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Vážení čtenáři, 

poslední sčítání účastníků boho-
služeb, které je jedním ze způso-
bů, jak získat představu o  množ-
ství praktikujících věřících, se 
konalo 18. října loňského roku. 
Co je možné vyčíst z  jeho výsled-
ků a co se z nich dozvědět nemů-
žeme? Na  tyto otázky se pokouší 
odpovědět březnové číslo Zpravo-
daje. Kromě toho představujeme 
projekt Člověk a  víra a  to nejza-
jímavější, co se v  naší arcidiecézi 
odehrává.

Aleš Pištora

SLOVO  ARCIBISKUPAEDITORIAL
Milí čtenáři,

tématem tohoto čísla Zpravodaje je 
statistika účastníků nedělních boho-
služeb v  naší arcidiecézi. V  biblické 
tradici je sčítání lidu měřeno dvojím 
metrem. Králi Davidovi je vyčítáno, že 
připustil sčítání, které je očima biblic-
kého autora chápáno jako nedůvěra 
v  Boží moc a  Boží pomoc. Na  druhé 
straně se na  mnoha místech Bible, jak 
ve  Starém, tak v  Novém zákoně se-
tkáváme se statistickými údaji. Bible 
udává počet Izraelitů, kteří se účastní 
exodu, jsou předkládány statistiky jed-
notlivých kmenů Izraele a  dozvídáme 
se o  počtu obětí přinášených v  Chrá-
mu. V  Novém zákoně se hovoří o  po-
čtu nasycených anebo o  144 tisících 
vyvolených v Apokalypse.

V  Písmu mají součty často význam 
symbolický. Námi zjišťované statistické 
údaje slouží administrativnímu řízení 
církve. Jedna z  nejčastějších statistik 

je tzv. hlášení o  duchovních úkonech, 
které vypovídá o  počtu návštěvníků 
bohoslužeb, počtu udělených svátostí 
či počtu pohřbených. Tato čísla mají 
zachycovat proměny v  jednotlivých 
oblastech církve a  pomáhat tak při 
slučování nebo zakládání farností, při 
rozmísťování duchovních, stanovová-
ní jejich počtu, ale i  při kategoriálním 
zařazení pastoračních aktivit atd. Tato 
sčítání však bezesporu mohou také 
svádět k  tomu, abychom svoji činnost 
reglementovali na  plnění jednotlivých 
předepsaných kolonek.

Je jasné, že statistiky jsou pouze jedním 
z  pomocných nástrojů pro organizaci 
naší služby. To musíme mít na  paměti 
i  u  sčítání návštěvníků nedělních bo-
hoslužeb, které je jedním z dalších způ-
sobů, jak získat představu o  počtech 
věřících. Také tyto výsledky jsou pro 
nás užitečné. Je však třeba posuzovat je 
kriticky, přestože pro naši arcidiecézi 
tato sčítání nevycházejí špatně.

Jistěže úspěchy a  neúspěchy našeho 
pastoračního či evangelizačního úsi-
lí nelze měřit statistikami. To ale ne-
znamená, že by byly zbytečné. Neměli 
bychom totiž zapomínat, že statistiky 
do  jisté míry také rozhodují při roz-
dělování různých příspěvků a  vypoví-
dají (např. ve  srovnání s  návštěvností 
kulturních či sportovních akcí) o  síle 
církevního společenství a  jeho spole-
čenské prospěšnosti.

Kardinál Dominik Duka OP  
pražský arcibiskup
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PRAŽSKÝ ARCIBISKUP SE SETKAL
S TRVALÝMI JÁHNY

T rvalí jáhni Pražské arcidiecéze se v rámci svého bratrského společenství pravi-
delně schází několikrát do roka, kdy se společně modlí, předávají si zkušenos-

ti z  pastorace či se jen lidsky vzájemně setkávají, povzbuzují a  podporují. V  rámci 
únorového setkání se v  prostorách Arcibiskupského paláce uskutečnila 10. února 
i  schůzka s kardinálem Dominikem Dukou. Při následné besedě zazněla z úst otce 
arcibiskupa nejen slova povzbuzení, ale i  vize a  plány pro další formy pastorace 
zejména v novém modelu financování církve. Zaznělo i ujištění, že poslání trvalých 
jáhnů bude více doceněno a vhodně přiblíženo široké veřejnosti. Trvalí jáhni pod-
pořili svého arcibiskupa a  ocenili jeho snahu při vytváření podmínek k  pastorační 
práci. Institut trvalého jáhenství se běžně vyskytoval do období raného středověku, 
poté úplně zanikl. Obnoven byl po  II. vatikánském koncilu. V  současné době má 
pražská arcidiecéze 35 trvalých jáhnů, kteří působí jak ve  farní, tak v  kategoriální 
pastoraci jako nemocniční, vojenští a policejní kaplani.             

          Vladimír Hudousek

130. VÝROČÍ
ÚMRTÍ KARDINÁLA 
SCHWARZENBERGA 
Kardinál Dominik Duka OP bude  
27. března od 18.00 v  katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha sloužit rekvi-
em za  kardinála Bedřicha Schwar-
zenberga. Od  úmrtí tohoto velikého 
vlastence, vášnivého alpinisty a praž-
ského arcibiskupa, který se mimo jiné 
významně přičinil o dostavbu Svato-
vítského chrámu a stavbu kostela sv. 
Cyrila a Metoděje v Karlíně, letos uply-
ne 130 let.

FACEBOOKOVÝ DIALOG 
S MLČÍCÍ POLOVINOU 
V  loňském roce proběhl výzkum ve-
řejného mínění zaměřený na vnímání 
církve v  ČR, realizovaný společností 
Proximity Prague a  agenturou Ipsos. 
„Neustále hovoříme o  aktivních věří-
cích nebo o těch, kteří se k náboženství 
stavějí odmítavě. Trochu ale zapomí-
náme, že je tu většina obyvatel, která 
se k náboženství nevyslovuje, přestože 
k němu má evidentní vztah,“ komento-
val tehdy výsledky průzkumu kardinál 
Duka. K průzkumu se chce vrátit v dia-
logu s „mlčící polovinou“ národa. První 
ze svých úvah o vnímání náboženství 
u nás uveřejnil na svém facebookovém 
profilu začátkem února.

Ilustrační foto: Stanislav Semerák

SVĚTOVÝ DEN
MLÁDEŽE 
PRAŽSKÉ  
ARCIDIECÉZE

S větový den mládeže praž-
ské arcidiecéze se koná před 

Květnou nedělí, v pátek 27. března 
od 19.30 v kostele sv. Ignáce v Pra-
ze 2 a v sobotu 28. března od 9.30 
v  Salesiánském středisku mládeže 
v  Praze 8 – Kobylisích. Mottem 
letošního setkání jsou slova vy-
braná papežem Františkem:  „Bla-
hoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha“ (srov. Mt 5,8). 
Slavnost vyvrcholí mší svatou ce-
lebrovanou kardinálem Domini-
kem Dukou OP.   

                   Lucie Haschková

SETKÁNÍ REDAKTORŮ 
FARNÍCH ČASOPISŮ 
Odbor vnějších vztahů pražského 
arcibiskupství pořádá 17. března 
2015 od 17.00 na Arcibiskupství praž-
ském (Hradčanské nám. 16) setkání 
redaktorů farních časopisů a  farních 
webů. Všichni, kdo se na  jejich tvor-
bě podílejí, jsou zváni k diskusi o roli 
farních časopisů v pastoraci, vzájem-
né spolupráci a možnostech, jak tuto 
spolupráci zlepšit.              Aleš Pištora
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D evět desítek ukrajinských dětí se 
během února a  března zúčastní 

ozdravného pobytu v  České republice. 
Pobyt uspořádalo a  financovalo Mini-
sterstvo zahraničních věcí a  organizací 
programu pro děti pověřilo Farní chari-
tu Příbram.

CHARITA 
ORGANIZUJE  
OZDRAVNÝ 
POBYT PRO DĚTI 
Z UKRAJINY

SETKÁNÍ NAD 
SČÍTÁNÍM VĚŘÍCÍCH

P ražský arcibiskup kardinál Domi-
nik Duka OP se 27. ledna sešel se 

zástupci Českého statistického úřadu 
a  s  ing.  Janem Fischerem, bývalým 
předsedou ČSÚ a  bývalým předse-
dou vlády, aby s  nimi prodiskutoval 
otázku, jak dosáhnout relevantnějších 
údajů ohledně počtu věřících. Hovo-
řilo se o tom, jak položit otázku na ná-
boženské vyznání při sčítání v  roce 
2021, a  zároveň o  připravované ana-
lýze opírající se o  dosavadní sčítání 
a průzkumy.

P ostní almužna je duchovní for-
mace, která navazuje na  staroby-

lou postní tradici. Lidé, kteří se během 
postní doby zřeknou některých požit-
ků, můžou částku v  hodnotě odřeknu-
tého požitku věnovat na  pomoc lidem 
v nouzi.
Peníze se vkládají do  papírových po-
kladniček, tzv. postniček, a  církev 
je prostřednictvím Charity použije 
na  pomoc potřebným. Postní almužna 
se koná od roku 2009 z pověření České 
biskupské konference. Více informací 
najdete na www.postnialmuzna.cz.

Jarmila Lomozová

24 HODIN PRO PÁNA

N ová iniciativa s názvem 24 ho- 
din pro Pána vznikla na pod-

nět papeže Františka. Po celém svě-
tě budou v noci před čtvrtou postní 
nedělí otevřeny některé kostely, jež 
nabídnou možnost zpovědi, mod-
litby nebo rozhovoru s knězem. Po-
dle papeže tak má vzniknout nová 
tradice.

V Praze nabídne prostor pro svátost 
smíření a  eucharistickou adoraci 
kostel Panny Marie Sněžné na Jung-
mannově náměstí. Začne v  pátek  
13. března od  18 hodin mší sva-
tou a  bude pokračovat celou noc 
a celý den až do 18 hodin v  sobotu 
14. března. 

V alentinské zastavení nad hlub- 
ším smyslem manželské lásky 

 opět přilákalo mladé lidi na Vyšehrad, 
tentokrát přesně 14. února ve  svátek  
sv. Valentina. Přes dvacet zamilovaných 
hostila vyšehradská kapitula ve  svých 
prostorách. Rozjímání P. Antonína Da-
browského nad první zprávou o  stvo-
ření člověka k  obrazu Božímu všechny 
zaujalo. Zvlášť myšlenka „skrytého po-
tenciálu lásky“ byla pro mnohé nová. 
Ocenili čas se zastavit, být spolu, víc 
do hloubky přemýšlet o vztahu i čas po-
povídat si v páru. Odcházeli povzbuze-
ní v  tom, aby v  sobě i  v  druhém viděli  
Boží obdarování.                   Jana Šilhavá

SVATÝ VALENTIN 
PÁRŮM DRŽÍ PALCE

POSTNÍ ALMUŽNA

Foto: Ignác Mucha

Foto: archiv Arcidiecézní charity Praha
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STATISTIKY NÁM
NEŘEKNOU VŠE 
O interpretaci výsledků sčítání návštěvníků bohoslužeb se 
v rozhovoru pokouší Radek Tichý, sociolog a zároveň kněz 
pražské arcidiecéze, který se sociologií náboženství zabýval 
i ve své dizertaci. Je spoluautorem knihy o měření religiozity, 
úspěšnosti předávání náboženství v současné rodině či 
o religiozitě na facebooku s názvem „Náboženství z jiného úhlu“.

 Proč vůbec počítat lidi v kostelích? 
Jsou výsledky sčítání užitečné pou-
ze pro správu arcidiecéze (o čemž asi 
nelze pochybovat), anebo z  nich lze 
vyčíst i něco o proměnách religiozity?
Sociologové váhají, jak dnes religiozi-
tu měřit. Počítání náboženských prak-
tik (návštěva bohoslužeb, poutí, počty 
křtů…), kvetlo v 1. polovině 20. století. 
Dnes víme, že pouze touto metodou 
religiozitu nezachytíme. Ona se totiž 
projevuje i  jinak než počitatelnou ná-
boženskou praxí. Stává se víc a víc sou-
kromou záležitostí. Sčítání účastníků 
bohoslužeb zjišťuje významnou oblast 
náboženského života, ale ne jedinou.

 Co tato metoda sčítání není schop-
na zachytit?
Tyto statistiky říkají jedinou věc: kolik 
lidí bylo v  určitém okamžiku v  koste-
lech. Nezachycují setkávání ve  spole-
čenství, prožívání víry v  rodině, to jak 
se lidé modlí, co čtou atp. To vše je ale 
přitom také projevem religiozity. Sčí-
tání účastníků bohoslužeb také neříká 
nic o  pokřtěných, kteří do  kostela ne-
chodí zcela pravidelně, ani o  těch, kdo 
sice pravidelně chodí, ale z různých dů-
vodů zrovna tuto neděli zůstali doma. 
A zmiňme také to, že v závislosti na po-
časí se Praha vylidňuje a  lidé odjíždějí 
na chaty.

 Přesto, co z  výsledků této metody 
můžeme vyčíst?
Můžeme si utvořit geografickou mapu 
republiky nebo diecéze a  jedním pohle-
dem vidět, ve  kterých oblastech chodí 
více lidí do  kostela. Ale opět, nevíme, 
jak tato místa žijí mimo nedělní boho-
služby. Dále díky tomu, že se sčítání dělá 

každých pět let, můžeme získat srovná-
ní v čase, tedy, ve kterých oblastech lidí 
přibývá a  naopak a  jak se proměňuje 
jejich demografická struktura. To je ze 
sociologického hlediska velmi cenné.

 Pohlédneme-li na  regionální srov-
nání, jak byste vysvětlil, že některé 
oblasti jsou religióznější (např. Vla-
šimsko) a jiné méně religiózní (někte-
ré oblasti kolem Prahy)?
Lokální religiozitu ovlivňuje historic-
ký vývoj a  v  úvahách o  rozdílech mezi 
jednotlivými vikariáty je nutné vzít 
v potaz mimo jiné sílu Církve českoslo-
venské v  době jejího vzniku, pováleč-
né odchody kvůli dosídlení pohraničí 
a  pak samozřejmě dobu komunismu 
a nucené vysídlování. 

 A  jak si vysvětlujete skutečnost, 
že v  naší diecézi přestává platit, že 
katolík je spíše žena a  spíše starší? 
Ze srovnání vyplývá, že ubývá žen 
v důchodovém věku a přibývá mužů 
v produktivním věku a dětí.
Je třeba vidět, že jsme závislí na  obec-
ném demografickém vývoji. Klasický 
venkov se vylidňuje, ale obce za Prahou 
a  okolo dálnic rostou. Dětí se dlouho-
době rodí málo, ale v posledních letech 
jich bylo o něco více. Naše diecéze navíc 
těží z přílivu mladých lidí z jiných částí 
republiky nebo ze zahraničí. Lidé sem 
přicházejí studovat, stěhují se za  prací, 
zakládají zde rodiny a  přinášejí si svou 
víru. Proto v  naší diecézi nedochází 
k  poklesu věřících, zatímco na  Moravě 
ano. Omládnutí naší diecéze, na  které 
se ptáte, tedy zřejmě není možné jed-
noduše vysvětlit pouze větší misijní 
aktivitou, ale spíše obecnými demogra-

fickými faktory. Bylo by ale třeba tuto 
skutečnost podrobněji prozkoumat 
srovnáním s jinými typy statistik. 

 Není nárůst počtu mladých lidí 
v  arcidiecézi výsledkem také třeba 
práce akademických farností?
Skutečnost, že v  celé republice přešla 
vlna vyšší porodnosti spojená s  tzv. 
Husákovými vnuky, a fakt, že se do naší 
diecéze stěhují mladí lidé odjinud, by 
ve  spojení s  misijní a  pastorační prací 
s  mládeží měly znamenat nejen mlád-
nutí katolíků, ale také zvýšení jejich 
celkového počtu, a  to se nestalo. Mu-
síme se tedy ptát, kde jsme tyto věřící 
poztráceli.

 Kde jsme je podle vás poztráceli?
Myslím, že nejvíce při přechodech 
z  jedné životní etapy do  druhé. Při 
přechodu z  dětské víry do  dospělé ne 
všichni zůstávají praktikujícími. Navíc 
přibývá smíšených manželství mezi ka-
tolíky a nevěřícími, což také může hrát 
roli u  nich samotných nebo u  jejich 
dětí. Stranou nechávám samozřejmou 
skutečnost, že starší ročníky odcházejí, 
díky čemuž se ale právě snižuje prů-
měrný věk.

 Bůh několikrát v Bibli sčítá svůj lid. 
Benedikt XVI. ale říká, že statistika 
není způsob, kterým počítá Bůh. Jak 
tedy počítá Bůh?
To my nevíme, protože Bůh vidí do srd-
cí. Kdo tedy patří k  Božímu lidu, není 
dáno ostrou hranicí. My žijeme v  těle 
a ve viditelných institucích, takže sčítá-
ní pro nás může být užitečným nástro-
jem. Bůh ale vidí ještě dál. 

Aleš Pištora
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JDE O RELEVANTNÍ DATA, NE O ZBOŽNÁ PŘÁNÍ

P rvní věc, která nás zajímala, byla 
odpověď na otázku, kolik lidí na-
vštěvuje v  jednotlivých farnos-

tech pravidelně bohoslužby. Říkáme-li 
pravidelně, myslíme tím současně, že 
nám nejde o to, kolik lidí přišlo 18. říj-
na, vždyť řada jich byla nemocná nebo 
doma s nemocnými členy rodiny, další 
byli na služební cestě, porouchalo se jim 
auto nebo prostě zaspali, někteří vyplni-
li lístky špatně nebo vůbec a na někte-
ré se třeba ani nedostalo. Pokud jsme 
tedy zjistili, že o víkendu 17. a 18. října 
2014 přišlo do  všech kostelů v  pražské 
arcidiecézi 36  514 lidí, můžeme před-
pokládat, že v  pražské arcidiecézi cho-
dí do  kostela více méně pravidelně asi 
45 500 osob.

Pokud bychom to vynásobili počtem 
nedělí (a  nepřihlíželi k  netypicky vy-
sokým návštěvám o  Vánocích a  Veli-
konocích), můžeme říci, že jen o  ne-
dělích (a  sobotních podvečerech, které 
k nim liturgicky patří) poslouží kostely 
a  kaple naší arcidiecéze každý rok cel-
kem cca 2,4 milionu návštěvníků. V  té 
souvislosti si ale musíme uvědomit, 
že v  řadě farností se konají bohosluž-
by i  během týdne a  součet návštěv-
níků kostelů za  rok by se tedy ještě 
dále navýšil.

To, že součet návštěvníků bohoslužeb 
pomocí lístků lze považovat za  rele-
vantní výsledek, dokazují i  každoroční 
statistická hlášení duchovních správ-
ců o  počtu úkonů v  duchovní správě. 
Roční součet obvyklého počtu návštěv-
níků během jedné neděle kolísá pro ce-
lou arcidiecézi mezi 34  500 až 37  500 
osobami (hlášení se vyplňují v  lednu, 
kdy bývají kostely z  řady důvodů pře-
ce jen prázdnější, a  tak lze pochopit, 
že odhady duchovních správců jsou 
spíše nižší).

Při pohledu na první graf „Vývoj počtu 
návštěvníků bohoslužeb v  AP“ vidíme, 
že počet návštěvníků sice kolísá, ale 
v rozmezí asi 5 % celkového počtu, což 

lze (s  přihlédnutím ke  statistické chy-
bě) považovat za zanedbatelné. V grafu 
chybí data za  rok 1994. Je to proto, že 
sčítání v  tomto roce proběhlo dvakrát 
(ke konci postního období a na začátku 

školního roku). Jelikož se výsledky obou 
sčítání dost lišily, není možné je srovná-
vat s dalšími roky.

Zajímavěji se jeví druhý graf: „Vývoj vě-
kového průměru návštěvníků bohoslu-
žeb v AP“. Na rozdíl od prvního grafu je 
výpočet průměrného věku méně závislý 
na  nahodilých chybách, nevyplněných 
lístcích apod. a  také nevykazuje kolí-
sání, ale jednoznačný pokles. Jestliže 
průměrný věk návštěvníků bohoslužeb 
v  r. 1999 činil 47,3 roku, tak v  r. 2014 

poklesl již na 43,5 let. To je jednoznač-
ný signál, že katolická církev v naší ar-
cidiecézi nestárne, ale naopak – boho-
služby navštěvuje čím dál víc mladých 
lidí.

Podrobněji se dá tento trend analyzo-
vat na  následujících čtyřech grafech, 
které představují analýzu demografic-
ké struktury návštěvníků bohoslužeb, 
a to zvlášť pro pražské farnosti a zvlášť 
pro mimopražské, při srovnání let 1999 
a 2014. Počty návštěvníků jsou zde roz-
děleny podle věku do  skupin po  pěti 
letech (viz čísla vlevo), dále na  muže 
(modré odstíny) a  ženy (červená, resp. 
oranžová barva) a uvnitř těchto skupin 
ještě na osoby výdělečně činné a osoby 
bez vlastního zdanitelného příjmu.

Na  první pohled je zjevné, že zatím-
co v  r. 1999 velmi významnou část 
návštěvníků bohoslužeb tvořily ženy 
v  důchodovém věku (což je výraznější 
mimo Prahu), tak v r. 2014 to již nepla-
tí. Dalším nápadným jevem je absolut-
ní nárůst počtu osob v  produktivním 
věku, a to jak v Praze, tak i na venkově 
– zvlášť nápadné je to u mužů.

A  do  třetice stojí za  povšimnutí pod-
statné zvýšení počtu dětí, které be-
rou jejich rodiče či prarodiče s  sebou 
na  bohoslužby – zde bych také hledal 
jeden z  důvodů setrvalého poklesu 
průměrného věku návštěvníků boho-
služeb (tím druhým je absolutní úby-
tek počtu důchodců ve  srovnání s  ná-
růstem osob v  produktivním věku). 
Toto by jistě stálo za  detailní sociolo-
gickou studii.

A  ještě na  jednu věc bych rád upo-
zornil. Praha vykazuje v  r. 1999 vý-
znamně větší počet návštěvníků bo-
hoslužeb ve  věku vysokoškolských 
studentů, a  to shodně u  mužů i  žen. 
Můžeme spekulovat, zda jsou to stu-
denti z jiných regionů nebo osoby, které 
našly cestu do kostela během svých stu-
dií, je ale nesporné, že (jak ukazují data 

Jednou za pět let se ve všech kostelích České republiky z rozhodnutí České biskupské konference koná 
sčítání návštěvníků. To poslední se konalo 18. října loňského roku. Rozdané a sesbírané lístky přinesly více 
informací, než by se zdálo, ale také méně, než bychom chtěli. Proč se takové sčítání dělá a jaký byl jeho 
výsledek, vysvětluje vicekancléř Arcibiskupství pražského Vladimír Koronthály.

Vývoj počtu návštěvníků
bohoslužeb v AP

Vývoj věkového průměru
návštěvníků bohoslužeb v AP
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z r. 2014) podstatná část jich v Praze zů-
stává i v dalších letech a další významná 
část patrně zvyšuje v dalších letech ná-
vštěvnost ve středních Čechách.

Ze získaných dat lze pochopitelně po-
skytnout odpovědi na řadu „zvídavých“ 
dotazů. Asi nikoho nepřekvapí, že 
s  velkou převahou je největší farnos-
tí Praha-Kobylisy (1 312 osob), za  ní 
následují velmi těsně za  sebou praž-
ské farnosti Chodov, Strašnice, Nejsv. 
Srdce Páně (na  Vinohradech) a  Lhot-
ka (všechny čtyři se srovnaly mezi 
917 až 929 osob). S  větším odstupem 
(mezi 687 až 732 osobami) je násle-
duje pražský kostel sv. Ignáce, Aka-
demická farnost, Břevnov a  Stodůlky, 
za  nimi se s  počtem 603 osob umístil 
Kolín jakožto první mimopražská far-

nost. Z  mimopražských mezi největší 
patří dále Říčany u  Prahy, Sedlčany, 
Vlašim, Beroun a  Kladno (Nanebe-
vzetí Panny Marie) – všechny přes 400 
osob. S  nejmenšími farnostmi to není 
tak jednoduché, protože je řada koste-
lů, v nichž se bohoslužby nekonají ka-
ždou neděli. Nějaký žebříček by tak zde 
(i vzhledem k malým počtům osob) byl 
spíše zavádějící.

Zajímavější je podívat se na  nejmlad-
ší a  nejstarší (co do  průměrného věku 
návštěvníků bohoslužeb) farnosti. 
Za  nejmladší farnost můžeme označit 
Tuchoměřice s  věkovým průměrem 
30,05 let, ale velmi blízko je i  Praha-
-Kyje, Polská farnost, Praha-Dolní 
Počernice, Slovenská farnost, Jirny, 
Praha-Kbely a  Praha-Chvaly. Naopak 

nejvyšší věkový průměr jsme zazna-
menali ve  farnosti Budyně nad Ohří 
(62,06 let), dále v  Divišově, v  Příbra-
mi–Březových Horách, v  Louňovi-
cích pod Blaníkem, ve  Veliši u  Vlašimi 
a u sv. Petra v Praze na Novém Městě.

Jak je to s  návštěvností ve  vikariátech? 
Pokud přihlédneme k  počtům obyvatel 
v  jednotlivých vikariátech, zjistíme, že 
největší procento obyvatel (7,75 %) na-
vštívilo bohoslužby v  I. pražském vika-
riátu. Je to dáno tím, že jde o  centrum 
města, kde se i  po  vystěhovávání sta-
rousedlíků pohybuje stále nejvíce lidí, 
ale také tím, že se zde nacházejí řádové 
kostely, které nabízejí mnoho různých 
spiritualit a  soustředí kolem sebe své 
laické členy a přátele. Navíc tyto kostely 
navštěvuje také značný počet studentů.

Demografická struktura návštěvníků bohoslužeb – hl. m. Praha

               1999                2014

Demografická struktura návštěvníků bohoslužeb – mimopražské farnosti

                1999               2014
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Hned po  I. pražském vikariátu následu-
je vikariát Vlašim (5,2 %), z průměru se 
ještě vymykají vikariáty Příbram a  Be-
nešov. Na  opačném konci pomyslného 
žebříčku se pak krčí (jak v  absolutních 
číslech, tak také v  procentech) vikariáty 
Rakovník a  Podřipsko, kde se bohoslu-

P rojekt vznikl na  podzim roku 
2011. V  loňském roce se inici-
ativu podařilo rozšířit na  celou 

Českou republiku a  zahájit oficiální 
spolupráci s  Českou biskupskou kon-
ferencí. Zakladateli projektu jsou Ro-
man Albrecht, Irena Grimová a  Václav 
Chaloupka. Celý projekt dnes sdružuje 
na čtyřicet fotografů po celé zemi a při-
bírá další. Výsledně bude mít každá 
diecéze vlastní, v podstatě samostatnou 
organizační jednotku.
Fotografové si kladou za cíl pozvednout 
kvalitu fotografií z církevního prostředí, 
aby všechny dosahovaly jistého umělec-

kého standardu. Jsou mimo jiné proško-
leni, aby nenarušovali církevní obřady. 
Prostřednictvím výstav, webů diecézí 
a  farností a  různých periodik pomáhají 
hlásat evangelium. Facebookové stránky 
projektu mají už dnes dosah až 65  000 
kliknutí (www.facebook.com/clovekavi-
ra), což je jeden z  nejlepších výsledků, 
kterých celá církev na webu dosahuje.
Svým členům, v naprosté většině amatér-
ským fotografům, projekt nabízí osob-
ní růst, ať už prostřednictvím různých 
školení, výměnou informací s  ostatními 
fotografy, nebo cílenou zpětnou vazbou 
od zkušených kolegů. Fotografové zapo-

jení do projektu například zajišťují foto-
dokumentaci z  mládežnických církev-
ních akcí. Stává se, že sdílení fotografií 
na sociálních sítích z farnosti, kde je ak-
tivní fotograf, přivádí na bohoslužby více 
mladých lidí.
Iniciativa v současné době rozšiřuje svo-
je řady o nové fotografy, ať už začínající, 
nebo pokročilé. Pokud máte zájem stát 
se jedním z  nich, můžete se přihlásit. 
Podmínkou spolupráce je zrcadlovka. 
Všechny informace a  ukázky práce na-
jdete na www.clovekavira.cz, psát můžete 
na clovekavira@gmail.com.

Roman Albrecht

PROJEKT ČLOVĚK A VÍRA ROZŠIŘUJE SVÉ ŘADY 
O NOVÉ FOTOGRAFY
Již čtvrtým rokem je možné setkat se s fotografiemi projektu Člověk a víra, které se snaží zachytit duchovní 
rozměr člověka, ale ukazují i skvosty sakrální architektury. Fotografie využívají různá periodika (např. 
Katolický týdeník), ale ke svým účelům také jednotlivé diecéze, Česká biskupská konference či farnosti. 
Fotografie z projektu naleznete na této dvoustraně dole.

žeb účastnilo méně než jedno procento 
obyvatel (v absolutních číslech jen něko-
lik set osob).
Co dodat závěrem? Na pražském arcibis-
kupství probíhá v  současnosti mnohem 
podrobnější analýza výsledků sčítání ná-
vštěvníků bohoslužeb (jejíž rozsah pře-

sahuje možnosti tohoto článku), ve  kte-
ré jsou data z  r. 2014 srovnávána s  daty 
z  předchozích sčítání, dále hledáme sou-
vislosti mezi těmito daty a daty získanými 
ze statistických hlášení o  úkonech v  du-
chovní správě (jako jsou například počty 
bohoslužeb, udělených svátostí, ale také 
třeba počty katechetů či spravovaných 
kostelů a řada dalších údajů poskytujících 
obraz o  stavu diecéze) a  usilujeme o  vy-
sledování vývojových trendů. Jde o to, dát 
vedení arcidiecéze skutečně relevantní, 
od  povrchních dojmů a  zbožných přání 
oproštěná data o  tom, jaké jsou výsledky 
pastoračního působení v  posledních de-
setiletích. Jistě, hlavní pastorační priori-
tou je hlásání evangelia a vzájemné proje-
vování si účinné lásky, způsobů, jak toho 
docílit, je však řada a je dobré vědět, které 
cesty jsou právě pro tuto dobu a toto mís-
to nejvhodnější.        Vladimír Koronthály

Foto: Dominik Novák Foto: Dominik David Foto: Lucie Horníková

Návštěvnost bohoslužeb s přihlédnutím
k počtu obyvatel
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F arnost u  kostela sv. Štěpána si 
každý vybaví nejsnáze podle kos-
tela sv. Ignáce, vévodícího jed-

nomu z  největších evropských náměstí 
– Karlovu náměstí. Na území farnosti by 
podle sčítání lidu měla žít necelá desítka 
tisíc obyvatel. Většina farností ve  středu 
Prahy se vyznačuje vysokou koncentra-
cí kostelů a  zároveň velmi různorodým 
obyvatelstvem. V  kostele působící jezui-
té se proto snaží oslovit obyvatele z  celé 
Prahy. Tradičně orientovaným věřícím 
nabízejí místo se silným mariánským 
kultem, mše v  latině a  pestrý výběr ak-
tivit zaměřených na  duchovní růst. Jak 
se mi svěřil jeden z účastníků bohosluž-
by, otec doprovázející do  kostela malou 
dcerku, do  farnosti dojíždí až z  pražské 
Hůrky. „K  jezuitům mě brávala už moje 
maminka, nevidím důvod, proč bych 
měl chodit jinam,“ odpovídá na  dotaz, 
proč raději nevyhledá farní společenství 
v  místě svého bydliště a  nepřímo tak 
dosvědčuje úspěšnou jezuitskou farní 
strategii v  pastoračně nesnadné oblasti 
Nového Města.
S  úvahami o  budování nových komu-
nitních center v oblastech pražských pa-
nelákových sídlišť se začalo hned po  re-
voluci v  roce 1989. Komunistický režim 
sice formálně udržoval pro „náboženské 
potřeby věřících“ určitou síť kostelů, bý-
valé venkovské kostelíky ale po pohlcení 
okolní panelovou zástavbou nemohly 
novým potřebám stačit. Nedělní boho-
služby v  chodovské farnosti o osmdesáti 
tisících obyvatelích na  pražském Jižním 
Městě navštíví průměrně tisícovka věří-
cích. Na vysoké návštěvnosti se do znač-
né míry podílí pastorační práce v nedáv-

FARNOSTI V KONTEXTU

no vybudovaném Komunitním 
centru Matky Terezy. Věřícím 
tak dnes kostel neslouží jen 
– v  duchu dikce marxistické 
ideologie „k  uspokojování ná-
boženských potřeb“, ale také 
jako místo setkávání, trávení 
volného času a  zázemí spo-
lečenského života. Centrum 
rozhodně neslouží jen věří-
cím navštěvujícím bohoslužby, 
setkávají se tu skauti, rodiny 
s  dětmi, senioři nebo třeba 
i  anonymní alkoholici. Není 
potom divu, že při větších, ve-
řejnosti otevřených akcích se 
programu centra účastní tisíce, 
možná i desetitisíce lidí.

Tisícové cifry návštěvnos-
ti kostelů na  první pohled 
kontrastují s  venkovskými 
kostelíky a  jejich daleko niž-
ší návštěvností. V  tachlovické 
farnosti, spadající pod Berounský vika- 
riát, se v  neděli schází několik desítek 
místních farníků. Malebný barokní kos-
telík s  alejí, jako vystřižený z  literatury 
Karla Václava Raise, je ale i  tak docela 
zaplněn. Místní farnice čekají přede mší 
na svého faráře v naději, že bude mít čas 
s  nimi prohodit pár slov o  nových udá-
lostech v  obci, že vyslechnou několik 
rad nejenom do  duchovního, ale i  toho 
praktického života nebo třeba panu fa-
ráři předají nějaký koláč či produkt ze 
zahrádky na  „přilepšenou“. „Hodně lidí 
od nás dojíždí do kostela do Prahy. Třeba 
do Řep, nebo do Butovic,“ říká mi jedna 
z  farnic k  místní návštěvnosti a  jedním 

dechem bez jakékoliv hořkosti v  hlase 
dodává: „Mají malé děti, je to tam pro 
ně lépe zařízené. Až jim odrostou, zase 
se sem vrátí.“ Celá farnost pak působí 
spíše komorním a  uvolněným dojmem. 
Nakonec i  menší farnost v  třítisícové 
obci dokáže velmi dobře plnit svůj účel, 
svou existencí dodává lidem jistotu, že 
dveře jsou v  případě potřeby otevřeny 
všude a všem. Suchá čísla o návštěvnosti 
bohoslužeb by nás snadno mohla svádět 
k  unáhleným soudům o  farním životě. 
Takový přístup by ale nebyl spravedlivý 
ani k  farářům, natož pak k věřícím a  je-
jich úsilí na farním životě.          

Josef Nerušil

„Statistika nuda je, má však cenné údaje,“ zpívá se v jedné známé písničce. Arcibiskupství pražské nyní 
vyhodnocuje údaje o návštěvnosti bohoslužeb v jednotlivých farnostech na území arcidiecéze. Čtenářsky 
by jistě bylo velice zajímavé zveřejnit žebříček návštěvnosti, jak si která farnost vede. Co by ale taková 
suchá čísla vypovídala o skutečném životě ve farnostech bez kontextu?

PROJEKT ČLOVĚK A VÍRA ROZŠIŘUJE SVÉ ŘADY 
O NOVÉ FOTOGRAFY

Foto: Václav Chaloupka Foto: Roman Albrecht

Foto: archiv farnosti Praha-Chodov
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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

BŘEZNOVÝ KALENDÁŘ

Z DIÁŘE BISKUPA MALÉHO

Z DIÁŘE BISKUPA HERBSTA

Z DIÁŘE KARDINÁLA DUKY

1. 3. 8.30 Unhošť, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv. 
7. 3. Písek - postní duchovní obnova 
8. 3. 11.00 Měchnov, kostel sv. Martina – mše sv.

14. 3. 12.30 Praha-Hradčany, AP – mše sv., setkání s Mariinou legií
15. 3. 10.00 Praha-Prosek, kostel sv. Václava – mše sv.
17. 3. 7.00 Praha – Dejvice, Arcibiskupský seminář – mše sv.
19. 3. 18.00 Praha-Nové Město, kostel sv. Josefa – mše sv., slavnost sv. Josefa
22. 3. 10.30 Kladno-Hnidousy, kostel sv. Mikuláše – mše sv.
28. 3. Praha-Kobylisy – Arcidiecézní setkání mládeže
29. 3. 14.30 Osečany, kaple sv. Anny – mše sv.

1. 3. 14.00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická bohoslužba na závěr festivalu MENE TEKEL
18.00 Praha-Vyšehrad; nešpory; ustanovení Mons. Aleše Opatrného novým proboštem kapituly

3. 3. 18.00 Praha-Staré Město, evangelický kostel U Salvátora – diskuze
4. 3. 18.00 Praha-Hradčany, kaple sv. Václava – výročí translace
5. 3. 16.00 Poslanecká sněmovna PČR – slavnostní setkání –165. výročí narození T. G. Masaryka
6. 3. 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. 
8. 3. 9.30 Neratovice; mše sv. a pastorační návštěva farnosti

11. 3. 14.50 Přírodovědecká fakulta UK; přednáška Křesťanské misie v LA
14.–16. 3. Polsko, Varšava – převzetí doktorátu honoris causa

18. 3. 18.30 Praha, Národní Muzeum – Cestovatelské středy. Přednáška: Vatikán a současná církev ve světě
21. 3. 12.30 Praha-Staré Město, kostel sv. Jiljí – mše sv., Národní pochod pro život

16.00 Nepomuk – otevření Svatojánského muzea
22. 3. 10.30 Opočno u Loun, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv., setkání s farníky
26. 3. 13.00 Kuks – otevření po rekonstrukci
27. 3. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., Rekviem za kardinála Bedřicha Schwanzerberga
29. 3. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., liturgie Květné neděle

18.30 Praha-Hradčany, katedrála – pašijové hry

4. 3. 17.00 Praha-Strašnice, Metropolitní univerzita – diskuze Křesťané na Blízkém východě
5. 3. 18.00 Semily-Podmoklice, sbor CČSH – beseda Stav naší společnosti

11. 3. 14.30 Praha-Krč, Centrum seniorů Elpida – beseda 
13.–16. 3. USA, New York – rekolekce pro krajany a přednáška v Českém centru

25. 3. 9.00 Kolín, Dívčí katolická SŠ a MŠ – vizitace

15. 3. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi (při bohoslužbách)
19. 3. slavnost sv. Josefa
21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
22. 3. Světový den vody (vyhlásila OSN)
25. 3. slavnost Zvěstování Páně a Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
29. 3. Květná neděle; změna zimního času na letní (2.00 °3.00)
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

www.apha.cz/ps 

  4. 3. 9.30 Setkání maminek; DS
   7. 3. 9.00 Seminář o  evangelizaci*; 

P. Patrick Collins, CM; PS
 11. 3.  9.30 Akademie nejen pro senio- 

ry; Kateřina Lachmanová: Karikatury 
Boha; PS

   11. 3.  19.00 Čtyři večery o  evangeliza-
ci. P. Aleš Opatrný: Inspirace k evangeli-
zaci v papežských dokumentech; PS

   16.–18. 3.  Setkání pastoračních asis-
tentů na Svaté Hoře*; PS

   16. 3.  20.00 O  svaté Terezii z  Ávily. 
P. David Peroutka; ČKA Prahy 6

   18. 3.  9.30 Setkání maminek; DS
   18. 3.  19.00 Čtyři večery o  evangeliza-

ci. Kateřina Lachmanová: Každý křes-
ťan je misionář; PS

   20. 3.  20.00 Modlitba Taizé; DS
   23. 3.  19.00 Ekumenické info setkání 

o Dnech víry; PS
   25. 3.  9.00 Akademie nejen pro se- 

niory. Duchovní obnova P. Miloslav 
Kabrda SBD; PS

   25. 3.  19.00 Čtyři večery o  evangeliza-
ci. P.  Jakub Sadílek OFM: Zkušenosti 
z evangelizací velkoměst; PS

   28. 3.  9.00 Sobota pro ženy*; CPR

* jen pro přihlášené; 
vstup je z Kolejní ulice č. 4. PS – Pas-
torační středisko; CPR – Centrum 
pro rodinu, DS – Duchovní správa 
u  kostela sv. Vojtěcha, ČKA Prahy 6 – 
Česká křesťanská akademie, místí skupi-
na Praha 6

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

www.apha/cpr

Synod o rodině očima papežského 
teologa

12. března v 19.30 se v refektáři domini-
kánského kláštera (vstup Jilská 7) setkají 
v  diskuzi polský dominikán P.  Wojci-
ech Giertych, teolog papežského domu, 
doktor morální teologie a  salesián 
doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol. vyu-
čující teologickou etiku a  etiku manžel-
ství na TFJCU v Českých Budějovicích. 

Jarní sobota pro ženy

28. března od  9.00 do  16.00 hodin 
na  téma Žena u  studny – inspirace 
Terezií z  Avily. Přednášejícím bude 
P. Pavel Pola OCD.

Společná příprava na manželství 

Od  7. dubna do  26. května se bude ko-
nat jarní kurz Společné přípravy na  man-
želství. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 
do  21.30. Další možnost přípravy v  pas-
toračním středisku bude až na  podzim 
od  6. října do  1. prosince. Snoubenci se 
přihlašují přes elektronický formulář na 
http://www.apha.cz/pripravy-snoubencu/

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

www.centrum nazaret.cz

Škola partnerství 2015 

proběhne od  března do  června v  cent-
ru Nazaret v  Praze-Kunraticích. Jedná se 
o čtyři víkendové kurzy určené pro mladé 
páry i jednotlivce od 18 do 30 let (výjim-
ky týkající se věku jsou možné po domlu-
vě). Cílem setkávání je pomoci mladým 
lidem prožít krásné období zamilovanos-
ti plněji a položit si otázky, které jím po-
mohou lépe poznat sama sebe i druhého. 
Kurzy proběhnou o víkendech: 20.–22. 3., 
17.–19. 4., 22.–24. 5., 19.–21. 6. Přihlá-
šení a  další informace: tel. 775  869  351; 
skola.partnerstvi@gmail.com 

Tématická víkendovka

6.–8. března pro mladé 12–17 let. Téma: 
Láska či nenávist? To je, oč tu běží! Za-
čátek v  pátek v  18.00 v  kostele sv. Jaku-
ba v  Kunraticích, konec v  neděli odpo-
ledne. S  sebou: Bibli, spacák, přezůvky. 
Účastnický poplatek: 300 Kč. Přihlášky 
na  733  161  614 nebo nazaret@apha.cz; 
více na: http://www.centrumnazaret.cz/

MINISTRANTI

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

14. března od  9.30 v  kostele sv. Jakuba 
v  Praze-Kunraticích (pro mladší kluky 
cca od  7 do  15 let). Téma: Co je doma, 

to se počítá. Program: nácvik minist-
rantské služby, mše svatá, hry, soutěže, 
fotbálek. S  sebou: 70 Kč na  jídlo, oble- 
čení a  obuv do  tělocvičny a  pokud mož- 
no ministrantské oblečení. Ukončení 
v  16.00. Bližší info: P.  Benedikt Hudema 
(ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774)

Starší ministranti

20.–21. března v Praze-Kunraticích (pro 
starší kluky cca od 15 do 25 let). Program: 
zahájení v  pátek mší svatou v  kostele 
sv. Jakuba v  18.00. V  sobotu mše sva-
tá, příležitost ke  svátosti smíření, 
duchovní program, fotbálek, film. 
S  sebou: 200 Kč na  jídlo, sportovní 
a  ministrantské oblečení. Bližší info: 
P.  Benedikt Hudema (tel: 724  209  774, 
benedikthudema@atlas.cz )

 
BOHOSLOVCIARCIBISKUPSKÉHO 

SEMINÁŘE V PRAZE

www.arcs.cuni.cz

Postní Tammím 

13. – 15. března zvou bohoslovci mladé 
muže na postní duchovní obnovu. Téma: 
Pramen v poušti. Více: tammim.spolco.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

www.kcmt.cz

 5. března od  18.45 – P.  Ondřej Salvet: 
Eucharistie a  církev – Živé tělo Kristovo. 
Postní duchovní obnova, v  KCMT
 8. března od  15.00 – Výtvarná dílna: 

Duhové papíry. Nutná rezervace na  tel. 
603  281  864 Jana Domšová – výtvarná 
klubovna KCMT
 8. března od  17.00 – Koncert skupiny 

Strunovrat
 9. března od  16.00 – Beseda sdružení 

křesťanských seniorů s  jáhnem Pavlem 
Urbanem na téma Velikonoce.
 12. března od 18.45 – P. Pavel Semela: 

Přijetí Krista v  Těle a  Krvi; Jan 6, 48-59 
Postní duchovní obnova, v KCMT
 19. března od 18.45 – Moravské pašije. 

Velikonoce, pašije, ukřižování Krista. Hra-
je komediant a loutkář Víťa Marčík. Sál 
KCMT, vstupné dobrovolné 
 29. března  od 17.00 – Bachovy pašije. 

Netradiční vystoupení ochotníků z  Jižní-
ho Města. Sál KCMT, vstupné dobrovolné
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KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

www.centrumbutovice.cz

Třináctého na třináctce

13. března od  19.30 vystoupí Slávek 
Klecandr sám se speciálním programem 
pašijových písní z  českých kancionálů. 
V  KC sv. Prokopa, vstupné je dobro-
volné. Rezervovace  místa do  12. 3. na: 
13na13@centrum.cz. Více informací na-
jdete na: www.trinactnatrinact.blog.cz.

Prokopská zastavení

17. března od  18.30 jste zváni na  před-
nášku Mgr.  Františka Koloucha na  téma: 
P. Jan Bula, oběť teroru v případu Babice. 
V KC sv. Prokopa.

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE

www.farnostdobris.cz

Návrat k Bohu

8. března od 10.30 zveme na vernisáž vý-
stavy Návrat k Bohu (křížová cesta od Jo-
sefa Bolka) malba-olej. Výstava bude pro-
bíhat v PC sv. Tomáše do 10. dubna.

Mysli na mne...

Vždy od 19.30 jste zváni na cyklus zamy-
šlení nad modlitbou u příležitosti 500. vý-
ročí narození sv. Terezie z Avily s názvem: 
Mysli na mne… A co je vlastně modlitba? 
Témata jednotlivých přednášek: 
 10. března – P. Vojtěch Kodet O.Carm.: 

Modlitba se sv. Terezií z Avily I
 19. března – P. Karel Satoria: Od prosby 

k modlitbě
 24. března – P. Vojtěch Kodet O.Carm.: 

Modlitba se sv. Terezií z Avily II
 31. března – Kateřina Lachmanová: 

Překážky modlitebního života
PC sv. Tomáše. Není nutné se předem 
přihlašovat.

ŘKF U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNĚ

www.srdcepane.cz

 7. března od  13.30 zveme na  postní 
rekolekci vedenou P.  Janem Kofroňem. 
Přednáška se koná v  1. patře zadního 
traktu kostela, vstup přes zahrádku.  
 8. března od  16.00 jste zváni na  dal-

ší přednášku v  cyklu Farní akademie 

Prof.  MUDr.  Maxe Kašparů, PhD., Dr.h.c. 
na téma Stavy a vztahy – bludný kruh. Před-
náška se koná ve  videosále v  I. patře zad-
ního traktu kostela (vchod přes zahrádku). 

O kontemplaci

Dovolujeme si vás pozvat na cyklus před-
nášek o kontemplativní modlitbě vždy od 
19.30. Součástí je možnost společných ti-
chých meditací v kryptě kostela. 
 2. března – P.  Zdenek Wasserbauer: 

Dynamika duchovního života. Druhy 
modliteb a milníky duchovní cesty.
 16. března – P. Benedikt Hudema: Du-

chovní doprovázení, duchovní průvodce. 
Role duchovního rádce v  (kontemplativ-
ním) duchovním životě.
 30. března – P. Petr Vacík SJ: Kontem-

plativní modlitba v  každodenním životě. 
Jak se promítá kontemplativní modlitba 
do  denních povinností a  denní povin-
nosti do modlitby.

ŘKF U KOSTELA
SV. FILIPA A JAKUBA

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, od  9.00 
do 12.00.
 6. března – PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.:

Demografická situace a naše politika 
 20. března – Výtvarná dílna

Kontakt: tel. 607 870 457

Setkání nad Písmem a katechismem

Každé první a  třetí úterý v  měsíci 
od 19.00 jsou zváni všichni zájemci o stu-
dium Bible a  církevního učení na  zlí-
chovskou faru. Primárně jsou určena 
pro dospělé, kteří se připravují na  přijetí 
svátosti křtu, rádi mezi sebou ale přivítá-
me úplně všechny, kdo chtějí prohlubo-
vat svou křesťanskou víru nebo případně 
hledají společenství lidí, kteří se vzájem-
ně doprovází na  svých životních cestách. 
Probírány a  společně diskutovány jsou 
známé, méně známé i  „problematické“ 
biblické texty a  vybrané otázky katolické 
dogmatiky, morálky atd. Setkání vede far-
ní vikář P. Jakub Jirovec OT.

Farní němčina

Každý čtvrtek od 17.45 jsou mírně i více 
pokročilí zájemci zváni na  zlíchovskou 
faru ke studiu němčiny.  V hodinách pro-

bíráme německou gramatiku, konverzu-
jeme, čteme německé Písmo a  německé 
(nejenom) křesťanské texty. Vyvrchole-
ním školního roku bude slavení mše sv. 
v  němčině. Lektorem je farní vikář P.  Ja-
kub Jirovec OT, absolvent vídeňské uni-
verzity a doktorand tamtéž.

AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA

www.ads.cvut.cz

  4. března od  20.00 – Prof.  Lubomír 
Mlčoch: Plánované stárnutí zařízení aneb 
nezbytná součást průmyslové evoluce.
Je vzdálenost mezi technikou, etikou 
a  ekonomikou opravdu tak propastná, 
jak se některým studentům technických 
oborů zdá? 
  11. března od  20.00 – Prof.  Václav 

Wolf: Buddha nebo Kristus? 
Pohled předního českého teologa, dlou-
holetého profesora dogmatické teologie 
a  děkana KTF UK na  fenomén východ-
ních náboženství, zejména buddhismu. 
  18. března od  20.00 – P.  Jan Pacner: 

O emocích, o víře i o naději.
Služba vojenského kaplana v  zahranič-
ních misích.
  25. března od  20.00 – Doc.  Jaroslav 

Zvěřina: Abnormální sexuální přání … 
vášeň nebo krutá nemoc? 
Jsou katolíci opravdu tak prudérní, jak si 
většinová společnost myslí?

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

 15. března od  15.00 – Koncert pro 
hospice, na  programu Stabat Mater 
a  Fugy pro varhany c moll, Fuga d moll 
od  Jana Křtitele Vaňhala, účinkují: Voj-
těch Spurný – dirigent, varhanní pozitiv, 
Hana Jonášová – soprán, Markéta Cuk-
rová – mezzosoprán, Magdaléna Malá – 
housle, Jiří Sycha – housle, Michal Dušek 
– viola, Helena Matyášová – violoncello, 
moderuje Eva Hazdrová – Kopecká. Kos-
tel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 22. března od 17.00 – Koncert orches-

tru Archioni Plus pod vedením Michala 
Macourka, na  programu W. A. Mozart – 
Kouzelná flétna, Flétnový koncert G dur. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 6. dubna od 17.00 – Velikonoční kon-

cert Břevnovského chrámového sboru 
pod vedením Adolfa Melichara. Kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.
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POZVÁNKY

OZNÁMENÍ

Modlitba podle sv. Terezie

2. března od  18.00 jste zváni do  kostela 
sv. Benedikta, Hradčanské nám., Praha 1 
na  další setkání o  modlitbě. Téma: Se-
tkat se s Pánem ve středu vlastního srdce. 
Přednáší P. David Peroutka OCD.

Ekologická sekce ČKA

10. března od  17.30 zve Ekologická sekce 
ČKA na besedu  „Krajina – vztah jednotli-
vosti a  celku“. O  tématu pohovoří ředitelka 
Ekologické sekce České křesťanské akademie 
RNDr. Mgr. Leona Svobodová, PhD. Přízemí 
kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Zlatá Praha

12. března od 18.00 se uskuteční další setkání 
v kapli Italského kulturního institutu (Vlašská 
34, Praha 1) pod záštitou jeho ředitele, pana 
Giovanniho Scioly a  kardinála Miloslava 
Vlka. Spolu s historikem Jaroslavem Šebkem, 
moderátorkou Danielou Brůhovou a svědec-
tvími ze života přiblíží význam spirituality 
společenství pro církev i pro společnost, ten-
tokrát se zaměřením na oblast politiky.
Vstup volný, změna programu vyhrazena, 
více na http://www.focolare.cz

Varhanní nešpory maltézských rytířů

17. března od 17.00 jste zváni do  řádo-
vého kostela Panny Marie Pod řetězem 
v  Lázeňské ulici v  Praze 1 – Malé Stra-
ně na  třetí koncert cyklu duchovní hud-
by Cantate domino canticum novum. 
Na  programu budou díla těchto sklada-
telů: J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Dvořák, Ch.
–M. Widor. Účinkují: Aneta Schwarzová 
a  Kristýna Šorsáková – zpěv, Petr Čech 
– varhany. Vstup na koncert je volný.

Unie katolických žen

21. března od  9.00 do  16.00 zve na  du-
chovní obnovu (promluvy, ztišení, mše 
sv.) do  farního klubu u  Panny Marie 
Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1 
(vchod z Františkánské zahrady). Dopro-
vází otec kardinál Miloslav Vlk.

Přihlášení na  email: ukz@volny.cz (zajiš-
tění oběda – do 15. března), přijít můžete 
ale i bez přihlášení.

Cyrilometodějská pouť 

21. března: III. etapa: Bojanovice – Nal-
žovice, 27 km. Příjezd do  zastávky Boja-

novice z Prahy hl.n. (7.25) v 8.22. Spacáky 
s sebou, doprovodné vozidlo zajištěno.
22. března: IV. etapa: Nalžovice – Sedlča-
ny – Petrovice, 22 km. Odjezd z  Petrovic 
linkovými autobusy do  Prahy. Aktuální 
informace na na tel. 731 604 392
www.poutnik-jan.cz  a www.sfr.cz

Koncert u sv. Kateřiny

24. března od  16.00 pořádá Společnost 
pro duchovní hudbu, pravoslavná církev 
a Vedení VFN u příležitosti 330. výročí na-
rození J. S. Bacha koncert duchovní hudby 
v  kostele sv. Kateřiny v  zahradě Neurolo-
gické a  Psychiatrické kliniky VFN Praha 
2. Účinkuje Trio cantabile (Ludmila Ver-
nerová – soprán, Václav Kunt – flétna, Ly-
die Härtelová – harfa). Na  programu díla 
J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta. 
Projekt probíhá za  podpory MČ Praha 2, 
vstup na koncert je volný.

Kolegium katolických lékařů 

25. března od 18.30 zve KKL na přednáš-
ku P.  Radka Kuchaře na  téma: Duchovní 
služba ve věznicích. V knihovně (přízemí) 
III. Interní kliniky VFN, U  nemocnice 1, 
Praha 2.

Pozvání na konferenci 

17.–18. dubna pořádá NR SFŘ konferenci: 
Dr.  František Nosek – terciář a  politik v  roce 
sv. Ludvíka IX. V Klubu u kostela Panny Marie 
Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha. Přihláš-
ky: f.reichel@volny.cz; 241 950 251; 725 939 385. 
Více informací na  www.sfr.cz;  info@sfr.cz; 
www.frantiskani.cz; www.facebook.com/sfr.cz

Poutní zájezd do Rumunska

1.–9. května pořádá ŘKF sv. Václava ve Vršo-
vicích poutní zájezd do  Rumunských klášterů 
a Českého Banátu. Více informací a přihlášky: 
olga.polanska@seznam.cz; tel. 604 208 771

Signály.cz hledají programátora

Komunitní web pro křesťanskou mládež hledá 
PHP programátora. Možné i  na  částečný úva-
zek nebo jako dlouhodobá brigáda pro studen-
ty. Více na: vyvoj@signaly.cz, www.signaly.cz 

   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 od 19.00 hodin ve dnech: 

     11. března – Inspirace k evangelizaci v papežských dokumentech (P. Aleš Opatrný)
     18. března – Každý křesťan je misionář (Kateřina Lachmanová)
      25. března – Zkušenosti z evangelizací velkoměst (P. Jakub Sadílek OFM)
       8. dubna – Evangelizační kurzy Alfa a jejich ovoce (P. Pavel Semela)

   7. března od 9.00 do 17.00 Kostel sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6

   JAK SE DĚLÁ MISIE? 
Základní informace o tom, co je podstatné na městské misii 
 a jak se připravuje. Přednáší P. Patrick Collins CM.

Adresa: Kolejní 4, 160 00  Praha 6, www.apha.cz/ps
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RESKRIPT KONGREGACE PRO VÝCHODNÍ CÍRKVE

JUBILEÁŘ 

  P. Mgr. Wolfgang Karel Horák O.Præm., 
byl na základě své rezignace s účinností 
od  1. února 2015 uvolněn z  funkce se-
kretáře II. pražského vikariátu.

  P.  Mag. theol. Jakub Jirovec OT, byl 
s  účinností od  1. února 2015 jmenován 
a  ustanoven sekretářem II. pražského 
vikariátu.

  P.  Cyril František Molnár OP, byl 
s  účinností od  1. ledna 2015 jmenován 
a  ustanoven kaplanem ZŠ sv. Voršily 
v Praze 1, Ostrovní 9.

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

Mgr.  Jan Kotas, S.L.L., kněz pražské arcidiecéze, požádal o  prodloužení dříve uděleného 
povolení, aby mohl sloužit bohoslužby v byzantském ritu tam, kde si to vyžaduje duchovní 
prospěch věřících. Reskriptem Kongregace pro východní církve ze dne 3. června 2014 mu 
bylo toto povolení prodlouženo na dalších 5 let za obvyklých podmínek.

ÚMRTÍ

USTANOVENÍ

VOLBA PROBOŠTA KAPITULY

Mons. doc.  Ing.  Aleš Opatrný, Th.D.  byl při volebním zasedání Královské kolegiátní ka-
pituly sv. Petra a  Pavla na  Vyšehradě dne 23. ledna 2015 zvolen proboštem této kapituly. 
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, volbu potvrdil dne 28. ledna 2015.

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  8. 3. – 3. neděle postní (9.00):  
kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy 
(P. Daniel Janáček)

  22. 3. – 5. neděle postní (9.00): 
katedrála sv. Mikuláše, České  
Budějovice (P. Zdeněk Mareš)

RADIO PROGLAS

  1. 3. – 2. neděle postní (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Plzeň-Bory (P. Miroslav Martiš)

  8. 3. – 3. neděle postní (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  15. 3. – 4. neděle postní (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice  
(P. Józef Szeliga)

  22. 3. – 5. neděle postní (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesná  
(P. Pavel Hověz)

  29. 3. – Květná neděle (9.00):  
kostel sv. Augustina, Brno 
(P. Pavel Šenkyřík)

TELEVIZE NOE

  1. 3. – 2. neděle postní (9.30): 
kostel sv. Václava, Ostrava 
(Mons. Jan Plaček)

  8. 3. – 3. neděle postní (10.30): 
kostel sv. Vavřince, Vizovice 
(P. Jindřich Peřina)

  15. 3. – 4. neděle postní (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  22. 3. – 5. neděle postní (10.30): 
kostel sv. Hedviky, Ostrava-Krásné 
Pole (P. Vladimír Ziffer)

  29. 3. – Květná neděle (9.30):  
nám. sv. Petra, Vatikán (František I.)

Změna vyhrazena

  P. Mgr. ThLic. Martin Hobza SDB, far-
ní vikář v  Praze-Kobylisích, 1. 3. 1970 
(45 let)

  P. Mgr. Marek Martiška MIC, administ-
rátor v Hrádku, 3. 3. 1980 (35 let)

  P.  Ladislav Škrňa CSsR, na  odpočinku 
na Sv. Hoře v Příbrami, 3. 3. 1926 (89 let)

  Jiří Beran, jáhen v  Praze-Holešovicích,  
11. 3. 1955 (60 let)

  ThLic.  Edward Walczyk, farář v  Praze-
-Kyjích, 12. 3. 1970 (45 let)

  P. Jozef Andrejčák O.Cr., farář v Starém 
Kníně, 14. 3. 1960 (55 let)

  P. Blażej Józef Matusiak OP, farní vikář 
Polské farnosti, 19. 3. 1970 (45 let)

  ThLic.  Jarosław Ścieraszewski, admini-
strátor v  Zruči nad Sázavou, 20. 3. 1965 
(50 let)

  Ing.  Josef Bernard, jáhen v  Praze-Hos-
tivaři, 21. 3. 1955 (60 let)

  P.  Mgr.  Pavel Klimovič SDB, farář 
v Praze-Bohnicích, 25. 3. 1950 (65 let)

  P.  Mag. theol. Jakub Jirovec OT, farní 
vikář v  Praze-Hlubočepích, 26. 3. 1980 
(35 let)

  Mgr.  František Martinek, trvalý jáhen 
pražské arcidiecéze na odpočinku, 26. 3. 
1934 (81 let)

  MUDr.  Jiří Slabý, emeritní kanovník, 
osobní děkan, výpomocný duchovní 
u  Nejsvětějšího Srdce Páně v  Praze-Vi-
nohradech, 26. 3. 1934 (81 let)

  P. Kryštof Jiří Javůrek OFMCap., rektor 
kostela Panny Marie Královny andělů 
v Praze-Hradčanech 28. 3. 1975 (40 let)

  P.  Berard Jaroslav Hasil OFM, zemřel 
dne 9. ledna 2015 ve věku nedožitých 91 
let, v 41. roce své kněžské služby. Posled-
ní rozloučení se konalo 16. ledna 2015 
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Br-
ně-Husovicích, pohřben byl na  hřbitově 
v Praze-Olšanech. R.I.P. 

  P. Břetislav Vaněk CSsR, zemřel dne 19. 
ledna 2015 ve  věku nedožitých 89 let, 
v  64. roce své kněžské služby. Posled-
ní rozloučení se konalo 24. ledna 2015 
v  bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
na  Svaté Hoře, pohřben byl do  hrobu 
kongregace redemptoristů v  Příbrami. 
R.I.P. 

VÝROČÍ BISKUPSKÉ KONSEKRACE

Kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup, 31. 3. 1990 (25 let)
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Úmysl všeobecný: Aby se ti, kdo se věnují 
vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka 
v jeho celistvosti.

Úmysl národní: Za ženy, aby byl stále více 
uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají 
k životu církve.

Úmysl evangelizační: Za sílu k odpuštění pro 
každého, kdo v srdci uchovává nenávist.BŘ

EZ
EN

ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU
MODLITBY

DUCHOVNÍ CVIČENÍ 

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

8.–11. 3. DO pro seniory P. Augustin Kováčik 
O.Praem.

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

10.–14. 3. Ignaciánské exercicie P. František Lízna SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn 
www.hostyn.cz

12.–15. 3. DO Promněna srdce P.  Vladimír Kasan OSB ŘKDS Stojanov Velehrad www.stojanov.cz

13.–15. 3. Uvedení do vnitřní modlitby 
podle sv. Terezie od Ježíše  
(pro mladé do 35 let)

P. Jan Poříz OCD Karmelitánský klášter Slaný
www.klasterslany.cz

16.–18. 3. DC pro kostelníky a akolyty Mons. Vojtěch Šíma ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

16.–21. 3. Zkušenost Boží milosrdné  
lásky u sv. Terezie

P. Giovanni Tomasi Karmelitánský klášter Slaný
www.klasterslany.cz

19.–22. 3. DC Má církev srdce? P. Ondřej Salvet ŘKF Svatá Hora, Exerciční 
dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

20.–22. 3. DO pro všechny, kteří  
pečují o kostel

Mons. Vojtěch Šíma ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

23.–29. 3. Ignaciánské exercicie P. Richard Greisiger SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn, www.hostyn.cz

23.–26. 3. DO pro seniory a seniorské  
manželské páry

P. Jan Rybář SJ Marianum Jánské Lázně
www.dcshk.cz

27.–29. 3. DO pro seniory P. Stanislav Peroutka SJ ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

8.–11. 4. DO pro nemocné, trpící,  
nesoucí kříž

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

Postní duchovní obnova  

P. Vojtěch Kodet
Neděle 1. 3.
Proměnění Páně (Lk 9,28-36)
Neděle 8. 3. 
Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5-42)
Neděle 15. 3. 
Uzdravení slepce (Jan 9,1-41)
Neděle 22. 3. 
Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45)
Neděle 29. 3. 
Vjezd do Jeruzaléma (Jan 12,12-16)
Středa 1. 4. 
Velikonoční triduum

Promluvy vám nabídneme na TV NOE 
v uvedených termínech ve večerních hodinách. 

Televize NOE  
u karmelitánů  
v Kostelním Vydří

Středa 18. března 2015

   12.00 – mše svatá z poutního kostela 
 Panny Marie Karmelské

  18.00 – Bez hábitu naživo z kláštera  
 karmelitánů

  20.00 – Adorace s bratry karmelitány



Z HISTORICKÉHO 
KALENDÁŘE 
3. BŘEZEN 1835
Narozen Karel Bedřich Jaenig, katolický 
kněz a  teolog, památkář, publicista. Zaslou-
žil se o českou kolej v Římě, založil muzeum 
svatojánské kultury na  Skalce pod Slovany. 
Psal o památkách Karla IV. (V 5.10.1914)

9. BŘEZEN 1995 
Předseda Německé biskupské konferen-
ce biskup Karl Lehmann a  předseda ČBK 
kardinál Miloslav Vlk podepsali společné 
prohlášení českých a  německých biskupů 
u příležitosti 50. výročí konce druhé světové 
války.

19. BŘEZEN 1995
Česká biskupská konference rozhodla, aby 
v  neděli, která je nejbližší svátku sv. Josefa, 
slavila v  našem církevním společenství jako 
„Neděle uprchlíků“.

26. BŘEZEN 1905
Narozen ThDr.  Štěpán Trochta, katolický 
kněz-salesián, propagátor myšlenky a  díla  
sv. Jana Boska. Od konce 30. let správce chla-
peckého domova v  Praze-Kobylisích. V  roce 
1942 za heydrichiády uvězněn v koncentrač-
ních táborech v  Mauthausenu a  v  Dachau. 
V  listopadu r. 1947 jmenován sídelním bis-
kupem v  Litoměřicích. V  letech 1948-1949 
mluvčí katolických biskupů při jednání se 
státem. Poté až do r. 1955 internován ve svém 
sídle. R. 1968 plně rehabilitován a  znovu se 
ujal biskupského úřadu. V roce 1973 jmeno-
ván kardinálem. (V 6.4.1974)

Kořeny 
    
Anselm Grün 
Brož., 112 str., 169 Kč

Kurz dospělosti  
pro mladé dámy
Ráchel Bícová

Brož., 50 str., 89 Kč

sloni 
a Kapradí

C. S. Levis
Váz., 114 str., 175 Kč

Knižní novinky
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Sbírka spontánních, rozjímavých modliteb, 
inspirovaných Božím slovem. Vytryskly ze 
srdce muže Božího, z jeho hluboké a osobní 
víry v Krista. Vnímavý čtenář v nich zaslechne 
pozvání k vlastní modlitbě a k následování, 
protože pravá křesťanská modlitba je vztah. 

Anastasio Ballestrero, OCD, (1913–1998) byl 
bosý karmelitán, později turínský arcibiskup 
a kardinál. V říjnu 2014 byl zahájen proces 
jeho blahořečení.

Anastasio Ballestrero
www.kna.cz

ISBN  978-80-7195-837-6
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 modlitby (2.vyd)

Anastasio Ballestrero
Brož., 120 str., 99 Kč
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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

  P
O

R
TÁ

L

 
až na vrchol
P. Domínguez Prieto
Brož., 144 str., 195 Kč

 
 Křížová cesta s marií

Elias Vella
Brož., 64 str., 99 Kč
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zve knihkupectví U sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice 
ke zhlédnutí je od 2. března do 30. dubna
pondělí - pátek: 8.30–18.00 hodin

POZVÁNKA NA JARNÍ VÝSTAVU

LÝDIE HLADÍKOVÉ


