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Editorial

Vážení čtenáři,

na sklonku loňského roku vyhlásil papež Fran-
tišek Svatý rok milosrdenství. Lednové číslo 
Zpravodaje jsme se tedy rozhodli věnovat právě  
milosrdenství. Hlavní téma doplňuje připome-
nutí významné osobnosti Metropolitní kapi-
tuly a  reportáž ze života jedné velké farnosti.  
Nechybí zprávy z diecéze.

Aleš Pištora

Svatý rok milosrdenství

Mnozí z nás, zvláště starší si často povzdychnou, jak 
ten čas letí. A  mají pravdu. Je to jen chvilka, kdy 
jsme si připomínali jubilejní rok 2000, tedy poslední 
Svatý rok. A tu přichází papež František a již vyhla-
šuje další. Je to „jen“ 15 let. Jistě můžeme polemi-
zovat, zda není všelijakých oslav příliš mnoho. Ale 
nyní nejde o oslavy, kladení věnců či zpívání pocho-
dových písní. Papež v roli proroka vidí jako důležité 
upřít v současné situaci světa oči na milosrdenství. 
A  současně toto milosrdenství chce nabídnout, 
zvláště lidem, kteří se ocitli na  samé hranici zla či 
dokonce za  ní. Bůh je ale „nekonečně milosrdný“ 
(srov. Ef 2,4) a  jeho pohled na  svět a  člověka se 
může od  toho našeho značně lišit! Proto chceme 
své oči upřít na  Pána, který přichází s  milosrden-
stvím, odpuštěním, ale také s radikální výzvou, jak ji 
papež formuloval ve své bule k vyhlášení Roku mi-
losrdenství: „…otevřme své oči a pohleďme na bídu 
světa, na  rány tolika bratří a sester zbavených dů-
stojnosti a nechme se vyprovokovat jejich voláním 
o pomoc a slyšme ho. Ať naše ruce stisknou jejich 
ruce. Přitáhněme je k  sobě, aby pocítili vroucnost 
naší přítomnosti, našeho přátelství a bratrství.“

Rok milosrdenství začal 8. prosince 2015 a zakon-
čen bude na slavnost Krista krále 20. listopadu 2016. 
Zve nás do několika našich kostelů, abychom prošli 
svatou branou!

P. Michal Němeček
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Tříkrálový průvod

V neděli 3. ledna projde Prahou průvod Tří 
králů. Ve  14.00 hodin začíná v  kostele  

sv. Tomáše na  Malé Straně bohoslužba slova 
s požehnáním koledníkům. Ve 14.30 hodin vy-
jde od kostela sv. Tomáše přes Josefskou ulici 
tradiční průvod Tří králů na  velbloudech spo-
lu s  tříkrálovými koledníky. Přes Karlův most 
se vydá na Staroměstské náměstí, kde Tři krá-
lové předají v 15.15 hodin dary a své poselství. 
V 16.00 hodin zazní na podiu na Staroměstském 
náměstí Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Od  14.00 do  17.00 hodin je možné na  Staro-
městské náměstí přinést dary pro děti z azylo-
vých domů. Více na www.praha.charita.cz.
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Tříkrálová sbírka

V lednu budou opět tříkráloví koledníci 
chodit od domu k domu, aby lidem 

přinášeli radostnou zprávu o  příchodu 
Boží lásky skrze dítě narozené v Betlémě. 
Prostřednictvím sbírky může každý po-
moci těm, kdo si sami pomoci nemohou. 
Výtěžek sbírky bude použit na  podporu 
sociálních a  zdravotních služeb, charit-
ních projektů a na pomoc v zahraničí. Tří-
králový koncert se koná v neděli 5. ledna 
od 18.00 hodin a Česká televize ho bude 
na  ČT 1 vysílat v  přímém přenosu. Více 
na www.trikralovasbirka.cz.
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Setkání řeholníků

V den svátku Uvedení Páně do  chrámu, 2. února jsou zvány všech-
ny řeholnice, řeholníci a  zasvěcené osoby ke  společnému slavení 

eucharistie. Mše svatá bude zahájena v  10.00 v  kostele Všech svatých 
na Pražském hradě a po obřadu žehnání svící bude pokračovat v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Novoroční  
koncert

V pátek 1. ledna se od 17.00 hodin 
v kostele sv. Mikuláše na Malo-

stranském náměstí koná Novoroč-
ní koncert. Na  programu jsou G. F. 
Händel, G. Rossini, F. Mendelssohn-
-Bartholdy, F. Schubert a  další. Více 
www.stnicholas.cz.

Rekviem za  
Václava Havla

P ražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka 

OP sloužil loni 18. prosince 
v kostele sv. Anny – Pražská 
křižovatka rekviem za Vác-
lava Havla.
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Setkání s řeholním životem

V e čtvrtek 3. prosince se v kostele a refektáři u augustiniánů na Malé Straně 
konalo setkání s provokativním názvem „Jsme normální (?)“. Za iniciací pro-

gramu stálo několik mladších řeholnic a řeholníků z různých řádů a kongregací 
pražské arcidiecéze. Cílem bylo společně se zamýšlet a diskutovat nad tím, co 
znamená řeholní život dnes. Mladých lidí přišlo přes padesát.

Rekviem za prvního 
českého krále

K rálovská kolegiátní kapitula sv. 
Petra a  Pavla zve na  slavnostní 

bohoslužbu ve výroční den úmrtí prv-
ního českého krále a zakladatele ka-
pituly Vratislava II. ve čtvrtek 14. led-
na v 18.00 hodin do baziliky sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě.

Otevření Svaté brány

P apež František oficiálně zahájil Svatý rok milosrdenství 8. prosince v bazilice  
sv. Petra v Římě. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka otevřel loni 12. pro-

since v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Svatou bránu. V pražské arcidiecézi tak 
byl zahájen Svatý rok milosrdenství, který bude zakončen 20. listopadu 2016. 

Charita se stará 
o syrské uprchlíky

S yrští uprchlíci, kterých se ujala 
Arcidiecézní charita Praha, v sou-

časné době čekají na vyřízení žádosti 
o azyl, učí se česky a pomalu se snaží 
zorientovat. Do České republiky přijeli 
12. října v  rámci programu Minister-
stva vnitra, který zajišťuje léčení v ČR. 
Charita pomáhá s  administrativním 
vyřízením jejich pobytu. Asistuje také 
v  Motole, kde probíhá léčba, zajistila 
pro děti školu, pořádá kurz české-
ho jazyka a pomáhá se všemi dalšími 
praktickými věcmi. V  listopadu jed-
na rodina opustila Českou republiku 
a odjela do Německa. Zbývajících 11 
osob se sžívá s našimi zvyklostmi.

Požehnání kaple 
v domově důchodců

P ražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka OP požehná v úterý 12. led-

na v 9.00 hodin novou kapli v domově 
důchodců v Uhlířských Janovicích.
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Pozvání ke společným modlitbám

J iž tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. led- 
na. Všichni jsou zváni ke společným modlitbám. Tématem nadcházejícího  

Týdne modliteb je „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1P 2,9). Více 
na www.ekumenickarada.cz.
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Web www.manzelstvi.cz 
v novém

Když existuje Bůh, proč nevinní trpí? Tak se ptá biblický Jób. 
Krutě aktuální otázky ožívají v  současném přebásnění Daniela 
Rause. Proti sobě stojí Ivan Trojan jako Jób a  Viktor Preiss jako 
Bůh. V režii Lukáše Hlavici s originální hudbou Huberta Bittmana 
vznikla unikátní nahrávka, která vyšla na  konci minulého roku 
jako audiokniha s názvem „Jób – Člověk soudí Boha“. V průběhu 
letošního roku budou postupně vycházet další tituly: Píseň písní 
(Padesát odstínů lásky), Kazatel (Šalamounův grál), Žalmy (David 
a jeho blues) a Přísloví (Moudrost a její hostina).

Situace navracení  
původního církevního 
majetku

S ohledem na  časovou tíseň při rozhodo-
vání pozemkových úřadů došlo k dohodě, 

z níž vyplynulo, že proces vydávání původního 
církevního majetku nebyl ukončen loni a složi-
tější případy se tak budou řešit ještě tento rok. 
Ke  konci loňského roku bylo navráceno 76 % 
majetku Arcibiskupství pražského, 72 % majet-
ku kapitul na území pražské arcidiecéze a 55 % 
majetku farností pražské arcidiecéze. Arcibis-
kupství pražské zároveň vyhledalo případy, kde 
existuje podezření, že došlo k  porušení tzv. 
blokačního paragrafu. Jedná se o 1 536 parcel. 
Část z nich se arcibiskupství rozhodlo vymáhat 
soudní cestou.

700. výročí narození Karla IV.

V roce 2016 si Česká republika připomene 700. výročí naroze-
ní Karla IV. Pražské arcibiskupství při této příležitosti pořádá 

několik akcí. Jednou z nich je rekonstrukce korunovace Karla IV., 
která se bude 15. května konat v bazilice sv. Jiří a bude ji v přímém 
přenosu vysílat Česká televize, další např. mešní liturgie u příleži-
tosti 700. výročí narození Karla IV., která se bude konat 14. května 
ve svatovítské katedrále.

Život ve stínu šibenice

A ž do 31. ledna bude v Emauzském klášteře otevřena výstava 
Jana a Sabiny Kratochvílových s názvem „Život ve stínu šibe-

nice“. Projekt k 70. výročí ukončení druhé světové války je věnován 
obětem nacistického a komunistického režimu.

L oni 8. prosince, v  den zahájení Roku mi-
losrdenství, byla spuštěna nová podo-

ba stránek věnovaných manželství. Historie 
webu, který si klade za  cíl kultivaci pohledu 
na manželství v pluralitním prostoru internetu, 
se začala psát v roce 2007. Jejich návštěvnost 
za první rok přesáhla 25 tisíc. Aktuálně jen bě-
hem loňského listopadu navštívilo web přes 
sedm tisíc uživatelů. Stránky nabízejí širokou 
škálu článků, od citací církevních dokumentů 
přes krátké odborné statě po široký výběr textů 
pro povzbuzení a poučení. Vznikla nová rubri-
ka „Manželská společenství“, kde bude možné 
sdílet zkušenosti a náměty na programy.
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Přestože jsme si letos připomínali 70. výročí od konce 
nejkrvavějšího konfliktu v lidské historii, s jeho následky 
se setkáváme dodnes. Své o tom vědí i v Kolíně, který se 
při závěrečných měsících druhé světové války stal cílem 
soustavného spojeneckého bombardování. 

Kolínská fara

  Text Josef Nerušil
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ní rafinerii spadla i  na  budovu 
místního děkanství při kostele 

svatého Bartoloměje. Silná exploze 
vytloukla okna starobylého chrámu, 
pobořila jeho střechu a  vážně po-
škodila celé jedno křídlo kolínské fary 
– tehdy „Katolického domu“, který si 
na začátku minulého století vybudo-
vali kolínští katolíci, aby měli prostor 
pro společný život i  mimo zdi míst-
ních kostelů.

Podobnou nepřízeň osudu nezaži-
la kolínská katedrála poprvé: vyhořel 
původní přemyslovský kostel i  karo-
linská katedrála, chrám také přečkal 

majetkový vztah s obcí. Po dlouhých 
jednáních se ale nakonec podařilo 
nalézt shodu a  projekt rekonstrukce 
zahájit. Za celkem 15 milionů byla celá 
budova nejen opravena, ale na místě 
zničeném výbuchem také vznikl velký 
sál, který bude vhodným prostorem 
pro nejrůznější setkávání. Na  rekon-
strukci významně přispěl kardinál Jo-
achim Meisner z  Kolína nad Rýnem, 
část zaplatilo Arcibiskupství pražské 
a na zbytek přispěla kolínská farnost. 
Nemalou zásluhu na podařeném díle 
mají i „zarputilí“ kolínští farníci, kteří se 
myšlenky na  obnovu místa pro spo-
lečná setkávání mimo liturgii nevzdali 
ani v těch nejvíce beznadějných oka-
mžicích, jako např. pan Adámek, pan 
Novotný a další.

Radost místních farníků z  podařené-
ho díla dosvědčovala nejenom vyso-
ká účast na slavnostní pontifikální mši 
svaté, sloužené kardinálem Domi-
nikem Dukou, ale také jejich osobní 
podíl na zajištění slavnostního znovu-
otevření. „Mohl jsem snadno najmout 
nějakou cateringovou firmu, aby se 
o všechno postarala, ale to jsem ne-
chtěl. Vyzval jsem tedy farníky, aby 
každý něco přinesl, a  výsledek mě 
opravdu úžasně překvapil,“ ukazuje při 
slavnostním zahájení P. Bulín na pro-
hýbající se stoly, které by si nic neza-
daly se známými lukulskými hody. Zá-
jem farníků také dokládá jejich zájem 
o  život ve  společenství. „Jsem moc 
ráda, že po mši nebudeme muset s ka-
marádkami přemýšlet, kam si půjdeme 
popovídat,“ neskrývá svou radost při 
pohledu na nové prostory mladá žena, 
které na noze visí malé dítko. Podobně 
nové zázemí určitě využijí i místní spo-
lečenství, která se zaměřují na rodiče 
s dětmi, mládež, nebo společný rozvoj 
duchovního života.

Říká se, že marné je snažení tam, kde 
není Božího požehnání. Naopak, po-
kud Bůh dílu přeje, daří se záměr ne-
ustále rozvíjet, obnovovat a upevňo-
vat. Takový musí mít také člověk pocit 
poté, co se hlouběji seznámí s minu-
lostí kolínské katedrály a přilehlé fary. 
Místní farníky neodradil od  myšlen-
ky „svého domu“ ani výbuch bomby, 
ani komunistická konfiskace. A  to je 
možná nejdůležitější poselství, kte-
ré se podařeným projektem podařilo 
kolínským farníkům sdělit okolí: jsme 
tu a naše úsilí nevzdáme.

husitské a  švédské rabování. Zatím-
co se však cenná gotická katedrála 
dočkala zahájení své rekonstrukce 
už v  dobách hlubokého komunismu 
(v roce 1963), přilehlá fara se musela 
na dlouhou dobu spokojit jen s pro-
zatímním zajištěním. Budovu navíc 
po  roce 1948 komunistický režim 
zabavil a  ani po  revoluci nic dlouho 
nenasvědčovalo tomu, že by kolínští 
křesťané mohli svůj „Katolický dům“ 
získat zpět do užívání.

Nová etapa kolínské fary se začala psát 
v době, kdy do farnosti přišel před pat-
nácti lety P. Libor Bulín. Rekonstrukci 
fary však komplikoval nevyjasněný 
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 Vztah milosrdenství a  spravedl-
nosti hraje klíčovou roli v knize Bíd-
níci Victora Huga. Co jste díky hlavní-
mu hrdinovi knihy Jeanu Valjeanovi 
pochopil o milosrdenství?

Je to už mnoho let, co jsem tu knihu 
četl poprvé, a  od  té doby jsem viděl 
mnoho nespravedlnosti. Myslel jsem 
vždy na to, k čemu mě vedla má mat-
ka, že se nesmíme mstít, jelikož po-
msta patří Bohu. Díky Hugovi jsem 
pochopil, že odpustit znamená nejen 
osvobodit toho, kdo páchá nespra-
vedlnost, ale také toho, na  kom byla 
spáchána.

Scéna, kdy policisté přivádějí Jeana 
Valjeana s  kradenými svícny k  bisku-
povi Bienvenu, který bez mrknutí oka 
prohlásí: „Vždyť víte, příteli, že jsem 
vám je daroval,“ je pro mě dokona-
lým vyjádřením principu, kterým je 
možné uzdravit společnost, ale nejen 
společnost, nýbrž i rozhádané rodiny, 
manžele a sourozence. O tom je kni-
ha Bídníci. Vždyť i rodina Victora Huga 
byla rozdělena. Matka, věřící katolička, 
monarchistka, otec republikán a  on 
sám ve svém mládí anarchista.

 Ale i pohled policejního inspektora  
Javerta má v  sobě kus pravdy. Pro 
biblického Jonáše je nepotrestat 
hříšné to samé jako potrestat nevin-
né. I spravedlnost je Boží vlastnost.

Já jsem také nikdy Javerta nedokázal 
nenávidět. Vždycky mi ho bylo spíš 
líto, že neumí nahlédnout za  slepou 
spravedlnost. On je přesvědčen, že 
Valjean pokračuje ve  svém zločinu. 
Odmítá možnost proměny člověka 
díky milosti. Také se musí nějak vyrov-
nat s tím, když dostane od Valjeana již 
v roli starosty milost. Domnívá se, že 
za svůj prohřešek musí být potrestán, 
jinak jeho život ztrácí smysl. Nechce 

pro sebe získat nějakou nespravedli-
vou výhodu, jelikož spravedlnost pro 
něj zůstává nejvyšší hodnotou. Roz-
hodně mu ale nejde o pomstu.

 Nemohl se za touto jeho neschop-
ností přijmout milost skrývat odpor 
k tomu, co Bonhoeffer nazývá „laci-
nou milostí“, tedy milostí bez násle-
dování Krista, bez hledání pravého 
evangelia? Nehrozí něco takového 
v roce milosrdenství i nám?

Františkův pontifikát může být jakou-
si analogií příběhu Jeana Valjeana. 
Je pravda, že František oplývá souci-
tem a projevy empatií. Ale i v mnoha 
jeho postojích cítíme napětí a hledání 
rovnováhy mezi spravedlností a  bez-
mezným milosrdenstvím. A  na  druhé 
straně i Valjean dokáže reagovat v du-
chu přísné spravedlnosti. Ne každý 
člověk, který se ocitne v bídě, je oběť 
nespravedlivého systému. Toto napě-

O spravedlnosti a milosrdenství

V bule „Misericordiae vultus“, kterou loni papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství, 
se říká, že o milosrdenství potřebujeme neustále rozjímat. Je to bezpochyby možné 
i nad knihou Victora Huga „Bídníci“, která je jednou z nejoblíbenějších knih kardinála 
Dominika Duky OP.

tí nacházíme i  v  životě Krista. Kristus 
měl přísná měřítka, kterými odsuzoval 
hřích. Na druhé straně měl nezměrnou 
lásku k druhým. Pouhá spravedlnost je 
málo, biblická spravedlnost má v sobě 
vždy prvek odpuštění. Mám za  to, že 
u  ostatních náboženství, i  když třeba 
budu některými religionisty kritizován, 
milosrdenství jako klíčové slovo Boží-
ho jednání nenalezneme.

 Hugova slavná kniha byla mno-
hokrát zfilmována. Např. Claude 
Lelouch svůj film s Belmondem za-
sadil do  doby druhé světové války, 
kdy se pod vlivem těžkých životních 
zkoušek reální lidé začínají podobat 
románovým postavám. Jak by podle 
vás ten příběh napsal Hugo dnes? 
Nebyl by Valjean uprchlíkem?

Jediná pohnutka našeho jednání tvá-
ří v tvář lidem, kteří dorazí v zoufalém 
stavu k břehům Evropy, musí být milo-
srdenství. O tom není pochyb. Nemo-
hu mezi těmi lidmi, kteří jsou v zou-
falé situaci, rozlišovat a musím podat 
pomocnou ruku dokonce i pašerákovi 
nebo tomu potenciálnímu teroristovi, 
který mezi nimi možná také je. Potom 
ale musí nastoupit jistá odpovědnost 
za toho, koho přijímám. Tomuto stě-
hování národů nikdo nezabrání, ale 
měli bychom usilovat o to, aby probí-
halo racionálně, koordinovaně. Úko-
lem církve je pomáhat, úkolem státu 
je hlídat různá nebezpečí. Nesmíme 
dopustit, abychom situaci v  těch kri-
zových zemí přivedli k nám.

Víte ale, on by ten Valjean dnes mohl 
být klidně i dítětem z dětského domo-
va nebo rozpadlé rodiny, které se také 
musí životem probíjet všelijak. V kaž- 
dém případě příběh Jeana Valjeana 
rozhodně nekončí.

  Aleš Pištora
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Každý potřebuje 
milosrdenství 

  Text  P. Karel Satoria
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Proč člověk potřebuje  
milosrdenství?

Proč? Zeptejme se toho domlácené-
ho člověka z  Ježíšova podobenství 
o  milosrdném Samaritánovi. „Abych 
mohl dál žít,“ odpoví. Celé to vyprá-
vění chce vést k přesvědčení, že bez 
milosrdenství by ten nešťastník umřel. 
A  tím je zjevena pravda o  člověku, 
nejenom o tom zraněném na stezce 
z Jeruzaléma do Jericha. Milosrden-
ství podmiňuje život. Čekám na  něj, 
očekávají ho ode mne bližní a v ne-
poslední řadě potřebuji být milosrd-
ný, abych porozuměl svému Bohu. 
Abych toho víc věděl o  lásce a  byl 
tedy šťastný štěstím, které je na míru 
člověku „k Božímu obrazu“. 

ství. Slyšel jsem mluvit člověka, který 
chtěl umřít. Nešlo o  rezignaci na ži-
vot, spuštěnou nějakým náhlým ne-
štěstím. Byl sice pokročilého věku, 
ale ani v tom to nevězelo. Důvod? Byl 
sám. Sám až k  smrti. Jeho rány ne-
křičely do  světa, ale byly tam a  byly 
vážné, smrtelné.

Milosrdenství dává prožít naději, zno-
vu uvěřit v  lásku a  v  to, že život má 
smysl. Milosrdenství… Možná by-
chom si mohli vystačit slovem láska, 
Vždyť nad ni není. Milosrdenství je její 
dramatický prožitek.

Je ve  Vašem životě nějaký mo-
ment, kdy jste výrazně zakusil 
Boží milosrdenství? 

Nechci frázovat, ale milosrdenství 
Boží je mou neustálou zkušeností. 
Tedy přesněji, vnímám ho při každé 
jen trochu hlubší autoreflexi. Takže 
bych ty momenty mohl z rukávu sy-
pat. Žiji v  režimu milosti, což je pro 
mne totéž, co milosrdenství. Stal 
jsem se závislákem, mám stálou po-
třebu milosrdného zacházení a  ne-
míním s tím cokoli dělat.

Jak vnímáte jako kněz svátost 
smíření? Jak se projevují plody 
této svátosti v životech těch, kteří 
ji přijímají?

Mám-li být upřímný, pak je mi líto, 
že je tato svátost tak často vnímána 
pouze jako přístupová cesta „abych 
mohl jít k svatému přijímání“. Kardinál 
Ratzinger nabádá, abychom od bož-
ských darů „nežádali méně, než nám 
chtějí dát“. Připadá mi, že právě to 
děláme, přistupujeme-li k  této svá-
tosti jen s očekáváním očisty. Sejmutí 
hříchů je totiž stejně jako při křtu dů-
sledkem zapůsobení Ducha Svatého. 
Toto obdarování a znovupřijetí vlastní 
velikosti však zůstává při udílení tak-
řka bez povšimnutí a  člověk tak ne-
postřehne Boží objetí a tedy se z něj 
ani neraduje, jak tento děj krásně 
představuje scéna Návratu ztracené-
ho syna. Pravdu má papež František, 
že my zpovědníci se zrovna nepře-
trhneme, aby tento aspekt radosti 
při udílení dominoval „rozhřešení“ 
a umožnil tak opravdové slavení.

Milosrdný Samaritán je výřečný, mož-
ná až moc polopatický, Ta potřeba 
zastavit se, sklonit, nalít víno a  olej 
do ran, vzít do náručí je zde totiž až 
příliš evidentní. Byla by škoda, kdyby 
evangelium, stejně jako vyhlášený 
Svatý rok milosrdenství, navodilo jen 
téma těchto obětí nepřehlédnutelné 
lidské bídy, všech těch zbitých ubo-
žáků, uprchlíků, bezdomovců, těles-
ně jakkoli strádajících. Potřeba milo-
srdenství je totiž univerzální. Potřebuji 
být milosrdně posuzován a  souzen, 
přijímán a  viděn. To dává odvahu 
i  chuť dál žít. Každý potřebujeme 
milosrdenství. Bída každého z nás je 
dramatická a potřebuji, aby ses u mne 
zastavil, investoval do mne, zachránil 
mne a… také mne naučil milosrden-

Tři krátká zamyšlení P. Martina Karla Satorii OCSD 
o milosrdenství...
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  Text Jaroslav Šebek 

N 
arodil se 8. listopadu 1882 
ve slezské obci Slatina v po-
četné rodině krejčího. Byl 

jedním ze třinácti dětí. V  září 1899 
vstoupil v  Praze do  řádu kapucínů 
(přijal řeholní jméno Lev). Po  matu-
ritě vstoupil do kněžského semináře, 
nejprve do Brna a poté, co vystoupil 
z  kapucínského řádu, zakončil teo-
logická studia v Litoměřicích, kde byl 
v červenci 1906 vysvěcen na kněze. 

Následně působil jako kaplan. O  tři 
roky později se stal alumnem elit-
ního vzdělávacího institutu „Frinta-
neum“ ve  Vídni, kde studovali kně-
ží z  celé monarchie. Zde se věnoval 
studiu církevní liturgické hudby, kte-
rá byla jeho velkým zájmem. Po  ná-
vratu ho představení doporučili jako 
vychovatele synů rakouského ná-
sledníka trůnu Františka Ferdinan-
da d´Este, princů Maximiliana a  Er-
nesta. Byl to právě on, kdo přijal 
na  zámku Chlum u  Třeboně infor-
maci o sarajevském atentátu a o smr-
ti obou rodičů. V  letech 1929–32 
byl rektorem arcibiskupského semi-
náře v Praze. 

V  roce 1931 byl navrhován na  bis-
kupa v  Litoměřicích. Z  vatikánských 
pramenů můžeme vysledovat inten-
zivní zájem o  tuto otázku, což sou-
viselo s tím, že vláda chtěla prosadit 
do  národně citlivého regionu čes-
kého kandidáta. Němečtí představi-
telé litoměřické diecéze však žádali 
státního sekretáře Eugenia Pacelli-
ho (pozdějšího papeže Pia XII.), aby 
zasáhl ve  prospěch obsazení diecé-
ze opět německým biskupem. Pro-
ti snahám o  dosazení Stanovského 
do čela diecéze se vyslovil i  rakous-
ký kněz a  teolog Alois Hudal, který 
se později kompromitoval spoluprací 
s nacismem. Litoměřickým biskupem 
se tedy Stanovský nestal, protože 
Vatikán ctil také většinou zásadu, že 
jmenoval do  čela diecéze biskupa, 
který byl stejné národnosti jako vět-
šina věřících.

Stanovský i  poté pokračoval v  dal-
ší církevní kariéře a  od  roku 1934 

Kněz a vězeň nacismu Otto Stanovský

Vzpomínky na konec 
druhé světové války 
oživily také naši paměť 
na osudy jejích obětí. 
Byla mezi nimi i celá řada 
katolických kněží, včetně 
těch, kteří působili v naší 
arcidiecézi. Na konci 
minulého roku uplynulo 
sedm desítek let 
od smrti jednoho z nich, 
Otty Stanovského. 
Nebyl to Jára Cimrman, 
ale ve skutečnosti 
právě on, kdo působil 
jako vychovatel synů 
následníka trůnu 
Františka Ferdinanda 
d´Este.

byl kanovníkem Metropolitní kapitu-
ly a  byl činný jako předseda ústředí 
svazu katolické charity. V  této pozici 
se mimo jiné angažoval ve prospěch 
pomoci uprchlíkům z  obsazených 
pohraničních území, která se po uza-
vření mnichovské dohody na podzim 
1938 stala součástí nacistického Ně-
mecka. V  době běsnící heydrichiá-
dy, 11. 6. 1942, ho navštívil předseda 
rady starších pravoslavné církve Jan 
Sonnevend a požádal ho o ukrytí ile-
gálních osob, aniž by mu sdělil, že šlo 
o  parašutisty ukrývající se v  chrámu 
sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. 
Ačkoli Stanovský této prosbě nevy-
hověl, byl v pět hodin ráno 3. 7. 1942 
ve  svém bytě na  Hradčanském ná-
městí č. 9 gestapem zatčen, protože 
nacistickým úřadům tento požadavek 
na  ukrytí policejně nepřihlášených 
osob neoznámil. 

Poté pro něj začalo martyrium věz-
nění. Nejprve na Pankráci, odkud byl 
v  prosinci 1942 převezen do  Berlí-
na, kde byl v  lednu 1943 odsouzen 
k  trestu smrti. Ten mu byl později 
po  intervencích apoštolského nuncia 
v Německu Cesare Orseniga změněn 
na  vězení. Proti vykonání rozsudku 
se postavil také K. H. Frank, který se 
obával, že by poprava oblíbeného 
kněze vyvolala velkou negativní re-
akci mezi širokou veřejností. V létech 
1943–1945 ho nacisté věznili v kázni-
ci ve Straubingu, kde ho často přiko-
vávali řetězy ke zdi cely.

Po  osvobození na  Staroměstském 
náměstí organizoval již 24. červ-
na slavnost poděkování Panně Marii 
za ochranu země a osvobození Čes-
koslovenska před staroboleslavským 
Palladiem země české. V  důsledku 
útrap způsobených vězněním zemřel 
5. prosince 1945 na srdeční infarkt. 

Často ho přikovávali 
řetězy ke zdi cely.

Foto: Archiv © Nadace Langhans Praha (www.langhans.cz).
Fotografie publikována s laskavým svolením Archivu
Langhans Praha.
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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 diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

1. 1. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / liturgie 
slavnosti Matky Boží, Panny Marie

3. 1. / 14.00
Praha-Malá Strana / kostel sv. Tomáše 
/ vyslání koledníků Tříkrálové sbírky

12. 1. / 9.00
Uhlířské Janovice / návštěva Domova 
důchodců a žehnání nové kapličky

21. 1. / 17.00
Pardubice / kostel sv. Bartoloměje
/ vyslání nového kaplana AČR  
Milana Novotného 

23.–25. 1.
Vechta (SRN) / 800 let výročí 
provincie dominikánského řádu

28. 1. / 16.00 
Brno / katedrála sv. Petra a Pavla / 
vyslání nového kaplana AČR  
Jonáše Zaplatila

Z diáře  
BISKUPA HERBSTA

1. 1. / 9.00
Příbram-Svatá Hora / bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie / mše sv.

3. 1. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

9. 1. / 9.00
Praha-Vinohrady / kurz varhaníků

9. 1. / 10.30
Praha-Krč / Školské sestry de Notre 
Dame / mše sv. s žehnáním nové kaple

13. 1. / 16.30
Praha-Nové Město / kostel sv. Petra
/ mše sv. s udílením akolytátu

16. 1. / 12.30
Praha-Hradčany / Arcibiskupství
/ mše sv., setkání s Mariinou legií

17. 1. / 11.00
Vavřinec / kostel sv. Vavřince
/ mše sv. s udílením akolytátu

5. 1. / 16.30
Praha-Hradčany / Arcibiskupství 
/ setkání s učiteli náboženství 
státních škol

7. 1. / 18.00
Praha-Vršovice / Sbor ČBCE (Tulská 1) 
/ přednáška na téma Milosrdenství 
(Iniciativa 17-11)

20. 1. / 18.00
Praha (místo bude upřesněno)
/ mše sv. za zemřelé uprchlíky

24. 1. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála
/ mše sv. za Olgu Havlovou
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 4. 1. / 19.00 / Kurz služebníků 
eucharistie, PS

 6. 1. / 9.30 / Setkání maminek, DS
 7. 1. / .00 / Kurz efektivního 

rodičovství*, CPR
 11. 1. / 19.00 / Kurz služebníků 

eucharistie*, PS
 13. 1. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory, P. Matúš Kocián: Encyklika 
papeže Františka Laudato si´, PS

 14. 1. / 9.00 / Kurz efektivního 
rodičovství*, CPR

 15. 1. / 20.00 / Modlitba Taizé, DS
 18. 1. / 18.00 / Ekumenická 

bohoslužba v rámci Týdne modliteb 
za jednotu křesťanů, ČBK

 18. 1. / 19.00 / Kurz služebníků 
eucharistie*, PS

 20. 1. / 9.30 / Setkání maminek, DS
 21. 1. / 9.00 / Kurz efektivního 

rodičovství*, CPR
 25. 1. / 19.00 / Kurz služebníků 

eucharistie*, PS
 26. 1. / 19.30 / Příprava 

na manželství*, CPR
 27. 1. / 9.30 / Akademie nejen 

pro seniory, P. Petr Beneš CSsR: 
Literatura a duchovní život, PS

 28. 1. / 9.00 / Kurz efektivního 
rodičovství*, CPR

 28. 1. / 18.30 / Vzpomínkový 
večer k výročí úmrtí skladatele Pavla 
Jurkoviče – smíšený pěvecký sbor 
Gaudium Praha, 
http://fanklub.gaudiumpraha.org

* jen pro přihlášené
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4. 

                                      www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

Společná příprava na život 
v manželství 
Zimní kurz proběhne v termínu 26. 1. 
až 15. 3. Další možnost bude na jaře 
12. 4. až 31. 5. V letních měsících 
kurzy neprobíhají, proto myslete 
na přípravu včas. Přihlášky přes 
elektronický formulář na 
www.apha.cz/cpr-snoubenci-
aktualni-nabidka.

Pouť ke sv. Valentinu
Centrum pro rodinu PS AP spolu 
s vyšehradskou kapitulou zvou 
na oslavy svátku sv. Valentina 
v sobotu 13. 2. Na programu 
bude 9–15 hod. rekolekce pro 
zamilované, snoubence a manžele, 
kteří chtějí prohloubit svůj vztah 
úvahami nad Božím milosrdenstvím 
ve vzájemných vztazích. Doprovází 
Mons. Aleš Opatrný. V 15.30 poutní 
mše v bazilice sv. Petra a Pavla. Více: 
www.apha.cz/cpr-nov-pout-sv-
valentin-2016.

                                    www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

Tematická víkendovka
15.–17. ledna od 18.00 v kostele sv. 
Jakuba v Kunraticích – tematická 
víkendovka pro mladé 12–17 let. 
Konec v neděli odpoledne. S sebou: 
Bibli, spacák, přezůvky. Účastnický 
poplatek: 300 Kč/sourozenecká sleva 
(1+1) 500 Kč. Přihlášky na 733 161 614 
nebo na e-mailu nazaret@apha.cz. 

Pořádá Centrum Nazaret a animátoři 
pražské arcidiecéze.

                         www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 9. ledna 9.30–16.00
V Praze (pro mladší kluky cca od 7 
do 15 let), zahájení v ZŠ sv. Voršily. 
Více: P. B. Hudema tel.: 724 209 774 
(ministranti@apha.cz). 

 15.–16. ledna 
V Praze-Kunraticích (pro starší 
kluky cca od 15 do 25 let), zahájení 
v kostele sv. Jakuba v 18.00. Více: 
P. B. Hudema, tel.: 724 209 774 
(benedikthudema@atlas.cz).

         www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY 

 2.–10. ledna
Tříkrálová sbírka – podpořte Charitu, 
která se stará o seniory a poskytuje 
kvalitní domácí péči. 

 3. ledna od 18.00 
Česká mše vánoční J. J. Ryby 
– koncertní provedení v podání 
spojených chrámových sborů 
z farností sv. Václava na Proseku, 
Neposkvrněného početí P. Marie 
ve Strašnicích, sv. Norberta 
ve Střešovicích a sv. Františka v Praze 
na Chodově. Provedení řídí Eduard 
Juran (sál KCMT). 

 15. ledna od 19.00
Farní ples – společenský večer, vstu-
penky budou k dispozici v kanceláři 
KCMT od 3. neděle adventní (sál KCMT).
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 21. ledna od 19.00
Zastavení u Matky Terezy 
s Prof. Janem Sokolem, Ph.D., CSc. 
Téma: Jak máme dnes rozumět 
Ježíšovu slovu „Vy jste světlo světa“. 
Jinak řečeno: co modernímu světu 
chybí a k čemu potřebuje křesťanský 
„kvas“? (sál KCMT). 

 24. ledna od 15.30
Odpolední taneční čaj (sál KCMT).

 6. února
Masopustní veselí s průvodem 
a dobrotami, soutěžemi pro malé 
i velké na téma: Vodní rej aneb 
pod vodou a na vodě to žije. 
Více na www.kcmt.cz.

                                           www.kcmt.cz

PROVINCIE KAPUCÍNŮ  
V ČR, LORETA

Kapucínský betlém v kostele u Panny 
Marie Andělské bude od 25. 12. 
do 6. 1. přístupný od 10.00 do 17.00 
(ve středu 31. 12. pouze do 15.00); 
od 9. 1. do 31. 1. pak bude betlém 
přístupný pouze o sobotách 
a nedělích v čase od 14.00 do 17.00.

 6. ledna od 18.00
Jste zváni na benefiční večer 
komorního souboru Societas 
Musicalis. Výtěžek podpoří o.p.s. 
Pastelky, která poskytuje sociální 
služby podporovaného bydlení, 
chráněného bydlení a osobní 
asistence pro lidi s mentálním 
a kombinovaným postižením  
a pro seniory.

               ww.kapucini.cz; www.loreta.cz

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY

 6. ledna od 19.00
Vánoční koncert smíšeného 
pěveckého sboru Byzantion pod 
vedením Evy Komárkové.

 10. ledna 
Při mších svatých v 8.30 a 10.30 
bude žehnání vody, křídy, kadidla. 
Následně proběhne Tříkrálová sbírka 
pro Farní charitu Chodov.

 14. ledna od 19.00
Beseda s františkánem Vavřincem 
Vadkertim, který bude vyprávět 
o svých misiích v Bolívii.

 21. ledna od 19.00
Beseda s Františkem Rejlem 
o Spořilově, jeho vzniku, 
urbanistickém uspořádání, současně 
bude v prodeji kniha Spořilov – 
největší zahradní město Velké Prahy. 
Architekt F. Rejl je také zakladatelem 
neziskové společnosti PROSTOR
– architektura, interiér, design 
a jejích internetových stránek. 
Více na www.prostor-ad.cz.

                        www.farnost-sporilov.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 10. ledna od 15.00
Jste zváni na Tříkrálový koncert. 
Účinkují:  Anděla Pavlová a Adam 
Němec (varhany), Lenka Ešnerová 
(zpěv) a Stodůlecký chrámový sbor 
se svými hosty. Průvodní slovo: 
P. Radek Tichý. V kostele sv. Jakuba 
st. ve Stodůlkách. 

 11. ledna od 17.30
Jste zváni na první nezávazné setkání 
kurzu pro manželské páry. Pět 
navazujících setkání je zaměřeno 

na různé oblasti manželského 
života (pouto lásky, lidská sexualita, 
komunikace v manželství, rodina 
a práce, rodinný život). Hlídání dětí 
zajištěno. V KC sv. Prokopa.

                       www.centrumbutovice.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 13. prosince 2015 – 8. ledna 2016
Hrátky s drátky. Prodejní výstava 
drátěných plastik Ladislava Lokajíčka. 
Refektář, vstup volný.

 10. ledna – 28. února
Stále si hrajeme – výstava modelů 
lodí a letadel Modelářského klubu 
Lány. Refektář, vstup volný.

 10. ledna od 17.00
Tříkrálový koncert v podání 
komorního sboru En Arché 
a Pražského barokního souboru 
pod vedením Vojtěcha Jouzy. 
Kostel sv. Rodiny.

 12. ledna od 14.30
Studánky a prameny v Šárce. 
Přednáška spolku Mladí ochránci 
přírody s promítáním o historii 
a současnosti studánek nejen 
v Šárce. Denní stacionář. 

 17. ledna od 17.00
Tomášské dechové kvinteto, 
dechové kvinteto Susmusicus 
a hosté. Kostel sv. Rodiny.

 24. ledna od 17.00 
Muzikálové melodie. Zahajovací 
koncert orchestrální řady Archioni 
Plus pod vedením Michala Macourka. 
Kostel sv. Rodiny.

 7. 2. od 15.30
Kytarový koncert se zpěvem
(Jan Janda – zpěv, Hana Němcová 
– kytara, Martin Křehnáč – kytara, 
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Pavla Roubíčková Franců – housle), 
na programu J. Haydn, F. Carulli, J. K. 
Mertz a další. Refektář.

                                www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Kurz ALFA
                                                                  
4. ledna od 19.00 jste zváni na kurz 
ALFA: nezávazné seznámení se 
základy křesťanství. Koná se v kostele 
Panny Marie Královny míru na Lhotce, 
Ve Lhotce 36, Praha 4. Více informací 
je na www.kurzyalfa.cz.

Migrace – nová kapitola dějin Evropy
                                                                  
10. ledna od 16.30 jste zváni v rámci 
Farní akademie na přednášku 
JUDr. Cyrila Svobody: Migrace 
– nová kapitola dějin Evropy. 
Kostel Panny Marie Královny Míru, 
Ve Lhotce 36.

Modlitba za životní prostředí
                                                                  
12. ledna od 18.00 připravuje 
Ekologická sekce ČKA ve spolupráci 
s Mezinárodním ekumenickým 
společenstvím (IEF) podvečer 
modliteb za životní prostředí 
a náš vztah k němu s kázáním 
P. Mgr. Marka Váchy, PhD. 
Přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, 
Vyšehradská 49.  

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                  
19. ledna od 17.00 jste zváni 
do kostela Panny Marie Pod řetězem 
v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé 
Straně na koncert duchovní hudby. 
Účinkuje: Vilém Hofbauer (trubka), 
Aneta Schwarzová (zpěv), Petr Čech 
(varhany).

Zlatá Praha
                                                                  
23. ledna od 19.30 v sokolovně TJ 
Sokol Vinoř, Klenovská 35, Praha 9 
se uskuteční Benefiční společenský 
večer, součástí bude tombola 
i půlnoční překvapení. 
Vstupenky objednávejte na 
zlata.praha@focolare.cz. Výtěžek 
bude věnován na pokračování 
projektu  „Automobil pro lékaře 
v africkém Fontem”. Více na
www.focolare.cz.

 Penzion Panský dům 
Rožmitál pod Třemšínem

• 

• komfortně vybavený penzion 
      s tříhvězdičkovým standardem 
• ubytování v atraktivní oblasti 
      nově vyhlášené CHKO Brdy
• možnost rezervace celého objektu pro kurzy, 

školení, semináře i duchovní cvičení
• společenská místnost využívaná jako jídelna 

a 2 klubovny
• k dispozici 20 pokojů, z toho 18 dvoulůžkových 
      s možností přistýlky a 2 jednolůžkové

Penzion Panský dům
Náměstí 22, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
tel: +420 602 465 798
e-mail: info@panskydumrozmital.cz
web: http://panskydumrozmital.cz

Provozovatel: Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany
IČ: 00445100, DIČ: CZ 00445100
web: www.apha.cz
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KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  10. 1. / Svátek Křtu Páně (9.00): 
katedrála sv. Petra a Pavla,  
Brno-Petrov  
(Mons. Jiří Mikulášek)

  24. 1. / 3. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Matky Boží před Týnem, 
Praha-Staré Město  
(P. Vladimír Kelnar)

RADIO PROGLAS

  3. 1. / 2. neděle po Narození 
Páně (9.00): kostel sv. Jana 
Nepomuckého, Plzeň-Bory

  10. 1. / Svátek Křtu Páně (9.00):  
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  17. 1. / 2. neděle v mezidobí (9.00):  
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P.Józef Szeliga)

  24. 1. / 3. neděle v mezidobí (9.00):  
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

  31. 1. / 4. neděle v mezidobí (9.00):  
kostel sv. Augustina, Brno  
(P. Tomáš Koumal)

TELEVIZE NOE

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných 
náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti.

Úmysl evangelizační
Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky 
s přispěním Ducha svatého překonala rozdělení 
mezi křesťany.

Úmysl národní
Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme 
společně modlit s nekatolickými křesťany 
a naslouchat slovu Božímu s vědomím 
vlastních chyb a hříchů a lítostí nad nimi.

DOSAŽENÍ AKADEMICKÉ  
HODNOSTI

P. Hieronim Kaczmarek OP, farář pol-
ské farnosti v Praze, obhájil dne 26. říj- 
na  na  Fakultě historických a  spole-
čenských věd University kardinála 
Stefana Wyszyńskiego ve  Varšavě 
disertační práci Vztahy církve a  stá-
tu v České republice, a proto mu byl 
dne 9. listopadu 2015 radou zmíněné 
fakulty udělen titul doktora v  oblasti 
sociálních věd, v  oboru politologie. 
Blahopřejeme.

JMENOVÁNÍ KAPLANEM 
JEHO SVATOSTI

Papež František jmenoval dne 25. květ-
na 2015 prof. PhDr. Petra Piťhu, CSc., 
Dr.  h. c., probošta Kolegiátní kapituly 
Všech svatých na  Hradě Pražském, 
svým kaplanem. Blahopřejeme. 

SUSPENSE

ThLic.  Mgr.  Jaroslav Lorman, Th.D., 
trvalý jáhen, byl rozhodnutím kardi-
nála Dominika Duky OP, arcibiskupa 
pražského, s účinností od 2. prosince 
2015 suspendován dle § 1 kán. 1333 
CIC ze všech úkonů moci ze svátosti 
svěcení. 

USTANOVENÍ

 JCDr. Jiří Dvořáček byl od 1. ledna 
2016 do 31. prosince 2020 jmenován 
a ustanoven soudcem Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze praž-
ské ve věcech týkajících se především 
kauz věřících patřících do  jurisdikce 
Apoštolského exarchátu. 

 Mgr. Ing. Michal Němeček, biskup-
ský vikář, byl od 1. prosince 2015 uvol-
něn z funkce tutora duchovní forma-
ce pro kandidáty trvalého jáhenství 
v Arcidiecézi pražské.  

 P. Mgr. Martin Karel Satoria OCSO 
byl od  1. prosince 2015 jmenován 
a  ustanoven tutorem duchovní for-
mace pro kandidáty trvalého jáhenství 
v Arcidiecézi pražské.  

ÚMRTÍ

P. Antonín Nevola SDB zemřel dne 27. 
listopadu 2015 ve věku 48 let, v 18. roce 
své kněžské služby. Poslední rozlou-
čení se konalo 7. prosince v kostele sv. 
Martina a Prokopa v Plzni, 8. prosince 
v  kostele sv. Terezie v  Praze-Kobyli-
sích a 9. prosince v kostele sv. Mikuláše 
ve  Fryštáku, pohřben byl do  salesián-
ského hrobu na hřbitově ve Fryštáku. 

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Zdzisław Ciesielski, farář v Žebráku, 
2. 1. 1961 (55 let)

 RNDr. Mgr. Stanislav Hrách, 
osobní farář, výpomocný duchovní 
v Praze-Kunraticích, 9. 1. 1933 (83 let)

 MgA. Mgr. Jaroslav Konečný,
okrskový vikář, farář ve Vlašimi,
 14. 1. 1961 (55 let)

 Mgr. Peter Kováč, administrátor 
v Neratovicích, 23. 1. 1976 (40 let)

 P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek 
OP, výpomocný duchovní u sv. Jiljí 
v Praze, 25. 1. 1925 (91 let)

  3. 1. / 2. neděle po Narození Páně 
(10.30):  Kátlovce (SK),  
(P. Pavol Zemko)

  10. 1. / Svátek Křtu Páně (9.30): 
Sixtinské kaple, Vatikán (František I.)

   17. 1. / 2. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Anny, Slavkov u Opavy 
(P. Krzysztof Szewczyk)

  24. 1. / 3. neděle v mezidobí (10.00): 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie, 
Velehrad, otevření Svaté brány 
milosrdenství (Mons. Jan Graubner)

  31. 1.  / 4. neděle v mezidobí (9.30): 
kostel sv. Josefa, Ostrava

změna vyhrazena
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Po bezmála devadesáti letech vycházejí 
v novém českém překladu Vyznání, slavná 
duchovní autobiografie sv. Augustina. 
V překladu Ondřeje Koupila, Marie Kyralové 
a Pavla Mareše a s úvodem Davida Vopřady 
je vydává Karmelitánské nakladatelství.

 karmelitánské nakladatelství
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í SVAT Ý AUGUST IN

vyznání
„Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější 
pocity moderního člověka,“ prohlásil španělský filozof Ortega y Gasset. 
Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování 
Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. Nadčasová po-
pularita knihy spočívá hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí 
nejen o lidské křehkosti, ale i o palčivém hledání a nacházení toho nej-
podstatnějšího v životě člověka. 

Poslední, opakovaně vydávaný český překlad Vyznání pochází z roku 
1926 a jazykově už notně zastaral. Karmelitánské nakladatelství přináší 
nový překlad díla pro čtenáře 21. století, doplněný o odborný úvod, vy-
světlivky a rejstříky. 

Aurelius Augustinus (354–430) patří mezi největší myslitele křesťan-
ského Západu. Narodil se v severoafrickém Thagaste, byl učitelem réto-
riky v Kartágu, Římě a Miláně. Jeho duchovní hledání vyvrcholilo v roce 
387 obrácením ke Kristu a křtem z rukou milánského biskupa Ambrože. 
Augustinovo rozsáhlé dílo ovlivňuje křesťanskou teologii, duchovní život 
i kulturu až do současnosti.

  
ISBN 978-80-7195-189-6

www.kna.cz

SLAVNÁ DUCHOVNÍ AUTOBIOGRAFIE
V PŘEKLADU PRO 21. STOLETÍ

„Pozdě jsem si tě zamiloval,  
kráso tak starobylá i tak nová.
Pozdě jsem si tě zamiloval.“

páska.indd   1 29.10.15   10:43

VYZNÁNÍ svatého Augustina

V 
yznání svatého Augustina patří vedle Bible a Kem-
penského Následování Krista k  nejoblíbenějším 
dílům světové literatury vůbec. Vyznání berou 

do  ruky jak ti, kdo s Augustinem sdílejí jeho katolickou 
víru, tak ti, kdo křesťanství odmítají. Španělský filozof Or-
tega y Gasset kdysi prohlásil, že Augustin je mezi sta-
rověkými mysliteli jediný, kdo chápe nejniternější pocity 
moderního člověka. 

Augustin se se svými čtenáři dokázal podělit o cosi velmi 
lidského, co zná každý, kdo jen trochu přemýšlí o vlast-
ním životě a touží po pravdě, dobru, kráse a štěstí. Vy-
znání jsou upřímně napsaným svědectvím o tom, co Au-
gustin hledal, jak dlouho to hledal, co mu nedalo spát 
a co přijal. Jeho pochybnosti, váhání i zápolení pomá-
hají nacházet pevné body i nám. Pro Augustina je typický 
pronikavý intelekt, důraz na niternost a svobodu i to, že 
láska k Bohu i k člověku je především vztah. 

Ukázka z knihy...

Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá 
i tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval. A pohleď: 
tys byl uvnitř a  já venku a  hledal jsem tě tam 
a napadal jsem, já hrozný člověk, to krásné, co 
jsi stvořil. Tys byl se mnou, a já jsem s tebou ne-
byl. Ta krásná stvoření mě držela daleko od tebe, 
a přitom, kdyby nebyla v tobě, nebyla by vůbec. 
Volal jsi a křičel a prolomils mou hluchotu; leskl 
ses a zářil a zahnals mou slepotu; vydával jsi vůni 
a nadechl jsem se a vzdychám po tobě; okusil 
jsem tě a hladovím a žízním po tobě; dotkl ses 
mě a vzplanul jsem po tvém pokoji. 

 X 27, 38

 15.-17. 1. 2016 / Co to je mše (pro mladé 14-18 let)
Komunita Chemine Neuf / Tuchoměřice 
/ www.chemin-neuf.cz

 22.-24. 1. 2016 / DO: V Ježíšově škole
s. Siarda Trochtová / Matice svatohostýnská / Svatý Hos-
týn / www.hostyn.cz

 28.-31. 1. 2016 / DC pro ty, kteří přijali svátosti  
církve v dospělosti
P. V. Řehulka / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 28.-31. 1. 2016 / DO pro muže: Vztah otce k synovi
P. Adrian Sedlák / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna
/ www.dc-vranov.cz

 1. 2. - 1. 3. 2016 / Ignaciánské duchovní cvičení
P. Richard Greisiger SJ / Matice svatohostýnská / Svatý 
Hostýn / www.hostyn.cz

 2.-7. 2. 2016 / Vnitřní uzdravení
P. Elias Vella / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna 
/ www.dc-vranov.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 5.-7. 2. 2016 / DO pro starší biřmovance
P. Radim Kuchař / ŘKDS Stojanov / Velehrad
/ www.stojanov.cz

 16.-20. 2. 2016 / Iganciánské exercicie
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / Svatý 
Hostýn / www.hostyn.cz

 16.-19. 2. 2016 / DC pro zaměstnance Charity
P. Bohumír Vitásek / ŘKDS Stojanov / Velehrad
/ www.stojanov.cz

 19.-21. 2. 2016 / DO pro ty, kteří pečují o kostel
Mons. Vojtěch Šíma / ŘKDS Stojanov / Velehrad 
/ www.stojanov.cz

 25.-28. 2. 2016 / DO pro všechny
P. Martina Holík / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna
/ www.dc-vranov.cz

 26.-28. 2. 2016 / DO pro katechety a animátory 
Mons. Pavel Posád / ŘKDS Stojanov / Velehrad
/ www.stojanov.cz

VEŘEJNÁ PREZENTACE KNIHY SE BUDE KONAT 13. LEDNA 2016 V 19.30 
V BAROKNÍM REFEKTÁŘI KOSTELA SV. JILJÍ V PRAZE.



HISTORICKÝ KALENDÁŘ

P
O
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TÁ

L

Aby dobro neškodilo 

Šimon Pánek
Brož., 212 str., 299 Kč

o smrti A umírání

Elisabeth Kübler-Ross
Brož., 320 str., 449 Kč

KNIŽNÍ NOVINKY

 P
A

U
LÍ

N
K

Y

Já se tAky 
zpovídám

Tonino Lasconi
Brož., 94 str., 135 Kč 

milosrdní 
JAko otec

Jean-Benoît Casterman
Brož., 32 str., 35 Kč

láskA, která zA to stoJí  

Průvodce po cestách 
(pravé) sexuality a lásky

Brož., 82 str., 165 Kč
  K

A
R

M
E

LI
TÁ

N
I

AbecedA 
pArtnerského vztAhu 

D. Biollo, G. Fumagalliová
Brož., 72 str., 99 Kč

přežít nebo prožít 
mši svAtou?

Vojtěch Kodet
Brož., 120 str., 159 Kč

novénA

k Ježíši kristu 

Vojtěch Kodet
Brož., 43 str., 49 Kč

6. leden 1856
V Praze byla založena Kongregace Še-
dých sester III. řádu sv. Františka, první 
česká ženská řeholní organizace.

14. leden 1996
Rozhodnutím pražského arcibiskupa 
kardinála Miloslava Vlka byla dekretem 
zřízena římskokatolická farnost u koste-
la sv. Jakuba st. v Praze 10 – Petrovicích.

20. leden 1206
Narodila se Anežka Česká, dcera krá-
le Přemysla I. Otakara. V roce 1230 se 
oddala řeholnímu životu a charitativní 
činnosti. Roku 1234 vstoupila do kláš-
tera klarisek a  r. 1238 se stala abatyší. 
V  roce 1874 byla blahořečena a  dne  
12. 11. 1989 prohlášena papežem Ja-
nem Pavlem II. za svatou. (V6. 3. 1282)

20. leden 1816
Zemřel Milo Jan Nepomuk Grün, ka-
tolický kněz-premonstrát. V roce 1804 
byl zvolen opatem kláštera na Straho-
vě. Roku 1807 byl jmenován děkanem 
KTF UK a v r. 1812 se stal univerzitním 
rektorem. Finančně podpořil vydávání 
Dlabačova „Lexikonu českých umělců“.  
(*11. 11. 1751)

25. leden 1916
Zemřel Mons. ThDr.  František Xaver 
Kryštůfek, katolický kněz, církevní his-
torik. Od r. 1891 byl profesorem církev-
ních dějin na  KTF UK. Roku 1895 byl 
zvolen kanovníkem Kolegiátní kapitu-
ly Všech svatých na  Pražském hradě, 
od r. 1911 jejím proboštem. Byl mimo-
řádným členem „Královské české spo-
lečnosti nauk“ a  předsedou „Vědecké 
jednoty Arnošta z  Pardubic“. R. 1886 
byl vyznamenán řádem Božího hrobu 
v Jeruzalémě. (*28. 10. 1842)

Arnošt Kelnar

milosrdenství 

Papež František
Brož., 102 str., 105 Kč

tělesné skutky milosrdenství

duchovní skutky milosrdenství

 
Záložky, 5 Kč za kus

teologie tělA 

Jan Pavel II.
Váz., 592 str., 380 Kč


