „nemá 
tvář“ a  je někdy nazývaná „nezná-
mý Bůh“, představit v  její působnos-
ti, udělat „výstavu“ jejího působení 
v  dnešní církvi. A  tak svolal do  Va-
tikánu na  vigilii svatodušních svátků 
27. května 1998 zakladatele a  lídry 
nových církevních hnutí.

Této slavnosti předcházel jejich tří-
denní kongres na  téma „Církevní 
hnutí – společenství a poslání na pra-
hu třetího tisíciletí“. Těchto událostí 
se někteří z nás účastnili. Papež tehdy 
napsal kongresu důležitý apoštolský 
list, který má velkou váhu i po stránce 
věroučné a  neměl by zapadnout prá-
vě v  tomto roce zasvěceného života, 
ve  kterém si všímáme nejen starých 
klasických osvědčených řádů a  kon-
gregací, ale také nových církevních 
hnutí jakožto významného fenoménu 
působení Ducha svatého v  naší sou-
časnosti.

Ve  svém listu papež připomíná, že 
zaměřením tohoto světového kon-
gresu je prohloubení teologické pod-
staty hnutí a  vzájemné povzbuzení 
prostřednictvím výměny svědectví 
a zkušeností, a vyzývá hnutí, vzbuze-
ná Duchem Kristovým…, aby nabíd-
la církvi své duchovní bohatství jako 
cennou zkušenost a  ukázku křesťan-
ského života. Zdůrazňuje, že v  církvi 
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není kontrast nebo protiklad mezi roz-
měrem institucionálním a  rozměrem 
charizmatickým, jehož jsou hnutí vý-
znamným výrazem. Oba rozměry jsou 
soupodstatné s  božským ustanovením 
církve založené Ježíšem, protože společ-
ně usilují zpřítomňovat tajemství Krista 
a jeho spásonosného díla ve světě.

Myslím, že tyto závažné myšlenky sva-
tého Jana Pavla by mohly být v  tomto 
ohledu důležitým impulsem pro úva-
hy v  roce, kdy uvažujeme také o  „za-
svěceném životě ve světě“.

kardinál Miloslav Vlk 
 emeritní arcibiskup pražský
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P opeleční středou vstupují věřící do  čtyřicetidenního období, jehož smyslem 
je duchovní očista člověka. Přijetí popelce je pak znamením kajícnosti, kdy 

člověk, vedený nadějí, vyznává před Bohem svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se 
obrátit. Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu. V katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha se obřady Popeleční středy konají 18. února od 18.00 hodin.

POPELEČNÍ STŘEDA

AKADEMICKÁ FARNOST SLAVÍ 25 LET

Foto: Václav Chaloupka

Ř ímskokatolická aka-
demická farnost pů- 

sobící při kostele Nejsvě-
tějšího Salvátora v  Praze 
slaví 25 let od  obnove-
ní studentské pastorace, 
k  němuž došlo bezpro-
středně po  Sametové re-
voluci 1. února 1990. Slou-
ží pastoraci studentů, 
učitelů a  zaměstnanců 
pražských vysokých škol, ale je k  dispozici všem, kdo hledají duchovní domov. 
Slavnostní mši svatou bude 1. února od 20.00 hodin sloužit Mons. Tomáš Halík.

ŘKF u kostelů  
sv. Mikuláše a sv. Václava 
Praha-Vršovice
Vás zve na

Zimní 
duchovní 
obnovu

inspirovanou exhortací papeže 
Františka Evangelium radosti

každé úterý  
od 3. 2. do 17. 3.
  
(kromě 3. 3.) od 19.00 do 21.00  
v sále (nám. Svatopluka Čecha, 
Praha-Vršovice, vchod ze zadní 
strany kostela sv. Václava)

Program: 
  3. února 
Pozvání k obnově mého osobního 
setkání s Ježíšem Kristem a jeho 
láskou (P. Petr Beneš CSsR)
  10. února  
Duch svatý nás otevírá  
Božímu milosrdenství  
(P. Pavel Semela)
  17. února 
Boží slovo je otevřenou branou.  
Naučme se do ní vstoupit.  
(P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.)
  24. února 
Svátost smíření jako láskyplné 
setkání s odpouštějícím Otcem 
(Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.)
  10. března 
Kam nás Pán volá vykročit  
a otevřít dveře? Dáváme chudým 
ve svém srdci privilegované místo? 
(Doc. JUDr. Kristina Koldinská, 
PhD., komunita Sant‘Egidio) 
  17. března 
Jak žít Radost i v osobních 
těžkostech (P. Stanislaw Góra)

Jonáš – proč nám nejde evangelizovat  

   20. února  
       od 18.30 mše sv. a úvodní zamyšlení 

   21. února 
       program od 9.00 do 18.00

Postní duchovní obnova 
doprovází P. Vojtěch Kodet O.Carm., Th.D.

Adresa: Pastorační středisko (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice) 
Více na: http://www.apha.cz/jonas-proc-se-nam-nedari-evangelizovat
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ZASTAVENÍ NAD MANŽELSKÝM SLIBEM

V sobotu 13. prosince 2014 odpoledne se sešlo pětadvacet manželských párů 
na  duchovní obnovu. Jako moto ke  svým zamyšlením si P.  Tomáš Ho-

lub vybral text z  listu Filipanům 4,1-7: Radujte se v  Pánu stále, opakuji, raduj-
te se… Vedl nás k  tomu, abychom obnovili radost z  toho, že k  Pánu, který je 
blízko, nejdeme sami. „To, že jsme našli člověka, se kterým jdeme spolu a  smě-
rem k  Bohu, i  když to může být velmi složité, není samozřejmé a  je to důvodem 
ke  chvále Hospodina a  k  děkování,“ zdůraznil P.  Holub a  připomněl nám, že „Bůh 
naši vzájemnou lásku potřebuje, právě proto, že je to kamínek do  dějin spásy!“  
Více na www. manzelstvi.cz.                                                                                               (jš)

Ch emin Neuf sama sebe definu-
je jako katolickou komunitu 

s  povoláním k  ekumenismu. „Angažu-
jí se u  nás pravoslavní, anglikáni nebo 
členové evangelických, evangelikálních 
a letničních církví. Všichni chtějí společ-
ně žít, modlit se a evangelizovat, aniž se 
vzdávají své původní identity a  přísluš-
nosti k vlastní církvi. Právě to od začát-
ku tvoří důležitou součást naší spiritua-
lity, která se zrodila při setkávání bratří 
a  sester různých křesťanských vyznání 
v  modlitebním společenství,“ vysvětluje 
P. Alain Cleyssac, který působí v komu-
nitním domě v  Tuchoměřicích u  Prahy. 

FARNOST V PODSKALÍ

P ředstavujeme farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha-Nové Měs-
to, o kterou pečuje P. RNDr. Josef Šplíchal SDB.  Mimo bohoslužby zde probí-

hají pravidelné cykly přednášek, které trvají vždy dva semestry. Takovýchto vzdě-
lávacích kurzů proběhla v  minulých letech už celá řada, např. Starý zákon, Nový 
zákon, Svátosti, Morální teologie, Nekřesťanská světová náboženství. V  letošním 
roce probíhá cyklus přednášek na  téma „Čeští svatí“. Přednášky se konají na  faře 
(Vyšehradská 41) a  všichni zájemci jsou srdečně zváni. Termíny únorových před-
nášek jsou 10. a 24. 2. od 18.00, další termíny budou oznámeny na webové stránce 
farnosti www.trojicepodskali.cz.

65. VÝROČÍ SMRTI  
JOSEFA TOUFARA

V ýročí mučednické smrti faráře Josefa Toufara 
 připomene 22. února od  11.00 hodin v  číhošť-

ském kostele při mši svaté pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka OP. Od 13.00 hodin následuje diskuse 
s  kardinálem Dukou, P.  Tomášem Petráčkem a  Milo-
šem Doležalem.

NABÍDKA 
PRÁCE

Arcidiecézní charita Praha
hledá pro Azylový dům Gloria 
pro matky s dětmi v Praze 5
  
pracovníka/pracovnici 
v sociálních službách

Pracovní náplní je přímá práce 
s klienty ve směnném provozu. 
Požadujeme vzdělání podle 
zákona o  sociálních službách. 
Nabízíme smysluplnou a  od-
povědnou práci a zázemí silné 
organizace, která je součástí 
katolické církve. 

Pro více informací kontaktujte: 
praha@praha.charita.cz

KOMUNITA PRO CELIBÁTNÍKY I RODINY S DĚTMI
Komunita Chemin Neuf je jednou z nových katolických komunit, které vznikly  
po II. vatikánském koncilu. Na území pražské arcidiecéze působí trvale od roku 1998.

Členové Chemin Neuf se též pravidelně 
modlí za jednotu křesťanů.
Kromě ekumenismu má duchovní za-
měření komunity další dva základní 
pilíře. Prvním z nich je ignaciánská spi-
ritualita. Zakladatelem Chemin Neuf 
je totiž jezuita P.  Laurent Fabre, který 
stále stojí v  jejím čele. Komunita při 
formaci svých členů pravidelně využívá 
také duchovní cvičení podle sv. Ignáce. 
Druhým pilířem je pak charismatická 
obnova. Pro Chemin Neuf je typická 
pestrost. V  komunitě nežijí jen bratři 
a  sestry se zasvěcením do  celibátu, ale 
také rodiny s dětmi.

Chemin Neuf v  současnosti v  pražské 
arcidiecézi spravuje několik farnos-
tí a  jeden z  jejích kněží se věnuje du-
chovní službě na  Letišti Václava Havla. 
V  Tuchoměřicích pak komunita pořá-
dá formační akce pro mladé lidi i  ro-
diny s  dětmi a  pravidelně se zapojuje 
i do evangelizačních akcí.
Komunita se zrodila z modlitebního spo-
lečenství v Lyonu ve Francii v roce 1973. 
V současnosti má téměř dva tisíce členů, 
kteří pocházejí z mnoha zemí. Sídlí ve 26 
zemích a  ve  více než šedesáti pořádá 
evangelizační a formační programy.                                   

Tomáš Kutil
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SVÍTIT, ABY DUŠE NEBLOUDILY 
O povoláních sestry Dominiky, dominikánky a zasvěcené panny, dětské lékařky a asistentky 
pražského arcibiskupa.

 Na  počátku vašeho pronikání 
do  křesťanské víry byla silná osob-
nost Růženy Vackové. Co pro vás se-
tkání s ní znamenalo?
S paní profesorkou Růženkou Vackovou 
jsem se setkala v jednadvaceti letech. Při-
vedli mě k ní přátelé, se kterými jsem se 
seznámila na  studentském turistickém 
pochodu v roce 1976. Měli jsme to štěstí, 
že jsme se mohli u ní vzdělávat v životní 
moudrosti prověřené utrpením v krimi-
nále. Odnesla jsem si ujištění, že 
jsme všichni pozváni ke svatosti, 
že jsme všichni Boží děti v  Jeho 
rukou. Rodiče mi dali to podstat-
né, dali mě pokřtít. „Nábožen-
ství“ jsem prožívala prostřednic-
tvím obrazů knih o Kristu, které 
byly doma. Ale teprve setkání 
s přáteli na studiích a s Růženkou 
Vackovou mě přivedlo k  hlub-
šímu zpytování svědomí, uvě-
domění si existence hříchu, ale 
i  milosti lítosti a  touhy po  očiš-
tění. Ta mě přivedla k první sva-
té zpovědi a  prvnímu svatému 
přijímání u sv. Jiljí v Praze. Paní 
profesorka mi byla biřmovací 
kmotrou, a tak nosím i její jméno 
Růženy z Limy.

 Jak se zrodilo vaše řeholní 
povolání a  v  čem vidíte jeho 
podstatu?
Ono se rodilo už od  počátku se 
mnou, ale rozeznávala jsem jej 
postupně a  tápavě. Až jednou 
při zpovědi, v  Duchu Svatém, 
jsem jasně věděla, že je to právě 
On, kdo mě pečlivě připravuje, 
svítí na  cestu, abych nebloudila. 
Vydala jsem se pak na cestu k mniškám 
dominikánkám. V plných doušcích jsem 
zažívala, co znamená „radost z Hospodi-
na, která je naší silou“ a že každá milost 
je současně i závazkem, povinností lásky, 
úkolem, službou a  posláním: svítit, byť 
neviditelně, aby duše nebloudily a našly 
ten správný směr k životu v plnosti. Se-
stry mě naučily, že se takové poslání vy-
konává modlitbou a obětí. Je to praktické 
a  hodí se to vždy a  všude a  pro všech-
ny. Ale v  povolání je k  tomu ještě slib 

tj. smlouva mezi Bohem a  člověkem 
ve svobodě lásky. Bůh je vždy věrný a naši 
věrnost, což je jediné, co mu můžeme na-
bídnout, odměňuje svou milostí, Božím 
požehnáním.

 Své původní povolání dětské lé-
kařky jste opustila. Proč? Zasvěcený 
život může přece žít i lékař.
Ano, máte pravdu. Život v  povolání má 
žít každý, koho k  tomu Pán Bůh volá. 

Láska je vynalézavá, a tak jsem sedm let 
dojížděla o víkendech a dovolených k se-
strám na Moravec a pak do Znojma, kde 
mě připravovaly a  formovaly k  životu 
rozjímavému. Veřejně nemohly přijímat 
dorost, a tak jsem se zase vracela k rodi-
čům a do práce v nemocnici a na středis-
ku a plnila i  svou profesi lékařky. K du-
chovní formaci patří určité podmínky, 
které povolání pomáhají pěstovat, chránit 
a rozvíjet tj. observance. Jednou z nich je 
pro kontemplativní sestry je klausura, 

život v  odloučení, ústraní od  světa pro 
svět. Tu jsem si v  té době naučila nosit 
v  srdci. Mezitím se také začalo v  Praze 
tvořit malé společenství dominikánek, 
které reagovaly na situaci církve a bratři 
je formovali k  rozjímavému životu tak, 
aby mohly zůstat ve světě. To plně odpo-
vídalo i  mé situaci a  bratři mě tak zvali 
i k formaci do Prahy. 
Po  pádu totality už nic nebránilo přijí-
mat sestry do kláštera nebo tvořit veřej-

ně nová společenství, proto jsem 
ukončila práci v nemocnici a za-
čala žít v komunitě. Denně Pánu 
Bohu předkládám obě povolání.

 Byla jste u  zrodu této ko-
munity rozjímavých sester 
sv. Dominika. Co je její hlavní 
charakteristikou?
Ano. Bylo to jako za časů sv. Do-
minika ve 13. století, kdy zakládal 
Řád, který svěřil nejprve do mod-
liteb několika mnišek, aby „sva-
tým kázáním“ připravovaly cestu 
bratřím – kazatelům – ke  spáse 
duší. To je podstatné i  pro spo-
lečenství, které vznikalo u nás za 
totality, které inicioval otec pro-
vinciál Dominik Duka OP. Sta-
tut s  upravenými observancemi 
schválil v roce 1987 magistr řádu 
Damián Byrne OP.

 Jak rozumíte tomu, že vás 
„osud“ zavál na  pražské arci-
biskupství?
Asi mohu říci, že na této velké mi-
losti se podílí i sv. Vojtěch, ke kte-
rému má vztah tradice naší rodi-
ny, a že i mě přijímá pod ochranu 

do  své duchovní rodiny. Doprovázím 
jeho nástupce způsobem vlastním se-
strám, které založil sv. Dominik, i způso-
bem zasvěcených panen, které od počát-
ku doprovázely své biskupy a sloužily jim. 
Rozumím tomu přesně tak, jako když 
jsme se s mou maminkou viděly na zemi 
naposled. Jako by Milost Boží byla s námi 
a loučily jsme se slovy sv. Pavla: „Co oko 
nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku 
na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo 
ho milují.“        (ek)

Foto: archiv sestry Dominiky
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SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ 
ŘÁD V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

D o  Třetího řádu vstupovali lidé 
i  v  době „rozvinutého sociali-
smu“ a  své františkánské cha-

risma získávali a utužovali pod vedením 
bratří prvního řádu – zde v pražské ar-
cidiecézi to byl především P. Alois Moc 
OFM a P. Inocenc Kubíček OFM. A tak 
na  základě „protistátní činnosti“ těchto 
„svatých kriminálníků“ došlo celkem 
snadno k ustavení devíti „Místních bra-
trských společenství“: V Praze u kostelů 
Panny Marie Sněžné, Panny Marie An-
dělské (na  Hradčanech), u  svatého Jo-
sefa, u svatého Františka v Krči, u svaté 
Anežky na  Spořilově a  na  dalších mís-
tech – v  Černošicích, Příbrami, Bene-
šově, později i v Brandýse nad Labem – 
Staré Boleslavi.
Sestry a  bratři ve  svých společenstvích 
usilují o  život podle evangelia modlit-
bou, vzděláváním, spoluprací s  farnost-
mi, ale i  dalšími aktivitami pro veřej-
nost – zejména se jedná o různá setkání 
(semináře) a poutě. Řada z nich má již 
dlouhodobou tradici. Stručně o tom, jak 
se konají v průběhu roku:

  tříkrálové setkání u P. Marie Sněžné
  zahájení pěší etapové Cyrilometodějské 

KŘÍŽOVÁ CESTA 
NA PETŘÍNĚ
V pátek 20. února v 16.00 hodin zve Ná-
rodní bratrské společenství SFŘ všech-
ny členy františkánské rodiny a přátele 
svatého Františka z Prahy i okolí ke spo-
lečnému zahájení postní doby. Křížo-
vou cestu povede P.  Michal Pometlo 
OFM. Podrobnosti a  další informace: 
tel.: 241  950  251 nebo 725  939  385, 
e-mail.: f.reichel@volny.cz

PLES FRANTIŠKÁNSKÉ
RODINY 
Zveme Vás na  2. ročník Plesu františ-
kánské rodiny do  Kapucínského kláš-
tera na Hradčany, který se bude konat  
7. února. V 17.30 bude mše sv.  a v 18.30 
zahájení plesu. Těšit se můžete na mši 
svatou, adoraci, skvělou kapelu, tom-
bolu, víno z Moravy, bohaté občerstve-
ní, přátele a mnoho dalšího. Vstupenky 
v  předprodeji v  knihkupectví u  Paulí-
nek (Jungmannovo náměstí, Praha 1). 
Více na: frantiskanskarodina@seznam.cz

pouti z Levého Hradce na Velehrad (za-
číná v kostele svatého Klimenta v sobo-
tu mezi 14. a 19. únorem)

   pouť do Poříčí nad Sázavou k hrobu ter-
ciáře Dr. Františka Noska (18. dubna),

   pouť seniorů k  Panně Marii v  Hájku 
(třetí čtvrtek v květnu)

  Mariánská pouť Prahou (u  nás be-
zesporu pouť s  nejdelší tradicí, loni, 
na  svátek Navštívení Panny Marie (31. 
května), se konal už 277. ročník)

  křížová cesta na  Petříně při zahájení 
nového školního roku (první neděli 
v září)

   pouť františkánské mládeže do  Hájku 
(první nebo druhou sobotu v září)

  pouť na  Hrádek u  Vlašimi spojená se 
zastavením u  hrobu zakladatele našich 
společenství P. Aloise Moce OFM

Patrony řádu jsou svatá Alžběta Uher-
ská a  svatý Ludvík, jehož výročí oslavilo 
450  000 sekulárních františkánů po  ce-
lém světě. Národní bratrské společenství 
v ČR má více než 800 členů s profesí ve 49 
„Místních bratrských společenstvích“. 
Více informací na: www.sfr.cz.

František Reichel

Svatý František založil pro laiky Třetí řád, který oficiálně vyhlásil 
papež Honorius III. roku 1221. Do naší vlasti podle tradice uvedla 
tento řád již svatá Anežka. A „kajícníci“, jak se jim původně říkalo, 
byli i v naší arcidiecézi.

Sekulární františkánský řád  
zve na zahájení  

 XXXIV. ročníku 
CYRILOMETODĚJSKÉ  
ETAPOVÉ POUTI 
 z Levého Hradce na Velehrad
 

       I.   ETAPA 14. ÚNORA:  
mše sv. v 9.30 v kostele sv. Klimenta.  
Levý Hradec – přívoz Roztoky – Troja  
– Letná – nábřeží – Braník – Lhotka.

    II.    ETAPA 15. ÚNORA:  
odchod 8.00 ze Lhotky od kostela  
Panny Marie Královny míru. 
Lhotka – Modřany – Zbraslav (mše sv. 
v 11.00) – Měchenice – Bojanovice.

Kontakty na organizátory: 
Libor Gottfried: 739 389 158 
e-mail: L.Gottfried@seznam.cz 
František Reichel: 725 939 385 
e-mail: f.reichel@volny.cz 
Uršula Janků: 731 604 392 
e-mail: Ursula.Janku@seznam.cz

Foto: Jiří Horský. Pouť do Hájku
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PESTRÁ CÍRKEV

Ilustrační foto: Ignác Mucha

mezi farnostmi více či méně trvalá spole-
čenství s určitým charakteristickým pro-
gramem, jiná chtějí inspirovat a výslovně 
trvalé struktury mimo své centrum ne-
tvoří – to platí o Taizé.  Komunita Taizé, 
Chemin Neuf a Hnutí Fokoláre mají také 
ve svém životě trvale zabudovaný ekume-
nický charakter.

Společným charakterem této pestré na-
bídky duchovních cest je, že patří do ka-
tolické církve a nepožívají v ní žádné ex-
kluzivity, které by z nich dělaly „povinné 
cesty pro všechny“. Lidově řečeno: Zda 
je někdo řádným katolíkem, nezávisí 
na tom, zda je, nebo není členem nějaké-
ho hnutí, sekulárního institutu nebo tře-
tího řádu, ale na tom, jak následuje Pána 
Ježíše a  jak slouží svým obdarováním 
celku církve i potřebným lidem za jejími 
hranicemi.   

V  pražské arcidiecézi se vyskytuje celá 
řada výše popsaných útvarů, tedy řeho-
le, třetí řády, sekulární instituty, hnutí 
i trvalé komunity. Mnohé z nich nabízejí 
– zejména ve velkých farnostech – urči-
tý prostor pro sdílení specifických forem 
zbožnosti nebo pomáhají vychovávat 
osoby, které jsou schopny ze svých obda-
rování sloužit druhým. V období totality 
znamenala hnutí vydatnou pomoc v neo-
ficiální rovině života církve. Po sametové 
revoluci se museli mnozí naučit trochu 
jinému způsobu života – nebyla už po-
třebná uzavřenost a bylo možné o všem 
veřejně diskutovat. Některým to dělalo 
trochu obtíže, ale nakonec jsme se snad 
všichni naučili v  nových podmínkách 
adekvátně působit. A  mnozí vnímají, že 
tato „vnitrocírkevní pestrost“ může být 
velmi prospěšná.

Mons. Aleš Opatrný

J edním z  epochálních „vynálezů“ 
v  historii církve byl vznik různých 
mužských a ženských řádů a řehol-

ních společností. To umožňuje společný 
život a  sdílení společné spirituality růz-
ně zaměřeným křesťanům. Kamaldulští 
mniši mohou mlčet a modlit se, totéž ale 
není naordinováno celé církvi. Podob-
ně se mohou saleziáni věnovat (v hluku 
a ve hrách) problémové mládeži, ale ne-
musíme to dělat všichni. Rovněž všechny 
řeholnice nemusí jít cestou Matky Tere-
zy ani být uzavřeny jako karmelitky. Dá 
se říci, že vznik řádů zabránil mnohému 
rozdělení v církvi a umožnil žít různým 
křesťanům jejich specifická duchovní ob-
darování.  

Protože mnišský život vyžadoval určitý 
„odchod ze světa“, vznikla otázka, jak 
uspořádat život těch, kteří chtěli něco 
z  mnišského života sdílet a  s  řeholníky 
spolupracovat, ale jsou ve  světě a  mají 
své rodiny. Tak vznikly takzvané „třetí 
řády“, čili společenství laiků, mužů a žen 

určitým způsobem připojených k řeholi, 
kteří jí také pomáhají. Tyto třetí řády se 
v  průběhu dějin transformovaly, někdy 
měnily své názvy, ale princip zůstává. 
V minulém století k řeholím i k tzv. „tře-
tím řádům“ přibyly ještě dva nové útvary. 
Jedním z  nich jsou sekulární společen-
ství. Jsou to společenství osob, které mají 
řeholní sliby chudoby, čistoty a  posluš-
nosti, sdílejí společnou spiritualitu, zpra-
vidla (ne vždy) společně bydlí a  jejich 
úkolem je v  zásadě přítomnost ve  světě, 
mnohdy ve  zcela světském zaměstnání. 
Zde mluvíme o  zasvěceném životě v  pl-
ném slova smyslu.

Druhým ve 20. století vzniklým útvarem 
jsou takzvaná „novodobá hnutí“. Některá 
jsou „hnutími bez výslovného členství“, 
jako například Cursillo nebo Charizma-
tická obnova, jiná mají celou škálu vazeb 
od nezávazného sympatizantství až k tr-
valé vazbě zasvěceného života (např. Dílo 
Mariino, známé spíš pod názvem Foko-
láre). Některá vytvářejí ve  farnosti nebo 

Katolická církev bývá mnohdy 
vnímána jako monolitní útvar. 
Pohled do historie i současnosti 
ale ukazuje značnou pestrost 
spiritualit, specifických úkolů 
a oblastí činností, což je pro církve 
charakteristické už od apoštolských 
dob. V různých dobách a na různých 
místech tato pestrost nabývala 
a nabývá různých podob.

Ilustrační foto: Ignác Mucha
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CO NABÍZEJÍ SALESIÁNI SPOLUPRACOVNÍCI 

D on Bosco měl na  svou dobu 
revoluční myšlenku. Chtěl, aby 
ve  vznikající salesiánské kon- 

gregaci byli zároveň řeholníci i lidé žijící 
v  manželství. Dnes již taková duchovní 
společenství existují, ale v  19. století to 
možné nebylo.

Pro salesiány spolupracovníky je cha-
rakteristické rodinné společenství 
a  spolupráce, optimistický přístup k  ži-
votu a  ochota pomáhat – hlavně mlá-
deži a  obyčejným lidem. Jejich činnost 
začíná již způsobem života ve  vlastní 
rodině a  v  zaměstnání. Běžným apošto-
látem je práce ve farnostech a katecheze 
dětí. Spolupracovníci by měli pomáhat 
hlavně tam, „kam salesián nemůže“, tedy 
ve  světě. Proto je potkáme ve  školách, 
pedagogicko-psychologických porad-
nách, centrech pro rodinu, mateřských 
centrech, v nemocnicích i v politice.

V  Čechách se salesiáni spolupracovníci 
obnovovali po  komunistickém zákazu 
potají již v osmdesátých letech. Pro sale- 

HNUTÍ FOKOLÁRE
„Být rodinou“, takový odkaz zanechala společenství Hnutí fokoláre na sklonku svého života 
Chiara Lubichová (1920–2008), jeho zakladatelka.

J e to zcela v souladu s tím, co pocho-
pila v roce 1939 na duchovních cvi-
čeních děvčat z Katolické akce v ital-

ském Loretu – její životní cesta bude mít 
co do činění s nazaretskou rodinou. Dal-
ším významným okamžikem pro její du-
chovní povolání byla reakce kněze – „Bůh 
tě nesmírně miluje“ – na  její velkorysou 
nabídku modlitby, o kterou ji požádal. Byl 
to zásadní „objev“ v  jejím životě a  Bůh-
-láska se stal jejím životním ideálem. Pr-
votní cíl Chiary rozhodně nebyl založit 
nějaké hnutí v církvi, jen cítila, že se má 
odevzdat Bohu. Ve  svém rodném měs-
tě Trident dostala od  svého zpovědníka 
povolení zasvětit se Bohu slibem čistoty 
na celý život. Stalo se tak 7. prosince 1943, 

proto se toto datum uvádí jako počátek 
Hnutí fokoláre. Pro Chiaru to znamena-
lo, že se „provdala“ za Boha a může od něj 
očekávat cokoliv. 

Po více než 70 letech je dnes společenství 
Hnutí fokoláre rozšířeno ve  194 zemích 
a tvoří ho lidé každého věku, etnika, kul-
tury a vyznání. V jeho stanovách, schvá-
lených Papežskou radou pro laiky, je uve-
den hlavní a specifický cíl. Hlavním cílem 
je dokonalost v lásce a k jeho dosažení na-
pomáhá spiritualita jednoty. Specifickým 
cílem je Ježíšova závěť – aby všichni byli 
jedno – a cestou k němu je mj. pět dialo-
gů: uvnitř katolické církve, mezi církvemi, 
s různými náboženstvími, s lidmi bez ná-

boženského přesvědčení a  se současnou 
kulturou.

V pražské arcidiecézi působí Hnutí foko-
láre od 60. let minulého století. Dnes jsou 
v Praze dvě fokoláre – ženské (Karmelitská 
29) a  mužské (Na  Padesátém 47) – která 
jsou srdcem místní komunity. V  Praze 9 
– Vinoři vybudovalo Hnutí fokoláre Cent-
rum Mariapoli, které je jak místem setkání 
členů hnutí, tak nabízí své služby široké ve-
řejnosti. Téměř každou třetí neděli v měsí-
ci pořádá Hnutí fokoláre tematické setkání 
Zlaté Prahy. Hnutí vydává měsíčník Nové 
město a informace o svých aktivitách zve-
řejňuje na webu www.focolare.cz.        
             Irena Sargánková

siány je základem rodinný duch. Je možné 
jej zakusit jak v místních společenstvích, 
tak v rámci různých akcí po celé repub-
lice. Nabízí se také duchovní vedení, je 
možné si vybrat několikadenní exercicie 

pořádané na  různých místech a  k  dis-
pozici jsou také čtvrtletní sobotní du-
chovní obnovy vedené bratry salesiány.  
Více na www.ascczech.cz.

Jana Šilhavá

Sdružení salesiánů spolupracovníků založil v roce 1876 sv. Jan Bosco jako veřejné sdružení 
věřících na způsob třetího řádu. Dnes je jich ve světě víc než 35 tisíc a v České republice jich  
působí už přes šest set.

Foto: archiv autora
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S ekulární institut Madonna della 
Strada je společenství žen, které 
žijí v  běžném světě zasvěceným 

způsobem života. Patří tedy mezi insti-
tuty zasvěceného života, které mají svou 
vlastní formu a  způsob prožívání života 
zasvěceného Bohu. Stejně jako v  tradič-
ních společenstvích, také my zasvěcuje-
me Kristu a jeho dílu sliby čistoty, chudo-
by a poslušnosti. Zároveň sdílíme životy 
našich bratří a  sester žijících „světským“ 
způsobem života se všemi jeho riziky 
a nejistotami.

Historie našeho společenství spadá 
do  30. let 20. století. Roku 1936 P.  Carl 
Dinkhauser SJ a  Maria Elizabeth Stra-
chotínská (narozená roku 1903 v němec-
ké rodině v Čechách) zakládají v Rakous-
ku institut pro ženy, které se chtějí zcela 
odevzdat Bohu složením slibů čistoty, 
poslušnosti a chudoby a přitom žít upro-
střed světa ve svém civilním zaměstnání. 
Roku 1939 je společenství uznáno jako 
Pia Unio, v  roce 1948 se stává sekulár-

CO NABÍZEJÍ SALESIÁNI SPOLUPRACOVNÍCI SEKULÁRNÍ INSTITUT  
MADONNA DELLA STRADA

ním institutem diecézního práva a  roku 
1953 institutem papežského práva. V  té 
době se působnost společenství rozšiřuje 
z Rakouska do dalších zemí.

Dnes žijí členky např. v Německu, Irsku, 
USA, Kanadě, na  Jamajce, Filipínách či 
v Indii. V České republice je společenství 
od  roku 1992, stejně jako na  Slovensku 
a  v  Maďarsku. Společenství se organi-
začně člení na  oblasti a  skupiny a  jeho 
centrála je ve Vídni. V současné době má 
institut Madona della Strada přibližně 
120 členek. Jeho název je inspirován sta-
robylým římským obrazem „Panny Ma-
rie na cestě” (Madona della Strada – nyní 
v  chrámu Il Gesu v  Římě), který měl 
ve zvláštní úctě sv. Ignác z Loyoly.

Společenství má své vlastní stanovy, kte-
ré vycházejí z  ignaciánské spirituality. 
Hlavní důraz kladou především na  to, 
aby sestry byly otevřeny působení Du-
cha sv. na  cestě za  Kristem, aby „Boha 
hledaly a nacházely ve všech věcech”, aby 

šířily poselství evangelia všude, kam je 
Bůh pošle, a  aby slyšely hlas doby a  od-
povídaly na něj.

Jedním z nejdůležitějších rysů života na-
šeho společenství jsou pravidelná setká-
vání sester, která se konají jednou za mě-
síc, nejčastěji v  sobotu, v  bytě u  některé 
pražské členky, výjimečně i mimo Prahu. 
Kromě pravidelných měsíčních setkání 
se společně jednou za rok účastníme tý-
denních exercicií. Jako jiné sekulární in-
stituty jsme začleněny do Konference vyš-
ších představených ženských řeholí v ČR. 
Protože nemáme společný apoštolát, je 
úkolem každé z nás nalézt ve  svém pro-
středí oblast svého působení. To samo-
zřejmě znamená být vnímavý k měnícím 
se potřebám a aktuálním problémům jak 
ve svém blízkém okolí, tak ve společnosti 
jako takové. Jinými slovy, nebýt netečný 
vůči působení Ducha svatého a stát se po-
dle slov Pia XII. „kvasem, který, i když je 
ho málo, působí vždy a všude.                            
        Lucie Veselá

Byť se zdá být zcela odlišným od života a fungování tradičních řeholních 
společenství (např. absence společných vnějších znaků, jako jsou hábity, 
absence komunitního života nebo společného apoštolátu), ve svém 
jádru nás spojuje stejná touha – odevzdat svůj život Kristu.

Foto: archiv autora
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„Ch ceme lidem představit křes-
ťanství, které není uzavřeno 

ve  svých kostelích, ale naopak komu-
nikuje s  veřejností. Naším cílem je se-
tkat se s  obyvateli Prahy a  moderními 
způsoby jim zprostředkovat základní 
informace o  křesťanství i  o  evangeliu,“ 
vysvětluje vedoucí organizačního týmu 
P.  Michal Němeček. Projekt přímo na-
vazuje na  Noc kostelů, která vznikla 
po  obdobné městské misii ve  Vídni 
v roce 2003.

Na  programu bude celá řada kultur-
ních, vzdělávacích i  duchovních aktivit 
pro všechny věkové kategorie. Nebudou 
chybět například informační stany nebo 
vystoupení umělců na  hlavních praž-
ských bulvárech. Připravuje se festival 
křesťanských filmů pod záštitou režisé-
ra Jiřího Stracha či výstava v rámci pro-

DNY VÍRY SE PŘEDSTAVUJÍ 
PRAŽSKÝM FARNOSTEM

J ak uvádějí jeho životopisci, biskup 
Podlaha navazoval na  dílo vlaste-
neckých kněží-buditelů. Šíři jeho 

díla, která dodnes budí obdiv, předsta-
vil ve  své přednášce pronesené při pří-
ležitosti jubilea Jakub Formánek, který 
v současné době připravuje o životě bis-
kupa Podlahy monografii. Podle něj byl 
Podlahův bohatý život neodmyslitelně 
spjat s  mnoha obory lidské činnosti  
– historií, literaturou, dějinami umění, 
teologií, pedagogikou, jazyky, s  chari-
tou, i sportem.
Vedle jeho vědecké a  vydavatelské prá-
ce, usilovné činnosti kněžské nebo čin-
nosti na  poli charitativních projektů je 
třeba zmínit také jeho úsilí organizační. 

BISKUP ANTONÍN PODLAHA

Při příležitosti svatováclavského mi-
lénia uspořádal v  roce 1929 ve  Vladi-
slavském sále Pražského hradu velkole-
pou výstavu věnovanou tomuto světci. 
Značné úsilí však vyvinul také při do-
stavbě pražské katedrály. Byl vůdčím 
organizátorem činnosti Jednoty pro do-
stavbu. Třikrát byl také adeptem na  ar-
cibiskupský stolec. „Při každé výměně 
arcibiskupa v  letech 1916, 1918 a  1931 
byl Antonín Podlaha v  užším výběru, 
ale ani jednou nebyl vybrán. Jednou to 
byl jeho národnostní původ, podruhé 
vzdělání a  povaha a  nakonec i  zdravot-
ní stav, co rozhodlo jinak,“ vysvětluje 
Jakub Formánek.

Aleš Pištora

jektu „Esperienza Maria a Praga“ spoje-
ná s  výtvarným workshopem italského 
sochaře Guida Dettoniho. Celý projekt 
vyvrcholí v sobotu 6. června koncertem 
Hradišťanu v centru Prahy a následným 
průvodem světla do kostela Nejsvětější-
ho Salvátora.

Kromě těchto aktivit, které připravu-
je organizační tým Dnů víry, bude pro 
úspěch misií stěžejní zapojení pražských 
farností a  sborů. „Zkušenosti z  obdob-
ných městských misií ve Vídni a Bratisla-
vě ukazují, že stačí, když si každá farnost 
připraví třeba jen jeden bod programu. 
Důležité je, aby byl určen primárně pro 
lidi, kteří křesťanství neznají,“ vysvětlil 
P. Němeček. Nad Dny víry převzal osob-
ní záštitu ministr kultury Daniel Her-
man a kardinál Dominik Duka.  

Vojtěch Jurásek

Prahu čeká na jaře 2015 městská misie s názvem Dny víry. Během prvního 
červnového týdne se uskuteční řada akcí, které obyvatelům hlavního města 
představí duchovní rozměr křesťanství i životní styl věřících. Unikátní 
ekumenický projekt připravuje Arcibiskupství pražské společně s řeholními 
komunitami a novými hnutími. 

Bohoslužba ve svatovítské katedrále připomněla 22. ledna 150 let od narození Antonína Podlahy, světícího 
biskupa pražského, generálního vikáře a děkana svatovítské kapituly, ale také čtenáře Nietzscheho, 
jednoho z prvních řidičů mezi českými kněžími a autora více než sta knih a bezpočtu článků.

biskup Antonín Podlaha



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

      ÚNOROVÝ KALENDÁŘ

      Z DIÁŘE BISKUPA MALÉHO

      Z DIÁŘE BISKUPA HERBSTA

      Z DIÁŘE KARDINÁLA DUKY

11Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

2. 2. 10.00 Praha-Hradčany, kostel Všech svatých, katedrála – mše sv., 
Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob

10. 2. 17.00 Praha-Hradčany, AP – setkání s trvalými jáhny arcidiecéze
11.–16. 2. Řím, kardinálská konzistoř

18. 2. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., Popeleční středa
22. 2. 11.00 Číhošť, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv., 

výročí smrti P. Josefa Toufara

4. 2. 10.00 Praha-Hostivař, Křesťanské gymnázium – vizitace 
8. 2. 10.00 Kamýk nad Vltavou, kostel Narození Panny Marie – mše sv.

11. 2. 9.00 Praha-Nové Město, JABOK, VOŠ sociálně pedagogická a teologická – vizitace 
Praha-Krč, MŠ a ZŠ sv. Augustina – vizitace

15. 2. 9.30 Ořech, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – mše sv.
17. 2. 19.00 Sušice, SIRKUS Kino – beseda s názvem „Škrtněte si prosím“
18. 2. 10.00 Praha-Karlín, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna – vizitace 

Praha-Karlín, Dvouletá katolická střední škola – vizitace 

1. 2. 9.00 Praha-Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie – mše sv.
2. 2. 10.00 Praha-Hradčany, kostel Všech svatých, katedrála – mše sv.,  

Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob
6. 2. 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání
8. 2. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

11. 2. 13.00 Praha-Bohnice – návštěva Psychiatrické nemocnice Bohnice,  
Světový den nemocných

15.30 Praha-Bohnice, kostel sv. Václava – mše sv.
13. 2. 18.00 Praha-Nové Město, Benediktinské opatství v Emauzích – ekumenická  

bohoslužba u příležitosti 70. výročí náletů na Prahu a Emauzy 
12.30 Praha-Hradčany, AP – mše sv., setkání s Mariinou legií

15. 2. 11.15 Praha-Nové Město, kostel sv. Apolináře – mše sv. 

2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu 
(Hromnice)

4. 2. Světový den boje proti rakovině
9.–15. 2. Národní týden manželství

11. 2. Panna Maria Lurdská
 Světový den nemocných

14. 2. Pouť snoubenců ke sv. Valentinovi  
na Vyšehradě (mše sv. v 15.30)

15. 2. bl. 14 františkánských mučedníků
18. 2. Popeleční středa, den přísného postu
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2. sbírka „Svatopetrský haléř“ (proběhne při bohoslužbách)
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

www.apha.cz/ps

    2. 2. 19.00 Panelová diskuse o  synodu 
o rodině; CPR

   3. 2. 19.30 Příprava na manželství*; CPR
   4. 2.   9.30 Setkání maminek; DS
 10. 2. 19.30 Příprava na manželství*; CPR
  11. 2.   9.30 Akademie nejen pro seniory; PS
  11. 2. 19.00 Informativní setkání o  Dnech 

víry (ekumenické); PS
  14. 2.  9.00 Kurz pomocníků v  pastoraci      

4/6*; PS
 17. 2. 19.30 Příprava na manželství*; CPR
 18. 2.   9.30 Setkání maminek; DS
  20. 2. 18.30 Jonáš – proč se nám nedaří 

evangelizovat? Duchovní obnova s  Vojtě-
chem Kodetem. Pokračovat bude v  sobotu 
od 9.00; PS

 24. 2. 19.30 Příprava na manželství*; CPR
 25. 2.   9.30 Akademie nejen pro seniory; PS
  25. 2. 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

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

www.apha/cpr

Mezi dvěma synodami aneb evangelium 
pro dnešní rodinu?

2. února od  19.00 v  Pastoračním stře-
disku. Účastníky panelové diskuse budou 
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. – církevní histo-
rik, P. Mgr. Ing. Michal Němeček – biskupský vi-
kář pro pastoraci, ThLic. Mgr.  Jaroslav Lorman, 
Th.D. – morální teolog, Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš 
Opatrný, Th.D. – pastorální teolog.

Pouť zamilovaných ke sv. Valentinu

14. února od 9.00 do 15.00 – Valentinské za-
stavení pro snoubence i  pro ty, kdo ještě za-
snoubeni nejsou, ale chtějí do  větší hloubky 
uvažovat o  vzájemné lásce. Duchovní obno-
vou v prostorách vyšehradské kapituly (K  ro-
tundě 10, Praha 2 Vyšehrad) bude provázet 
P.  Antonín Dabrowski OFM (přihlášky na: 
cpr@apha.cz). V  15.30 bude mše svatá v  ba-
zilice sv. Petra a  Pavla na  Vyšehradě, kde se 
uchovávají ostatky patrona zamilovaných – 

sv. Valentina. Celebrantem bude Mons. Aleš 
Opatrný, Th.D. Více viz www.apha.cz/cpr

Synod o rodině, 
pohled papežského teologa

12. března od  19.30 se uskuteční setkání 
s P. Wojciechem Giertychem v refektáři domi-
nikánského kláštera, Jilská 4.

Jarní sobota pro ženy

28. března od  9.00 do  16.00 v  Pastoračním 
středisku. Téma Žena u studny – inspirace Te-
rezií z Avily. Přednášejícím bude P. Pavel Pola 
OCD.

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

www.centrum nazaret.cz

Škola partnerství 2015 

proběhne od  března do  června v  centru Na-
zaret v  Praze-Kunraticích. Jedná se o  čtyři 
víkendové kurzy určené pro mladé páry i  jed-
notlivce od  18 do  30 let (výjimky týkající se 
věku jsou možné po  domluvě). Cílem setká-
vání je pomoci mladým lidem prožít krás-
né období zamilovanosti plněji a  položit si 
otázky, které jím pomohou lépe poznat sama 
sebe i  druhého. Kurzy proběhnou o  víken-
dech: 20.–22. 3., 17.–19. 4., 22.–24. 5., 19.–21. 6.  
Přihlášení a další informace: 
skola.partnerstvi@gmail.com; tel.: 775 869 351

MINISTRANTI

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

14. února od  9.30 v  Nymburce (pro mladší 
kluky cca od  7 do  15 let). Zahájení v  kostele 
sv. Jiljí, téma: Klamavá reklama. Program: ná-
cvik ministrantské služby, mše svatá, hry, sou-
těže, fotbálek. S sebou: 70 Kč na jídlo, oblečení 
a  obuv do  tělocvičny a  pokud možno minist-
rantské oblečení. Ukončení v 16.00. 
Bližší info: P. Benedikt Hudema 
(ministranti@apha.cz; tel: 724 209 774).

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

www.chemin-neuf.cz

 11.–15. února – týden duchovního a  spor-
tovního programu pro mladé 18–30 let s  ná-
zvem Sporte Christo. Bílá Voda u Javorníka

 17. února – 31. března vždy v úterý od 19.00 
– 40 dní duchovní obnovy podle Ricka Warre-
nna pro mladé 18–30 let. V kostele sv. Bartolo-
měje, Praha1
 20.–22. února – víkend pro mládež 14–18 

let na téma: Život po smrti. Co můžeme vědět 
o nebi, co je věčný život, co pro nás znamená 
zemřít? Klášter Komunity Chemin Neuf v Tu-
choměřicích u Prahy

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

www.centrumbutovice.cz

 13. února od  19.30 – 13 na  13 – tradiční 
koncert Slávka Klecandra a  jeho hosta, kterým 
bude překladatel, novinář, básník a  hudebník 
Michal Bystrov. KC sv. Prokopa, vstupné dob-
rovolné
 14. února od  9.00 – setkání starších a  ne-

mocných obyvatel Prahy 13. Program: 9.00 – 
10.15 – mše sv., 10.15–13.00 společenská část 
setkání
 24. února od  18.30 – Prokopské zastavení 

– Společenství pomocníků misijních lepro-
sárií Likvidace lepry. Přednáší prezident Arci-
diecézní charity Praha Dr. Vojtěch Eliáš

ŘKF U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNĚ

www.srdcepane.cz

Příběhy kamenů

8. února od  16.00 jste zváni v  cyklu Farní 
akademie na  přednášku akademického so-
chaře Petra Váni „Příběhy kamenů“. V  koste-
le Nejsvětějšího srdce Páně Praha-Vinohra-
dy, videosál v  I. patře zadního traktu kostela 
(vchod přes zahrádku). 

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE

www.farnostdobris.cz

 Do  28. února je v  Pastoračním centru  
sv. Tomáše otevřena výstava fotografií Davida 
Hegera s názvem MYŠLENKY tam a zpět
 Od  4. února od  19.00 a  pak vždy ve  stře-

du bude probíhat v  PC sv. Tomáše kurz Alfa 
– krátký praktický úvod do  křesťanské víry 
vedený týmem spolupracovníků. Je určen pro 
všechny, kteří se chtějí seznámit s  křesťan-
stvím a  s  křesťany. Více na  www.kurzyalfa.cz; 
alfa@farnostdobris.cz nebo na tel.: 733 711 036
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POZVÁNKY

 15. února od 15.00 zveme děti i jejich rodiče 
na Karneval – v PC sv. Tomáše
 22. února od  10.30 zveme na  setkání se 

zástupci organizace Likvidace lepry. Její 
prezident Dr.  Vojtěch Eliáš představí ve-
řejnosti činnost této organizace, která po-
máhá léčit infekční choroby ve  třetím světě 
– PC sv. Tomáše.

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

Krása stvoření

Do konce února jste zváni na výstavu obrazů 
Miloše Kouteckého inspirovaných vesmírem 
a  malovaných unikátní technikou na  same-
tovém plátně. Výstava je prodejní. Refektář, 
vstup volný.

 8. února od 17.00 – Lets‘Go – koncert me-
zinárodní akapelové skupiny (na  programu 
americké spirituály). Kostel sv. Rodiny, vstup-
né dobrovolné
 11. února od 19.00 – Koncert k Mezinárod-

nímu dni nemocných v podání orchestru Ar-
chioni Plus pod vedením Michala Macourka, 
na  programu Bachovo koncertantní umění. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 17. února od  10.00 – Masopustní průvod 

žáků ze ZŠ U  Boroviček. Prostory Domova 
a denní stacionář

AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ
SPRÁVA

www.ads.cvut.cz

 18. února od  20.00 – Popeleční středa 
jako starobylý portál doby postní. Mši sva-
tou s  doprovodem studentského sboru ADS 
ČVUT v  Praze pod vedením Jana Škrabky 
celebruje P.  Vladimír Slámečka. Večer zavr-
ší adorace prokládaná recitací z  děl českých 
katolických básníků. Možnost duchovního 
rozhovoru a svátosti smíření
 25. února od 20.00 – PhDr. Milena Josefo-

vičová, Ph.D.: Kdyby budovy mohly mluvit… 
aneb stavební vývoj pražské techniky v  prů-
běhu staletí

SV. FILIPA A JAKUBA
SPRÁVA

www.centrumbarrandov.cz

Pěkné stáří

V  rámci projektu „Pěkné stáří“ jste zvá-
ni na  setkávání seniorů na  zlíchovské faře, 
Na Zlíchově 221/8 Praha 5, vždy 1. a 3. pátek 

v  měsíci od  9.00 do  12.00 s  paní Jaroslavou 
Trajerovou a hosty. 
6. února – Klášter v Želivu – P. Tadeáš Spišák 
20. února – Úvod do Islámu – Mgr. Viola Par-
gačová, Ph.D. Kontakt: mob. 607 870 457.

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

www.kcmt.cz

Rodina mi dává kořeny i křídla.

Výstava dětských prací v KCMT.

 6. února od 20.00 – Farní ples v KCMT
 7. února od 10.00 Den nemocných
 9. února od 16.00 – „Únor 1948 a katolíci“, 

přednáška Sdružení křesťanských seniorů, 
hostem je P. Ing. Miloslav Fiala
 12. února od  19.00 – „Večer pro Tebe, pro 

mne pro nás“ – netradiční večer pro manžel-
ské páry s  večeří. Vstupenky možno koupit 
předem v kanceláři KCMT 
 14. února od  14.00 – Masopustní veselice 

s průvodem po parku. Odpoledne plné zábavy.
 18. února od 18.00 – mše svatá s udílením 

popelce, v KCMT
 19. února od  19.00 – „Šedá zóna“. Další 

setkání z  cyklu „Zastavení u  Matky Terezy“, 
Hostem je Mons.ThLic. Tomáš Holub, ThD.

Modlitba podle sv. Terezie

2. února od 18.00 jste zváni do kostela sv. Be-
nedikta, Hradčanské nám., Praha 1 na  další 
setkání o modlitbě. Téma: Láska si žádá lásku. 
Přednáší P. David Peroutka OCD.

Papežové a židé 

8. února od  16.30 jste zváni na  přednášku 
Bc. Terezie Stehlíkové: „Papežové druhé polo-
viny 20. století a židé“. Kostel P. Marie Králov-
ny míru, Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36. 

Když lidé přemýšlejí o Jeho díle

10. února od 17. 30 zve ekologická sekce ČKA 
na  besedu  s  názvem „Když lidé přemýšle-
jí o  Jeho díle... Jak na  ekologickou výchovu? 
(zkušenosti ze Svatého Jana pod Skalou)“. Hos-
tem večera je RNDr. Helena Koblihová z Bota-
nického ústavu AV ČR. Přízemí kláštera Emau-
zy, Vyšehradská 49, Praha 2.

Zlatá Praha

14. února od  19.00 se uskuteční v  sokolovně 

TJ Sokol Vinoř, Klenovská 35, Praha 9, Benefič-
ní společenský večer „Zlaté Prahy”. K poslechu 
i k tanci zahraje kapela Anna W Quintet. Vstu-
penky na  adrese zlata.praha@focolare.cz nebo 
na recepci Centra Mariapoli, Mladoboleslavská 
667, Praha 9. Výtěžek bude věnován na realiza-
ci projektu „Automobil pro lékaře v  africkém 
Fontem”. Více na: http://www.focolare.cz

Cesta sedmi kostelů

21. února od  12.00 zve ŘKF Uhlířské Jano-
vice na  pěší pouť od  drahobudického kostela 
do  františkánského klášter Stigmatizace sv. 
Františka v  Zásmukách; od  14.00 – vernisáž 
v  areálu kláštera – „Dopis nevinnému“ (slovo, 
divadlo, tanec, hudba). Od  15.30 – mše svatá 
v klášterním kostele. Patrony je rodina Vachulo-
va, téma: „Blahoslavení plačící, neboť oni budou 
potěšeni“. Více na: www.farnostjanovice.cz

Varhanní nešpory maltézských rytířů

17. února od  17.00 jste zváni do  řádového 
kostela Panny Marie Pod řetězem v  Lázeňské 

ulici v  Praze 1 – Malé Straně na  druhý kon-
cert cyklu duchovní hudby Cantate domino 
canticum novum. Účinkují: Bronislava Toma-
nová – soprán, Eva Bublová – varhany. Vstup 
na koncert je volný.

Kolegium katolických lékařů 

25. února od  18.30 zve KKL na  přednášku 
Mgr.  Hany Imlaufové na  téma „Role rodi-
ny v  utváření zdravého pohledu na  sexualitu 
dětí“.  V knihovně (přízemí) III. Interní kliniky 
VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

Unie katolických žen

21. března od 9.00 do 16.00 zve UKŽ na du-
chovní obnovu (promluvy, ztišení, mše sv.) 
do farního klubu u Panny Marie Sněžné, Jung-
mannovo nám., Praha 1 (vchod z  Františkán-
ské zahrady). Doprovází otec kardinál Milo-
slav Vlk.
Přihlášení na  email: ukz@volny.cz (zajištění 
oběda – do 15. března), přijít můžete ale i bez 
přihlášení.
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VOLBA PROBOŠTA KAPITULY

JUBILEÁŘ 

  P. Francis Dang Hoa CSsR, byl s účinností 
od 1. ledna 2015 uvolněn z funkce farního 
vikáře ŘKF u  kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Příbram II-Svatá Hora a  z  funkce 
moderátora duchovní péče o  vietnamsky 
hovořící komunitu Arcidiecéze pražské. 

  Dr.  Vojtěch Eliáš, biskupský vikář, byl 
potvrzen ve  své funkci biskupského vi- 
káře pro diakonii s  účinností do  30. lis-
topadu 2016.

  Stanisław Góra byl s účinností od 1. led-
    na  2015 ustanoven zodpovědným za  ko-

ordinaci pastorační péče o neslyšící v AP.
  P.  Zachariáš Tomáš Kristek O.Præm., 
byl s účinností od 1. ledna 2015 jmenován 
a ustanoven farním vikářem ŘKF u koste-
la sv. Ludmily Praha-Vinohrady. 

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

   8. 2. – 5. neděle v mezidobí (9.00): 
katedrála sv. Petra a Pavla, 
Brno-Petrov (Mons. Jiří Mikulášek)

   22. 2.  – 1. neděle postní (9.00): 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 
Příbram-Svatá Hora 
(P. David Horáček) 

RADIO PROGLAS

   1. 2. – 4. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň-
-Bory (P. Miroslav Martiš) 

   8. 2. – 5. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice,  
Olomouc (P. Rudolf Smahel) 

   15. 2. – 6. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga) 

   22. 2.  – 1. neděle postní (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesná 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

   1. 2.  –  4. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel sv. Jana Křtitele, Sudice 
(P. Jacek Domański)

   8. 2.  – 5. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

   15. 2.  – 6. neděle v mezidobí 
(10.00):  bazilika sv. Petra, Vatikán 
(František I.)

   22. 2.  – 1. neděle postní (9.30): 
kostel sv. Václava, Ostrava 
(Mons. Jan Plaček)

Změna vyhrazena

Mons. Václav MALÝ, pražský pomocný biskup, byl na řádném zasedání Metropolitní ka-
pituly u sv. Víta dne 26. listopadu 2014 znovu zvolen proboštem této kapituly, a to na dobu 
tří let. Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, volbu potvrdil dne 4. prosince 2014.

VÝROČÍ SVĚCENÍ

  P.  Břetislav Vaněk CSsR, výpomocný du-
chovní na Svaté Hoře v Příbrami, 

   5. 2. 1926 (89 let)
  Mgr. Karel Biško, farní vikář v Řevnicích, 
7. 2. 1950 (65 let)

  Mgr.  Tomáš Roule, kanovník, pomocný 
spirituál v Nepomucenu, 16. 2. 1975 (40 let)

USTANOVENÍ

  Jiří Kusý, farář v Praze-Nuslích, 
   11. 2. 1985 (30 let)

  Mons. ThLic.  Bohumil Kolář, prelát, 
emeritní kanovník, osobní děkan, výpo-
mocný duchovní IV. pražského vikariátu, 
21. 2. 1948 (67 let)

VOLBA DĚKANA KAPITULY

Mons. PhDr.  Milan HANUŠ byl na  řádném zasedání Kolegiátní kapituly Všech svatých 
na  Hradě Pražském dne 1. listopadu 2014 zvolen novým děkanem této kapituly, a  to 
na dobu pěti let počínaje od 1. ledna 2015. Nově zvolený děkan volbu přijal.

  Mgr.  Ing.  Michal Němeček, biskupský 
vikář, byl potvrzen ve  své funkci biskup-
ského vikáře pro pastoraci s  účinností 
do 31. prosince 2016.

  Richard Scheuch byl s  účinností od   
1. ledna 2015 jmenován a  ustanoven vý-
pomocným duchovním ŘKF u  kostela 
Matky Boží před Týnem Praha-Staré Měs-
to a ŘKF u kostela sv. Ducha Praha-Staré 
Město. 

  ThLic.  Vít Uher byl s  účinností od   
1. ledna 2015 uvolněn z funkce výpomoc-
ného duchovního ŘKF u kostela sv. Cyri-
la a  Metoděje Praha-Karlín a  s  účinností 
od  téhož data byl jmenován a  ustanoven 
farním vikářem ŘKF u katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha Praha-Hradčany. 

Více na: www.tammim.spolco.cz, www.arcs.cuni.cz

Postní TAMMÍM 2015      
13. – 15. března
 
Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže ve věku 
od 15 do 30 let na postní duchovní obnovu TAMMÍM. 
Tématem letošního postního setkání bude Pramen v poušti. 
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Úmysl všeobecný
Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se 
k důstojnému životu.

Úmysl národní
Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, 
aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.

Úmysl evangelizační
Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci 
křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu.Ú

N
O

R

ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU
MODLITBY

DUCHOVNÍ CVIČENÍ 
4.– 7. 2. Příprava na Velikonoce 

pro každého
P. Miloslav Kabrda SDB ŘKF Svatá Hora, 

Exerciční dům
Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

11.–15. 2. Filmové exercicie P. Petr Vacík SJ Exerciční dům Kolín Kolín, http://exercicie.cz

13.–15.2. DO formou večeřadla jáhen Jiří Maxa ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

20.–22. 2. DC (nejen) pro členy Matice 
svatoantonínské

P. Josef Čunek SJ ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

20.–22. 2. Postní duchovní obnova P. Karel Hanslík OM DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna  
www.dc-vranov.cz

24.–27. 2. DC pro zaměstnance Charity P. Bohumír Vitásek ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

26. 2. – 1. 3. DC pro zdravotníky a ty,  
kteří pečují o druhé

Mons. Aleš Opatrný ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora  
www.svata-hora.cz

27. 2. – 1. 3. DC pro kostelníky a akolyty Mons. Vojtěch Šíma ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

5.–8. 3. Ignaciánský víkend P. Jan Regner SJ Exerciční dům Kolín Kolín, http://exercicie.cz

6.–8. 3. Rekolekce pro katechety  
a animátory farních společenství

Mons. Pavel Posád ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

JABOK 

nabízí kurzy pro pracovníky charit, církev-
ních škol, farností i pro širokou veřejnost.
Kvalifikační kurzy:

   Pedagog volného času  
(120 hod., 31. 1. – 20. 6., soboty)

   Pracovník v sociálních službách 
(200 hod., 2. – 31. 3., denní intenzivní)

   Pedagog – vedoucí zájmových kroužků 
(42 hod., 14. 3. – 9. 5., soboty)

Kurzy dalšího vzdělávání:
   Základy křesťanské etiky a mravnosti 
(14 hod., 14. 2. a 21. 3., akr. MŠMT)

   Bible: pozvání pro současníka 
(20 hod., 21. 2., 28. 2 a 23. 5., akr. MŠMT)

     Kontakt dítěte v pěstounské péči 
s rodinou (8 hod., 24. 2., akr. MPSV)

     Specifické přístupy k osobáms mentálním 
postižením (16 hod., 6.–7. 3.,akr. MPSV)

     Efektivní komunikace, obrana proti 

manipulaci a problémový klient, 
vztahová manipulace 
(16 hod., 13.–14. 3., akr. MPSV)

     Práce s vinou a smířením v pomáhajících 
profesích / v pedagogickém prostředí 
(12 hod., 19.–20. 3., akr. MPSV a MŠMT)

Nabízíme též výuku profesní angličtiny 
a  němčiny, na  zakázku je možné sjednat 
i další kurzy z nabídky VOŠ Jabok.

Kontakt: Petra Adámková, tel.: 603 330 793, 
e-mail: cdv@jabok.cz, http://www.jabok.cz

Přijímací řízení KTF UK

KTF UK v  Praze vyhlašuje přijímací řízení 
ke studiu od akademického roku 2015/2016. 
Zájemci o  studium na  Katolické teologic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v  Praze, kteří 
chtějí začít studium v  akademickém roce 

2015/2016, mohou podat přihlášku do 28. 2.  
2015. Nabízené studijní obory:

   Katolická teologie (magisterské studium, 
prezenční, 5 let)

   Teologické nauky (bakalářské studium, 
kombinované, 4 roky)

     Teologické nauky (navazující magisterské 
studium, kombinované, 2 roky)

   Aplikovaná etika (navazující magisterské 
studium, kombinované, 2 roky)

   Dějiny křesťanského umění (bakalářské 
studium, prezenční, 3 roky)

   Dějiny křesťanského umění (navazující 
magist. studium, prezenční, 2 roky)

   Dějiny evropské kultury (bakalářské stu-
dium, prezenční, 3 roky)

   Dějiny evropské kultury (navazující ma-
gisterské studium, prezenční, 2 roky).

Podrobnosti týkající se přijímacího řízení 
a  ostatní informace o  studiu na  KTF UK 
jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz

OZNÁMENÍ



Pohádky 
do ha jan 
Zuzana Pospíšilová 
Váz., 144 str., 285 Kč

duševní Pružnost  
v každodenním životě

Karel Nešpor
Brož., 144 str., 199 Kč

Čtyři klíČe   
k životu

Ira Byock
Brož., 240 str., 325 Kč

Z HISTORICKÉHO 
KALENDÁŘE 

Knižní novinky
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starý a nový Člověk 
v nás 
Matta el-Meskin
Brož., 136 str., 185 Kč

Vojtěch Kodet      prom
luvy III.

Vojtěch Kodet
promluvy III.

1. Kázání Jana Křtitele (Lk 3,1-16) – 16:46

2. Zázračný rybolov (Lk 5,1-11) – 20:16

3. Proměnění Páně na hoře Tábor (Lk 9,28-36) – 16:22

4. Ježíš prochází zavřenými dveřmi (Jan 20,19-29) – 21:37

5. „Odejdu-li, pošlu vám Přímluvce.“ (Jan 16,5-11) – 17:43

6. O dvou synech na vinici (Mt 21,28-32) – 13:30

7. Služebníci neužiteční? (Lk 17,5-10) – 16:26

Celkový čas: 2 hod. 3 min.

DDD, KN CD 034, ℗ 2013

Nahráno při večerech chval v kostele sv. Havla v Praze v letech 2012–2013
(promluva č. 6 je z letního tábora JUMP 2013 v Kostelním Vydří)
Zvuk, střih, mastering: Václav Hron
Fotografie: Vít Kobza | Design: Gustav Fifka, www.vivadesign.cz | Výroba: ADK-Prague
Vydalo: Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kostelní Vydří, 2013
zasilky@kna.cz, www.kna.cz, www.ikarmel.cz

nar. 1956. Již během 

studia teologie v Litomě-

řicích tajně vstoupil ke kar-

melitánům, roku 1982 byl vysvě-

cen na kněze. Doktorát z teologie 

získal na Tereziánu v Římě. S bra-

třími karmelitány obnovoval kláš-

ter v Kostelním Vydří, pak půso-

bil mnoho let jako představený 

delegatury Řádu karmelitánů 

v ČR. Nyní je převorem  

komunity v Praze.

P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

MP3

Postní
obnova

Vojtěch Kodet

MP3

 
 Postní obnova

P. Vojtěch Kodet
CD, MP3, 109 Kč

slyší bůh 
naše modlitby?

André-Mutien Léonard
Brož., 64 str., 99 Kč

14. ÚNOR 1915
Narozen Jarolím Adámek, katolický kněz-
-redemptorista, teolog, biblista a  spisova-
tel. Do  r. 1950 působil na  řádovém učilišti 
v  Obořišti. V  60. letech se stal členem no-
vozákonní komise, která připravovala eku-
menický překlad Písma svatého. V  době 
Pražského jara 1968 přednášel SZ v  Kate-
chetickém studiu v Praze a biblickou teolo-
gii na  CMBF v  Litoměřicích. Knižně vyšly 
práce: „Výklad prvních tří kapitol Genese“, 
„David a Saul“ a další. (V r. 1969)

18. ÚNOR 1965
Papež Pavel VI. jmenoval biskupa ThDr.   
Františka Tomáška apoštolským administ-
rátorem pražské arcidiecéze.

19. ÚNOR 1965
Pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran donu-
cen čs. úřady natrvalo opustit svou vlast. Až 
do své smrti r. 1969 žil a pracoval v Římě.

22. ÚNOR 1905
Zemřel Jan Křtitel Roškot, katolický kněz, 
spisovatel a  publicista. V  duchovní správě 
působil ve  farnostech v  Jesenici, Sedlča-
nech, Krásné Hoře a  Nechválících. V  roce 
1898 zvolen děkanem kolegiátní kapituly 
karlštejnské. Zabýval se dějinami děkanství 
a  jeho bohatým archivem. Knižně vydal: 
„Patronátní právo“ a „Obraz staropohanské 
společnosti“. (* 21. 6. 1832)

Arnošt Kelnar
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viděno jinak 
  
Giuseppe Forlai
Brož., 110 str., 125 Kč

křížová cesta  
s PaPežem Františkem

 
Brož., 40 str., 68 Kč

vykouPená svoboda 
Eberhard 

Schockenhoff
Brož., 192 str., 255 Kč

       ČTYŘI VEČERY O EVANGELIZACI
Zajímá Vás evangelizace? Měla by snad? Máte z ní strach či trapný pocit? 
Lze vůbec evangelizovat vkusně? Rádi byste někomu řekli o své víře, ale nevíte, jak na to? 
 
Přijďte do Pastoračního střediska (Kolejní 4, Praha 6) ve dnech 11., 18., 25. BŘEZNA a 8. DUBNA,  
vždy od 19.00, kde vás těmito tématy bude provázet KATEŘINA LACHMANOVÁ 
a její hosté – Mons. Aleš Opatrný, P. Jakub František Sadílek OFM, P. Pavel Semela a další.
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