
Proste Pána, aby poslal dělníky...
Červen, kromě velkých slavností Nejsvětější Trojice Boží, Těla a krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, je i dobou nejčas-
tějšího udílení svátosti kněžství.
Dávno minuly doby kněžských jemnostpánů. Kristova církev potřebuje opravdové dělníky na vinici, ba někdy i do kame-
nolomu, a svět v současné dezorientované situaci potřebuje světecké osobnosti, jakými byli pro naše předky svatí Cyril 
a Metoděj, Ludmila a Václav, Vojtěch, Anežka, Zdislava a ostatní, kteří svým životem ukazovali cestu nesobecké, oběta-
vé lásky. Snad každý z nás se ve svém životě setkal s podobným svědectvím nějakého křesťana, kněze, řeholnice. Poznali 
jsme kněžské osobnosti v náročné službě v pohraničí, v civilních zaměstnáních v době totality. I řeholnice v ústavech pro 
nevyléčitelně nemocné, tělesně i duševně postižené vydávaly svědectví skutky lásky. Možná známe svědky i z literatury (ze 
spisů K. V. Raise, J. Š. Baara, Fr. Vlčka, esejisty Ladislava Stehlíka a jiných). Jsme také generací negativně poznamenanou 
velkofi lmy podle románů Aloise Jiráska, kterého v linii započaté už K. Havlíčkem prosazoval ministr Zdeněk Nejedlý. Ale ten-
týž Jirásek ve svých povídkách „Stromy“ vzpomíná na krásnou postavu faráře v Klášterci nad Orlicí, P. Františka Chaloupku. 
Sám jsem tamtéž navštěvoval neméně vynikajícího kněze P. Františka Halíka, který mi je nedostižným vzorem. Ne však je-
diným.
Na světlém podkladu množství dělníků Božích i malá temná skvrna bije do očí – skvrny Jidášů jsou vítanou kořistí noviná-
řů. Lidé kolem nás – věřící i nevěřící – mají na kněze své názory i velikou škálu požadavků. Důležitější jsou však požadavky 
Kristovy. On slíbil pomoc svého svatého Ducha všem, kteří se mu dají k dispozici, aby dokázali aktualizovat Ježíšova slova 
i činy dnes: žít evangelium čitelně pro lidi 21. století.
Koncilní konstituce Lumen gentium, dekret Presbyterorum 
ordinis a další dokumenty načrtávají obraz kněze pro dne-
šek, kněze, který by evangelizoval nejen na kazatelně a způ-
sobem slavení eucharistie, ale především přístupem ke kaž-
dému člověku, zvláště v náročných situacích, což vypovídá 
o kvalitě jeho osobní modlitby.
Novozákonní autoři Písma svatého neužívají pro nositele cír-
kevních úřadů výraz „kněz“, aby nedošlo k záměně se sta-
rozákonním kněžstvím. Pro křesťany (podle Listu Židům) je 
jediným knězem Ježíš Kristus, který byl Bohem poslán jako 
jediný spasitel všech lidí. On dal některým lidem účast 
na svém poslání. V prvotní církvi jsou tito hlasatelé evange-
lia a předsedající večeří Páně nazýváni „staršími“. Teprve 
spisy Otců začátku 2. století jasně rozlišují službu biskupa, 
presbyterů a jáhnů (Ignác Antiochijský, Polykarp, Klement 
Alexandrijský).
Kněžské poslání spočívá ve službě Božímu slovu (hlásání 
evangelia) a ve službě eucharistie a svátostí. Podstatou je 
následování Krista oděného zástěrou služby v noci před úpl-
ným vydáním se na Kříži.
Apoštol Pavel píše Korinťanům: „Ať se každý na nás dívá 
jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství...“ 
Postavme si vedle toho i varování z podobenství o nevěr-
ném správci z Lukášova evangelia a slova svatého Františka 
z Assisi v „Odkazu“, kde nazývá kněze jedinými zprostředko-
vateli Božích tajemství. Proto je také chce mít v úctě, i jsou-
-li hříšní. P. Jan Evangelista Urban v jedné přednášce pro 
kněze zdůraznil, že podle Kristovy velekněžské modlitby má 
kněžské bratrství být kněžskou radostí, tj. výmluvným svě-
dectvím, aby svět uvěřil.
Čerpejme z adorace Krista skrytého v „zástěře“ chleba 
energii k proměně v Krista 21. století, jak P. Urban také říkal, 
že není žádný „druhý Kristus“. Kristus je jeden.
První list Petrův podle Ex 19,6 nazývá královským kněžstvem 
všechen Boží lid. Smyslem tohoto kněžství pramenícího ze 
křtu je odevzdanost Bohu. To neumenšuje význam služeb-
ného kněžství v církvi; je pokračováním v poslání apoštolů. 
Starostí královského kněžství je také péče o dostatek služeb-
níků. Nespokojme se s jednorázovou poutí a týdnem mod-
liteb za povolání, ale obnovme svou horlivost v adoracích 
prvních pátků v kostele sv. Ludmily (v Praze na Vinohradech) 
a vyprošujme nejen povolání, ale i dobré prostředí pro jejich 
vznik a růst v křesťanských rodinách.
Úkoly jsou jasné a zdroje též.

P. Michael František Pometlo OFM
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Červnový kalendářík
 1. 6. Mezinárodní den dětí
  Noc kostelů 2012
 3. 6. slavnost Nejsvětější Trojice
 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských obětí 

agrese
 7. 6. slavnost Těla a krve Páně
  eucharistický průvod (po mši v katedrále v 17:00)
 15. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  Den za posvěcení kněžstva
  Světový den proti násilí na seniorech
 16. 6. Neposkvrněného Srdce Panny Marie
  Evropský den židovské kultury
 19. 6. Den rovnosti mužů a žen
 20. 6. Světový den uprchlíků
 21. 6. Evropský den hudby
 24. 6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  Svatopetrská sbírka na bohoslovce
 26. 6. Mezinárodní den boje proti narkomanii
 27. 6. Den politických vězňů ČR – výročí popravy 

dr. Milady Horákové
 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
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Slavnost Těla a krve Páně v Praze
Pan kardinál Dominik Duka OP srdečně zve všechny 
kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i vše-
chen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a krve 
Páně.

Ve čtvrtek 7. června v 17:00 bude pan kardinál sloužit 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši 
svatou, po níž bude následovat tradiční eucharistické 
procesí. To půjde nově z katedrály kolem Hradčanského 
náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského palá-
ce, druhým u kanovnické rezidence č. p. 7 a třetím 
na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým 
oltářem v katedrále. 
Na tuto slavnost zveme především pražské farnosti 
a duchovní působící v Praze. Tomuto společnému sla-
vení by se měla dát přednost před bohoslužbami v jed-
notlivých pražských farnostech. Dosavadní zkušenost 
ukázala, že slavení na výše zmíněných místech může 
mít důstojný průběh, jak je požadováno, a je také pří-
ležitostí k oslavě tohoto významného svátku s diecéz-
ním biskupem. 

 ■ Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asis-
tence při této slavnosti může zapojit velké množství. 
Sraz ministrantů bude v 15:00 v katedrální sakristii.

 ■ Prosíme muže, kteří by si kladli za čest nést nad eu-
charistií baldachýn, aby se do 4. června nahlá-
sili na tel. 737 215 326 a v den slavnosti se dostavili 
v tmavém obleku v 16:15 do katedrální sakristie. 

 ■ Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shro-
máždily pod královskou oratoří.

Vojtěch Mátl, arcibiskupský ceremonář

Radek Tichý: „Těším se na Boží milost.“
V sobotu 23. června v 9:30 přijme vkládáním rukou 
a modlitbou pražského arcibiskupa kardinála Domini-
ka Duky kněžské svěcení PhDr. Radek Tichý, Ph.D. Po-
žádali jsme budoucího novokněze o zodpovězení ně-
kolika otázek.

 ■ Jste jáhnem pražské arcidiecéze, ale snáz by vás 
teď bylo možno potkat v Římě či přímo ve Vatikánu. 
Co vás tam přivedlo a čím v Římě trávíte svůj čas?
Do Říma mne poslal studovat pan arcibiskup Duka. 
Protože jsem na teologickou fakultu chodil ještě před 
seminářem, zdálo se vhodnější, abych po roce v kon-
viktu v Olomouci a dvou letech v pražském semináři ne-
zbytné zbývající roky pobytu v semináři před svěcením 

vyplnil ještě nějakým dalším návazným studiem. V Římě 
tedy nyní končím čtvrtý semestr na Papežské univerzi-
tě sv. Anselma (studoval zde kdysi např. opat Anastáz 
Opasek) a podobně jako většina alumnů české kole-
je Nepomucenum svůj čas dělím na účast na přednáš-
kách ve škole, studium doma, podíl na životě koleje 
a poznávání Říma a okolí.

 ■ Při únorové konzistoři, když pan arcibiskup Duka při-
jímal ve Vatikánu kardinálskou hodnost, jsme vás moh-
li vidět zpívat evangelium – jste totiž pomocným pa-
pežským ceremonářem. Co to znamená (obecně i pro 
váš osobní život) a jak jste se k této službě dostal?
V roce, v němž Českou republiku navštívil papež 
Benedikt XVI., jsem měl v semináři na starosti boho-
služby (byl jsem takzvaným „riťákem“). A protože praž-
ští bohoslovci papeži dvakrát ministrovali, účastnil jsem 
se některých přípravných setkání a nácviků, které vedl 
papežův ceremonář Guido Marini. O rok později jsme 
s bohoslovci šli Maestra, jak se ceremonáři říká, v rám-
ci národní pouti na poděkování za papežskou ná-
vštěvu pozdravit a při té příležitosti mi – jako čerstvé-
mu Římanovi – tuto službu nabídl. Prakticky se jedná 
o drobnou výpomoc při papežských bohoslužbách 
především okolo kněží, kteří podávají svaté přijímání. 
Je to ale samozřejmě také možnost být relativně blíz-
ko Svatému otci, čehož si velmi cením, stejně jako pří-
ležitosti se z papežských bohoslužeb v lecčems poučit.

 ■ Vystudoval jste teologii a ve studiu pokračujete. Te-
ologické fakultě však předcházela ještě Fakulta so-
ciálních věd UK. Jak své vědomosti ze svého prvního 
oboru budete moci zúročit v kněžské službě?
Na FSV jsem studoval sociologii, což je věda, která se 
snaží porozumět světu současných lidí především v ob-
lasti vztahů mezi lidmi jako takovými, mezi lidmi a pro-
středím, v němž se pohybují, a mezi lidmi a celou vel-
kou společností. Je velmi užitečná, protože především 
popisuje, aniž by chtěla hodnotit, a taky protože učí 
seberefl exi. Já jsem se zabýval především sociologií 
náboženství, dokonce jsem ji letos blokově přednášel 
na pražské teologické fakultě, a rozhodně předpoklá-
dám, že bude využitelná v každodenní pastorační prá-
ci. 

 ■ Nyní prožíváte čas bezprostřední přípravy na kněž-
ské svěcení. Jak ho trávíte, co pro vás tato příprava 
znamená?
Na svěcení se moc těším! Akorát mne v červnu če-
kají zkoušky ve škole, takže se teď hlavně soustředím 
na uzavření semestru. Praktické věci ohledně svěce-
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ní a primice jsem domlouval již při své velikonoční ná-
vštěvě v Praze a požadované exercicie před svěce-
ním jsem právě kvůli zkouškám byl nucen také trochu 
předsunout. Exercicie byly velmi hezké, prostý čas nic-
nedělání, ticha a modlitby před Pánem. Četl jsem při 
nich mimo jiné jednu z knih Otce Jeronýma, a bylo to 
velmi drsné čtení. Otec Jeroným říká například, že Pán 
Bůh nás nejdřív nechá vstoupit, a pak ale chce zaplatit. 
Nebo říká, že na nás okolnosti hodí síť a přinutí nás mít 
rád toho, koho bychom si jinak nikdy nezvolili. 
 

 ■ Co vás čeká po vysvěcení?
Tak pokud má Otec Jeroným pravdu, budu muset za-
čít platit za to, že jsem vstoupil do kněžství (smích). Ale 
jinak po krátkých prázdninách, během nichž bych se 
rád účastnil různých setkání mládeže, zejména toho 
celostátního ve Žďáru, bych se měl ještě na dva roky 
vrátit do Říma dostudovat doktorát. 

 ■ Na co z kněžského života se těšíte? 
Těším se, že budu moci udělat další krok na ces-
tě za Pánem, těším se na Boží milost, která mne snad 
o něco víc připodobní Kristu, těším se, že budu třeba 
církvi trochu užitečný na místě, o němž rozhodl Bůh. 
Čtenáře arcidiecézního Zpravodaje prosím o modlitbu 
a těším se s nimi na viděnou v červnu v katedrále!

Děkujeme za rozhovor 
a vyprošujeme hojné Boží požehnání! (kv)

Primiční mši svatou bude Radek Tichý slavit v neděli 24. 
června 2012 v 15:30 v Komunitním centru Matky Terezy 
v Praze-Chodově.

Oslavy 1150. výročí příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje 
V roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jedná se o vý-
znamnou mezinárodní událost a při této příležitosti se 
již nyní připravují nejrůznější projekty. V rámci předsed-
nictví ČR zemím V4 předseda vlády ČR spolu s ČBK za-
hájí přípravy cyrilometodějského jubilejního roku slav-
nou bohoslužbou a koncertem pořádaným Zlínským 
krajem pod záštitou premiéra, ČBK a kardinála Pétera 
Erdö. Pozváni jsou také premiéři a ministři kultury ostat-
ních zemí V4.
Dále budou následovat dvě mezinárodní konferen-
ce v Praze a na Velehradě. „První z nich se zamě-
ří na státně-politický význam Cyrila a Metoděje v 9. 
až 18. století, druhá na význam věrozvěstů pro 19., 20. 
a 21. století,“ uvedl Jaroslav Šebek z Historického ústa-
vu Akademie věd ČR. Konference jsou naplánovány 
na jaro 2013 a doplní je blok výstav konaných v Brně, 
Praze, Olomouci, Zlíně a na Velehradě. Na regionál-
ních úrovních se připravují další projekty a také soutěže 
pro děti a mládež s mezinárodním rozsahem. 
Jedinečným projektem je také příprava celovečerní-
ho fi lmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, který 
zmapuje život a dílo slovanských věrozvěstů. Premiéra 
bude v březnu 2013.
Cílem projektu je vybudování obecného povědomí 
o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti 
kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod. „Oslavy 
nemohou být chápány jako čistě církevní, protože vě-

rozvěstové stáli také u počátků naší státnosti. Oslavy ne-
mohou být ani pouze české nebo moravské, protože 
cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny slo-
vanských národů,“ dodal k projektu prof. Petr Piťha.
Účast papeže Benedikta XVI. na Velehradě v roce 2013 
je v současné době v jednání.
Článek je převzat ze stránek http://velehrad.eu, kde 
naleznete průběžně aktualizované informace o nej-
různějších akcích a projektech vztahujících se k jubileu, 
přehledný kalendář, novinky a řadu dalších informací.

Ač jsem unaven, půjdu tam s radostí
„Ač jsem unaven a tělesně churav, půjdu tam s radostí, 
mají-li písmo pro svůj jazyk.“ Tak odpovídá podle Života 
Konstantinova (Vita Constantini 14) sv. Konstantin Cyril 
císaři, když jej chce poslat s poselstvím víry do vzdále-
né země. A tato slova doléhají napříč věky až k nám, 
kteří stojíme na prahu Roku víry u příležitosti cyrilometo-
dějského výročí, a inspirují nás třeba i ve chvíli, kdy by-
chom na poslání jít s kůží víry na trh nejraději rezignovali.
Konstantin si stěžuje na únavu, slovo, které má své pev-
né místo i v našem slovníku (byzantský křesťan 9. sto-
letí by ji spíše považoval za nehorázný luxus). Pod po-
vrchem těchto slov však blahoslavený Jan Pavel II. 
nachází obrovské zanícení a touhu donést pravdu víry 
druhým lidem, kteří ji mají zapotřebí: „Kromě velké úcty 
k lidem a nesobecké péče o jejich blaho měli oba sva-
tí bratři i velkou dávku energie, rozvážnosti, horlivosti 
a lásky, které jsou nezbytné k tomu, aby se lidem moh-
lo přinášet světlo víry a ukazovat jim opravdové dobro 
s nabídkou konkrétní pomoci a aby k němu také do-
spěli. Proto usilovali o to, aby se ve všem podobali těm, 
kterým přinášeli evangelium; chtěli se stát částí těchto 
národů a ve všem sdílet jejich osud“ (Slavorum apostoli 
9). Sdílet osud druhých, přiblížit se jim, aby mohli víru za-
hlédnout, a nestarat se pouze o vlastní zbožnost a do-
konalost – to je jednou ze známek zdravé víry, opak je 
příznakem nemoci.
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„Půjdu tam s radostí.“ Křesťanská víra je pro Konstantina 
důvodem k radosti; podobně odvětí i na své poslání 
k Agarénům: „Rád tam půjdu pro víru křesťanskou!“ 
(Vita Constantini 6). Tato ryzost a síla misionářského 
poslání pramení z poslání, kterého se církvi dostalo 
od Krista a které jí nikdo nevezme. Máme radost z toho, 
že se smíme účastnit Božích dějin spásy, Bůh v nás jde 
vstříc člověku, který má zapotřebí pomoci a spásy. 
Radost, že i skrze své nedokonalé a nešikovné služební-
ky může Bůh přinášet lidským srdcím radost.
„Mají-li písmo pro svůj jazyk.“ Písmo pro náš jazyk máme, 
jsme však schopni číst, co dnešní společnost píše? Není 
dnešnímu člověku zapotřebí světla v jeho temnotách 
podobně jako člověku středověkému, byť nás to v záři 
světel nenapadne? Nežije i dnešní člověk často v zajetí 
lži podobně jako tenkrát, když se mu namlouvá, že žije 
jen proto, aby z něj měl druhý (vladař, společnost) uži-
tek a zisk? Není víra v toho, který nejenže do ticha pro-
mluvil své Slovo, a tak stvořil svět, ale také se člověku 
nezištně daroval, aby člověka zachránil, čímsi, na co 
dnešní člověk podvědomě čeká? Vždyť člověka nelze 
zpeněžit a nelze jej ujařmit – některé věci se člověku 
dávají jen tak, zbůhdarma, protože jsou pro člověka, 
pro samotné jeho dobro – a víra je takovou hodnotou: 
„Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám!“ (Sk 
3,6). Mohu zkusit přeložit svou víru do dnešního jazyka 
tím, že ji ve svém životě projevím – i tuto výzvu naší víře 
živé cyrilometodějské poselství staví, takže se s vírou ob-
racíme k Bohu-Trojici:
„Budoucnost! Jakkoliv se z lidského pohledu zdá 
být plná nebezpečí a nejistoty, vkládáme ji s důvě-
rou do tvých rukou, nebeský Otče, prosíme o přímlu-
vu také Matku tvého Syna a Matku církve, svatého 
Cyrila a Metoděje a ostatní misionáře Evropy, kteří – silní 
ve víře, naději a lásce – zvěstovali tvou spásu a tvůj po-
koj a s námahami duchovní setby dali počátek k budo-
vání civilizace lásky, nového řádu založeného na tvém 
zákonu a na pomoci tvé milosti, který na konci času 
všechno a všechny naplní svým životem v nebeském 
Jeruzalémě. Amen“ (srov. Slavorum apostoli 32).

P. David Vopřada, S.T.L.

Nová vlajka arcidiecéze
V den oslav 450. výročí obnovení činnosti naší arci-
diecéze (12. května 2012) při slavnostní bohoslužbě 
v katedrále představil a požehnal kardinál Dominik 
Duka OP novou vlajku pražské arcidiecéze, jejímž tvůr-
cem je Zdeněk Velebný. Vlajka byla vyvěšena na Arci-
biskupském paláci a v budoucnu má vlát také na bu-
dovách institucí zřízených pražskou arcidiecézí.
Vlajka v poměru 2:3 má tři vodorovné pruhy: černý/žlu-
tý/černý (v poměru 1:3:1); žlutá 
zastupuje zlatou – zlatá a čer-
ná jsou barvy pražského arci-
biskupství. Uprostřed žlutého 
pruhu je černý španělský štít 
o velikosti poloviny výšky vlajky. 
Ve středu štítu je umístěna pě-
tilistá růže (symbol Slavníkovce 
svatého Vojtěcha) se žlutými kališními lístky a semení-
kem, podložená překříženou žlutou berlou (symbol pas-
týřského úřadu biskupa, ale dovnitř otočená berla sym-
bolizuje zároveň i abatyši kláštera benediktinek u Sv. Jiří 

na Pražském hradě – ctihodnou Mladu, která se jako 
dcera Boleslava I. zasadila o vznik biskupství v Praze) 
s bílým vélem a žlutým kopím svatého Václava s bílým 
svatováclavským praporcem se třemi plameny a čer-
nou svatováclavskou orlicí, berla i kopí jsou položeny 
přes žlutou berlu s patriarším křížem (symbol primase 
českého).
Vlajka se má stát novým symbolem naší místní círk-
ve. V žehnací modlitbě zazněla tato prosba k Bohu: 
„Kéž tvé požehnání provází naše farnosti, školy, charity 
a všechny další instituce zřízené naší arcidiecézí ve pro-
spěch lidí v naší vlasti i mimo ni. Ať všude tam, kde bude 
tato vlajka vyvěšena, vládne duch přátelství, vzájemné 
úcty a spolupráce.“

kv

Pastýřský list kardinála Duky k 450. výročí
U příležitosti 450. výročí obnovení Arcidiecéze pražské 
napsal pan kardinál Dominik Duka pastýřský list. Celý 
si jej můžete přečíst na www.dominikduka.cz (článek 
k datu 12. 5. 2012), zde otiskujeme jeho zkrácenou po-
dobu. Čtenáře, kteří mají zájem o přehled významných 
dat z historie naší diecéze, odkazujeme na přílohu mi-
nulého (květnového) Zpravodaje.

Drazí diecézani,
450 let nás dělí od obnovení našeho arcibiskupství 
po 140 letech sedisvakance v důsledku husitských vá-
lek v roce 1562. (...) Dne 5. září 1561 vydává papež Pius 
IV. bulu, kterou ustanovuje pražským arcibiskupem ví-
deňského arcibiskupa Antonína Bruse z Mohelnice. Bula 
doráží do Prahy na přelomu roku 1561/1562. Vlastní na-
stoupení arcibiskupa je spojeno se Zlatou bulou krále 
a císaře Ferdinanda I. ze dne 26. září 1562. Naše vol-
ba oslav obnovy arcibiskupství padla na den 12. květ-
na, kdy v miléniu umučení sv. Václava v roce 1929 
(...) posvětil dostavěnou katedrálu světící biskup Jan 
Nepomuk Sedlák. 
(...) Ono ohlížení se do minulosti není jen nostalgií, vzpo-
mínáním a oslavou výročí, ale také příležitostí k refl e-
xi a výzvou přítomnosti s perspektivou do budoucnos-
ti; někdy i varováním. Doba 16. století, kdy bylo naše 
arcibiskupství obnoveno, byla důležitým mezníkem. 
Objevení nového světa Kryštofem Kolumbem dalo 
nový rozměr církvi a přineslo nové úlohy. Bylo výzvou, 
jak hlásat křesťanství na novém rozsáhlém kontinentu. 
Byla položena otázka lidské důstojnosti a svobody, prá-
va na sebeurčení, politickou autonomii. Vyvstala otáz-
ka vzniku mezinárodního práva a vynořila se řada eko-
nomických otázek a problémů.
Tak si v současnosti musíme klást i my podobné otáz-
ky; nové světy nám přinášejí nové vědecké objevy, 
nové informační technologie, demografi cké problé-
my a ekonomické krize. Otázka lidské svobody a de-
mokracie je znovu nastolována v celosvětovém měřít-
ku a nové ideologie nepřátelské člověku a demokracii 
zvedají hlavu. Nenávist, závist, pohrdání druhým člo-
věkem, relativizace etických hodnot nejsou pouhým 
okrajovým jevem. Pohrdání pravdou, právem a spra-
vedlností se stává častým doprovodným fenomé-
nem na celosvětové politické scéně. Univerzitní pro-
stor, na rozdíl od univerzit v Salamance a v Alcalá, není 
místem, kde by zazněla důrazná obhajoba zmíněných 
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hodnot. Obávám se, nakolik bude náš kontinent, tá-
pající v demografi cké krizi a v globalizačním nomád-
ství lidí i idejí, ztrácejíc přitom svou orientaci, mít odva-
hu čelit těmto náporům.
A to je důvodem k oslavě zmíněného výročí obnovení 
pražského arcibiskupství, které je v onom čase jedinou 
metropolí zemí Koruny české. (...) 16. století je (...) do-
bou strašlivých napětí a konfesních zápasů. Dosavadní 
uspořádání světa, Corpus Christianorum, se trvale roz-
padá na velké západní konfese, které hledají absolut-
ně platné aktuální řešení. Nejsou však schopny udržet 

potřebnou jednotu a ani po pádu Cařihradu se nepo-
daří navázat opětné spojení s východním křesťanstvím, 
neboť Moskva se vydává na svou vlastní cestu. Svolaný 
tridentský koncil měl být místem dialogu a nalézáním 
nové jednoty. 
Sám císař Ferdinand I., který odpočívá pod vysokým 
chórem naší katedrály, může být považován za nej-
význačnější panovnickou osobnost celé habsburské 
dynastie. 6. června 1562 předkládá reformní projekt 
Reformations libel, který navrhuje české řešení konfes-
ního soužití a sblížení. Nový pražský arcibiskup má tak 
být arcibiskupem jak pro římské katolíky, tak pro sjed-
nocené utrakvisty. Jeho návrhy se opírají o Kutnohorský 
mír z roku 1485, který je znovu potvrzen na začátku 16. 
století. (...) Avšak vzdálenost mezi kalvinisty, luterány 
a nově vzniklou anglikánskou církví byla již tak veliká, 
že se obnovenou jednotu nepodařilo nastolit. Jak z his-
torie víme, v 17. století se pokouší západní konfese řešit 
své spory nekonečně dlouhou třicetiletou válkou.
(...) Historia docet, historia magistra vitae, říkávali sta-
ří a vzdělaní. Kladu si nejednu otázku: Nejsou zde skryty 
výzvy k hledání a inspiraci pro naši dobu? Pro mne, pro 
mé spolupracovníky, pro církev v naší zemi? Nejsou zde 
celospolečenské výzvy? 
(...) Musíme a chceme žít svou víru v přítomnosti, zde 
a nyní. Naše kvantitativní přítomnost současnosti po-
hybující se na základě počtu pokřtěných se podo-
bá době arcibiskupa Antonína Bruse z Mohelnice. 
Přítomnost církve, která je kvasem společnosti, mi dává 
notnou dávku optimismu. A to jak ve světě společen-
ském, tak kulturním a univerzitním. (...) Příběh arcibisku-
pa Antonína Bruse je také zárukou, že otázka restituce 

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 3. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (9:00): kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov (P. Miloš Szabo)
 24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE (9:00): kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň (Mons. František 

Radkovský)

Radio Proglas
 3. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 7. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 10. 6. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 15. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (18:00) kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice-Čtyři Dvory
 17. 6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 29. 6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA (18:00): kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice-Čtyři Dvory

Televize Noe
 1.–3. 6. přenosy ze Světového setkání rodin v Miláně
 3. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (10:00): Milán – mše sv. ze Světového setkání rodin (Benedikt XVI.)
 7. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (19:00): Řím (Benedikt XVI.)
 10. 6. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Andrzej Bystrzycki)
 17. 6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
 24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Milan Ryšánek)
 29. 6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA (9:30): bazilika sv. Petra, Vatikán – mše sv. s předáním palií novým 

arcibiskupům (Benedikt XVI.)

Změna vyhrazena.
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Z diáře kardinála Duky
1. 6.  11:00 Hradec Králové, Filozofi cká fakulta UHK – Rada pro spolupráci
  17:00 Kostelec nad Černými lesy – mše sv. za vévodkyni Marii Terezii Savojskou
3. 6. 12:00 Polsko, Kudova-Czermna – pouť ke cti bl. Gerharda Hirschfeldera
5. 6. 10:30 Olomouc, Teologický konvikt – mše sv. a setkání s bohoslovci
6. 6. 17:30 Praha-Střešovice, kostel sv. Norberta – poutní mše sv.
7. 6. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Těla a krve Páně, průvod
8. 6. 11:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. pro Arcibiskupské gymnázium, 20. 

výročí
9. 6. 17:00 Praha-Chodov, Komunitní centrum Matky Terezy – mše sv. s biřmováním
10. 6. 10:00 Lidice – pietní akt a modlitba, 70. výročí vypálení Lidic
16. 6. 10:45 Senice u Poděbrad – vzpomínková akce k 70. výročí působení skupiny Silver A
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – poutní mše sv.
17. 6. 9:30 Český Brod – mše sv. s biřmováním, požehnání farního pastoračního centra
  19:30 Litomyšl, nádvoří zámku – koncert v rámci festivalu Smetanova Litomyšl
20. 6. 14:00 předprázdninové setkání se zaměstnanci Arcibiskupství
  19:00 Praha-Hradčany, katedrála – zahájení varhanního festivalu
21. 6. 15:00 Praha-Nové Město, Národní Divadlo – udílení Ceny Ď 2012
23. 6. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením
24. 6. 8:30 Ležáky – mše sv., pietní akt; 70. výročí vypálení Ležáků
26. 6. 10:00 Praha-Ďáblice, Ďáblický hřbitov – pietní akt za oběti rudého teroru
  18:00 Praha-Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem – mše sv. pro Opus Dei
27. 6. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. za Svatého otce
29. 6. 18:00 Kuks – koncert před zahájením rekonstrukce zámku
30. 6. 14:00 Svatá Dobrotivá – mše sv. s biřmováním, 750. výročí kláštera Zaječov

Z diáře biskupa Malého
1. 6. 19:00 Příbram, kostel sv. Jakuba Staršího – Noc kostelů, přednáška
5. 6.  Dobříš – duchovní obnova ředitelů církevních škol
7. 6. 12:00 Praha-Staré Město, Právnická fakulta UK – přednáška
  18:00 Odolena Voda, kostel sv. Klementa – mše sv. 
10. 6. 10:00 Vřešín, kostel sv. Jakuba – mše sv. s biřmováním
13. 6. 18:00 Jáchymov, evangelický sbor – přednáška
16. 6. 9:00 Točná – žehnání kapličky
17. 6. 10:00 Kladno, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
  16:00 Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – mše sv. s biřmováním pro albánskou komunitu
23. 6. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením
24. 6. 10:00 Čelákovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
26. 6. 9:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. pro církevní školy
27. 6. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. za Svatého otce

církevního majetku není a nebyla rozhodujícím fakto-
rem pro život katolické církve v českém státě. K čás-
tečnému odškodnění a k majetkoprávnímu vyrovná-
ní po obnovení arcibiskupství došlo až po sto letech 
za kardinála Arnošta Vojtěcha Harracha. 
(...) [S] radostí [musím] připomenout ... nadstandard-
ní ekumenické vztahy s Ekumenickou radou círk-
ví a Federací židovských obcí. Otevřenost, vzájemná 
podpora a důvěra, spolu s přátelstvím, jsou velkou záru-
kou do budoucna v duchovním životě naší společnosti.
(...) Dovolte mi však ještě jednu závěrečnou výzvu 
k vám, mladým mužům a ženám. Náš dobrý pastýř 
a jediný kněz Nového zákona volá i vás a já vás pro-

sím, bez vaší pomoci, bez vašeho nasazení, bez nových 
kněží a řeholní generace se nepodaří obnova naší míst-
ní církve pražské arcidiecéze v 21. století. Utrpení kardi-
nála Josefa Berana a Františka Tomáška zavazuje i vás. 
Pokaždé, když vyslovím jméno Mohelnice, ozve se mi 
v paměti: „To je ta přestupní stanice na Mírov“, tam 
vedly mé kroky v dětství, tam svědčili o své víře kněží, 
řeholníci, stateční muži našeho národa: vojáci, politici, 
sokolové, orlové, skauti, junáci, čeští rolníci a podnika-
telé, mládež demokratických stran. Není možné, aby-
chom jejich odkaz promarnili, abychom jejich výzvu 
odmítli. Je to Boží výzva. Vox populi, vox Dei. 

Váš kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský a primas český

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.
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Z diáře biskupa Herbsta
3. 6. 10:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – mše sv. s biřmováním
7. 6. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Těla a krve Páně
10. 6. 10:00 Beroun, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. s biřmováním
15. 6. 17:00 Dublovice-Líchovy, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – mše sv.
16. 6. 10:00 Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – mše sv. s jáhenským 

svěcením
17. 6. 11:00 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. s biřmováním
19. 6. 9:00 Krásná Hora nad Vltavou – mše sv. a návštěva vikariátní konference vikariátu 

Příbram
23. 6. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením
24. 6. 12:00 Zruč nad Sázavou, kostel Povýšení sv. Kříže – mše sv. s biřmováním
27. 6. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. za Svatého otce

Z ACT CURIAE
Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 24. června proběhne Svatopetrská sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 
celkem 523 850 Kč a prostředky byly použity na stravné bohoslovců v Arcibiskupském semináři Univerzity Karlovy 
a dále byl poskytnut příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze. Za veškeré dary upřímné díky!

Personalia
Jubileář
Výročí svěcení
Mgr. Gustaw Sikora, okrskový vikář, administrátor v Benešově 6. 6. 1992  (20 let)
P. Řehoř Vojtěch Mareček OFM, osobní děkan, administrátor v Praze-Spořilově 11. 6. 1949  (63 let)
Mgr. Karel Biško, farní vikář v Řevnicích 14. 6. 1997  (15 let)
ThLic. Prokop Brož, Th.D., kanovník, děkan KTF UK 14. 6. 1997  (15 let)
Mgr. Ing. Jan Dlouhý, farář v Mníšku pod Brdy 14. 6. 1997  (15 let)
Mgr. Zdeněk Skalický, administrátor v Praze-Radotíně 14. 6. 1997  (15 let)
Mgr. Dipl. techn. Petr Váňa, trvalý jáhen v Dobříši 16. 6. 2002  (10 let)
P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., na odpočinku v Praze 20. 6. 1948  (64 let)
P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr., velmistr a generál křižovnického řádu 20. 6. 1997  (15 let)
P. Florián František Štětina OFM, osobní farář, 
   výpomocný duchovní v Bystřici u Benešova 20. 6. 1948  (64 let)
P. Mgr. Josef Michalčík CSsR, provinciál, administrátor na Svaté Hoře 21. 6. 1997  (15 let)
Mgr. Pavel Alois Porochnavec, administrátor v Lysé nad Labem 21. 6. 1997  (15 let)
Mgr. Jan Böhm, vojenský kaplan 22. 6. 2002  (10 let)
Jan Houkal, Th.D., farář v Brandýse nad Labem 22. 6. 2002  (10 let)
Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář 22. 6. 2002  (10 let)
Mgr. Tomáš Roule, kanovník, osobní sekretář pražského arcibiskupa 22. 6. 2002  (10 let)
Dr. Ondřej Salvet, administrátor v Praze-Kolodějích 22. 6. 2002  (10 let)
Mgr. JCLic. Pavel Andrš, kněz litoměřické diecéze,
   soudce Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské 23. 6. 2007   (5 let)
Ing. Mgr. Michal Kimák, farní vikář v Praze-Holešovicích 23. 6. 2007   (5 let)
P. Jakub František Sadílek OFM, 
   výpomocný duchovní u Panny Marie Sněžné v Praze-Novém Městě 23. 6. 2007   (5 let)
Mgr. Pavel Hraba, farář v Jincích 24. 6. 1972  (40 let)
Richard Scheuch, farář v Čelákovicích 24. 6. 1962  (50 let)
Václav Divíšek, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě 25. 6. 1944  (68 let)
J. M. Mgr. Michael Josef Pojezdný O.Præm., opat 25. 6. 1967  (45 let)
P. Augustin Otakar Šváček OFMCap., 
   rektor klášterního kostela Panny Marie Královny andělů v Praze 1 25. 6. 1967  (45 let)
P. Mgr. Jan Fatka O.Carm., farní vikář v Praze-Liboci 26. 6. 1982  (30 let)
P. Jozef Andrejčák O.Cr., farář ve Starém Kníně 27. 6. 1987  (25 let)
Mgr. Jan Gerndt, kanovník, defensor vinculi Metropolitního církevního soudu 27. 6. 1982  (30 let)
Mgr. Vladimír Kelnar, probošt, okr. vikář, farář u Matky Boží před Týnem v Praze-Starém Městě 27. 6. 1987  (25 let)
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Jaroslav Lízner, administrátor v Kostelci nad Černými Lesy 27. 6. 1987  (25 let)
Mgr. Jan Pata, rektor kostela Narození Panny Marie v Praze-Záběhlicích 27. 6. 1987  (25 let)
Mgr. Jiří Čepl, kněz brněnské diecéze, advokát Metropolitního církevního soudu 28. 6. 1987  (25 let)
P. Mgr. Marek František Drábek, DiS., O.Præm., farní vikář v Praze-Strahově 28. 6. 2002  (10 let)
Mgr. Karel Kočí, administrátor v Praze-Strašnicích 28. 6. 1992  (20 let)
František Benda, farář v Ořechu 29. 6. 1952  (60 let)
P. Zdislav Josef Falta OFMCap., na odpočinku ve Staré Boleslavi 29. 6. 1949  (63 let)
Lubomír Neugebauer, osobní farář, na odpočinku ve Staré Boleslavi 29. 6. 1947  (65 let)
Mons. Anton Otte, vyšehradský probošt 29. 6. 1967  (45 let)
P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan, adm. u Sv. Františka z Assisi v Praze-Starém Městě 29. 6. 1951  (61 let)
P. ThLic. Norbert František Vehovský O.Præm., kaplan Veselé školy v Praze 29. 6. 1992  (20 let)
Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný, trvalý jáhen pražské arcidiecéze 30. 6. 2002  (10 let)

Životní jubilea
P. Mgr. Marian Petr Masařík O.Carm., farní vikář v Praze-Liboci 9. 6. 1977  (35 let)
Mgr. Jan Pata, rektor kostela Narození Panny Marie v Praze-Záběhlicích 11. 6. 1962  (50 let)
Lubomír Neugebauer, osobní farář, na odpočinku ve Staré Boleslavi 21. 6. 1924  (88 let)
P. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha O.Præm., farní vikář v Říčanech u Prahy 23. 6. 1972  (40 let)
P. Miloslav Frank SDB, na odpočinku v Praze 27. 6. 1924  (88 let)
Bedřich Blažek, osobní arciděkan, výpomocný duchovní v Kolíně 30. 6. 1928  (84 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Ustanovení
Mgr. Karel Kočí byl s účinností od 1. 7. 2012 uvol-
něn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela 
Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice, 
a s účinností od téhož data do 30. 6. 2019 byl jmenován 
a ustanoven farářem téže farnosti.

Úmrtí
P. Angelus Alois Glabasnia OFM zemřel dne 22. 4. 2012 
ve věku 57 let, ve 26. roce své kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo 28. dubna v kostele sv. Josefa 
v Moravské Třebové, pohřben byl na místním hřbitově 
do řádového hrobu. R.I.P.

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705)
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 

13. 6. 19:30 Modlitba za diecézi; PS
14. 6. 19:00 Singles; PS
15. 6. 20:00 modlitba Taizé; DS
21. 6. 19:00 Společenství Nikodém; PS

Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen 
pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; DS – Duchovní 
správa kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích.

Katechetické středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel: 220 181 317
e-mail: adks@apha.cz; http://adks.apha.cz/

Arcidiecézní kurz pro katechety
Katechetické středisko Arcibiskupství pražského vyhla-
šuje nový běh Arcidiecézního kurzu pro katechety.
Kurz má poskytnout základní ucelenou formaci laiků, 
kteří budou sloužit ve farnostech jako katecheté dětí 
školního věku, mládeže i dospělých, a určen je osob-
nostně a duchovně zralým římskokatolickým laikům, 
kteří mají předpoklady ke katechetické službě a je-
jich duchovní správci u nich rozeznávají znaky povolá-
ní k této službě.
Předpoklady k přijetí jsou doporučení duchovního 
správce, plné společenství s katolickou církví (včet-
ně svátostné praxe), přijetí všech iniciačních svátos-
tí (křest, biřmování, eucharistie), základní náboženské 

znalosti (cca na úrovni KKC), ukončené středoškolské 
vzdělání s maturitou, studijní předpoklady a předpokla-
dy ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zra-
lost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti; povolání 
ke katechetické službě).
Kurz bude zahájen v září 2012 a bude se konat zpra-
vidla v sobotu 1x za 14 dní od 8:30 do 15:30 v budo-
vě Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 – 
Dejvice (sídlo KTF UK nedaleko konečné stanice metra 
trasy A – Dejvická). Kurz bude ukončen v červnu 2014. 
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Arcibiskupství 
pražského o absolvování kurzu.
Přihlášky přijímá Katechetické středisko AP do 30. červ-
na 2012. Vzhledem k tomu, že počet míst v kurzu je 
omezen, rozhoduje pořadí došlých přihlášek; přednost-
ně jsou přijímáni uchazeči vyslaní farnostmi Arcidiecéze 
pražské.
Bližší informace na Katechetickém středisku AP, tel.: 
220 181 317 nebo e-mail adks@apha.cz

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel: 220 181 777
e-mail: cpr@apha.cz; http://cpr.apha.cz 

Manželské večery
Srdečně zveme na osvědčený program obnovy man-
želství pro manželské páry. Je tvořen osmi večery (vždy 
pondělí od 19:00) od 1. října do 19. listopadu v pří-
jemném prostředí Komunitního centra sv. Prokopa 
(V Hůrkách 1292/8, Praha-Nové Butovice, metro B – 
Hůrka). Začínáme večeří, následují promluvy vedoucí-
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ho páru a pak to nejdůležitější – rozhovory v soukromí 
mezi vámi dvěma. 
Kurz je založen na biblických principech a jeho heslo je: 
„Dobré manželství lze ještě zlepšovat, problémy v man-
želství se dají řešit.“ Témata kurzu jsou Budování pevných 
základů, Umění komunikace, Řešení konfl iktů, Síla odpuš-
tění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci 
a závěrečný večer – V čem spočívá hezké manželství.
Cena kurzu pro pár je 1500 Kč. Závazné přihlášky na mi-
los.padevet@seznam.cz nebo 604 436 377 (manže-
lé Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním ve-
čeru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří 
Musilovi. Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická 
farnost Praha-Stodůlky, Křesťanská společenství Praha 
a Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském.
Viz též cpr.apha.cz/manzelske-vecery/
a www.manzelskevecery.cz

Exercicie pro manželské páry
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá 
exercicie pro manžele v termínu 15.–21. července 2012 
(od neděle večeře do soboty oběda). Exerciciemi 
na téma „Kde vzít čas a nabrat dech? aneb Existují vů-
bec vhodné formy zbožnosti, které mohou manželům 
pomoci prohloubit duchovní život?“ bude doprovázet 
P. Ondřej Salvet.
Místo konání: Pastoračně-vzdělávací a rekreační stře-
disko sv. Jana Nepomuckého v Perninku v Krušných ho-
rách – rekonstruovaná budova fary. 

Účastnické poplatky: 4400 Kč na manželský pár (ubyto-
vání a plná penze), 2200 Kč na dítě (poplatky za pobyt 
a příspěvek na hlídání během programu rodičů).
Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete 
na http://cpr.apha.cz/exercicie-pro-manzele/

Letní kurz efektivního rodičovství
Nabízíme osvědčený program pro rodiče, kteří si ne-
vědí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlo-
bení a konfl iktní situace a potřebují zlepšit rodinnou at-
mosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci 
se svými dětmi a v celé rodině. V době letních prázd-
nin, ve dnech 12.–18. srpna 2012, pořádáme pobyto-
vý kurz ve Štěkni u Strakonic s lektorkou Mgr. Martinou 
Běťákovou. Náplní pobytů je interaktivní program za-
měřený na nácvik a posílení rodičovských kompetencí 
a výchovu dětí, ale také dostatek prostoru pro osobní 
rekreaci a osvojování si nabytých vědomostí.
Účastnické poplatky: oba rodiče (ubytování, plná pen-
ze, kurzovné) 7000 Kč, jeden rodič (ubytování, plná 
penze, kurzovné) 3700 Kč, dítě do 3 let (vlastní postýlka, 
bez stravy, hlídání během programu) 2200 Kč, dítě od 3 
do 10 let (ubytování, plná penze ½ porce, hlídání bě-
hem programu) 2500 Kč.
Bližší informace a přihlašovací formuláře naleznete 
na http://cpr.apha.cz/step/

PROGRAMY

Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice
tel: 244 910 469, fax: 244 912 713
e-mail: adcm-pha@volny.cz; http:// www.praha.signaly.cz

Víkendovka pro náctileté:
„Mše svatá – Nuda? Hrůza? ... nebo šance?“
Mladé od 12 do 16 let zveme na víkendovku v termínu 
1.–3. června, která se koná v centru Nazaret. Někdy je 
to v kostele pěkná nuda a jindy je to docela hrůza: ta 
hudba, ta zima, nesrozumitelné modlitby, zvláštní lidé... 
Může mi i taková mše pomoct na cestě s Bohem? Jak 
rozumět různým částem mše? Proč se některé modlit-
by melou stále dokola? Začátek v pátek v 19:00, ko-
nec v neděli okolo 14. hodiny. S sebou spacák a 250 Kč. 
Hlaste se předem na 244 910 469 nebo na mailu naza-
ret@apha.cz

Víkendovka pro náctileté:
„Není dobré, aby byl člověk sám“
Mladé od 14 do 18 let zveme na víkendovku v termínu 
22.–24. června, která se koná v centru Nazaret. Od kdy 
je dobré s někým chodit? Jak navazovat vztahy? Na co 
si dávat pozor, když s někým chodím? Je moje tělo dar, 
nebo časovaná bomba? Proč církev zakazuje antikon-
cepci? Začátek v pátek v 19:00, konec v neděli okolo 
14. hodiny. S sebou spacák a 250 Kč. 
Hlaste se předem na 244 910 469 nebo na mailu naza-
ret@apha.cz

5. celostátní setkání mládeže
Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na celostát-
ní setkání mládeže, které se bude konat 14.–19. srp-
na 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání toho-
to charakteru se konalo v roce 2007 v Táboře. Zváni 
jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabíd-
ku i pro vysokoškoláky a již pracující. V rámci setkání 
se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, bě-
hem kterého bude připraven program speciálně pro 
manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce 
pro děti. Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilome-
todějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem bude 
Duch svatý a svátost biřmování. 
Informace a přihlášky: zdar2012.signaly.cz 

Za Sekci pro mládež ČBK P. ThDr. Jan Balík

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 441
mail: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz
Sekretariát mladých: 774 241 990, 224 920 598
sekretariat.mladezeccn@gmail.com

Út 20:15 Modlitební setkání (v kapli kláštera 
Komunity, Tuchoměřice)

 19:30 Modlitební setkání (krypta kostela sv. 
Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1)

  Skupinka 30 plus, Mládež Chemin 
Neuf (setkávají se v úterý v rámci 
Modlitebního setkání)
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Čt 18:30 Večerní chvály za jednotu 

křesťanů (kaple kláštera Komunity, 
Tuchoměřice)

 19:00 Nikodém (mladí studenti) 
a Společenství mladých pracujících 
– jednou za dva týdny (kostel sv. 
Vojtěcha, Praha 6) 

10. 6. 13:30 Den otevřených dveří (klášter 
Tuchoměřice)

15.–17. 6.  Povolání pro mne? – víkend pro 
dospívající (Tuchoměřice)

23.–24. 6.  Jak skloubit rodinný a pracovní 
život? – víkend pro manželské páry 
(Tuchoměřice)

27. 6. – 1. 7.  Sjíždění Berounky (od 18ti let)

Program na léto:
16.–21. 7.  Exodus – týden pro dospívající od 14ti 

let (klášter Tuchoměřice)
5.–12. 8.  Festival mladých (od 18ti let, 

Hautecombe, Savojské Alpy, Francie, 
www.hautecombe2012.chemin-neuf.
fr)

10. 7. – 19. 8. Komunitní stáž (od 18ti let, 
Hautecombe, Francie)

13.–19. 8.  Životní volba – exercicie podle sv. 
Ignáce v tichu, pro mladé (Montagnieu, 
Francie, ekumenicky otevřené)

16. – 22. 7.  Kána – týden pro manžele (klášter 
Tuchoměřice)

28. 7. – 4. 8.  Kána na Slovensku

Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice
tel.: 251 610 850, 251 627 400
e-mail: mail@centrumbutovice.cz
http://www.centrumbutovice.cz

Benefi ce pro církevní MŠ Srdíčko 
– gospely a spirituály
V úterý 5. června od 18:30 se v KC sv. Prokopa v Praze 13 
– Nových Butovicích na Slunečním náměstí bude konat 
tradiční benefi ční koncert spirituálů a gospelů ve pro-
spěch církevní MŠ Srdíčko, na kterém vystoupí vokální 
soubor Geshem a vokální skupina Let’s Go!, jejímž čle-
nem je renomovaný bluesman z americké Oklahomy 
Lee Andrew Davison.
Doprava: metro B – Hůrka. Vstupné dobrovolné, bez-
bariérový vstup. Tento koncert je součástí programu 
koncertů souboru Geshem s názvem Pomoc potřeb-
ným, jehož partnerem je Magistrát hl. m. Prahy. Více 
najdete na www.geshem.cz

Svatá Hora – poutní místo
ŘK farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram, 
261 80 Příbram II – 591; tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934; 
e-mail: basilica@svata-hora.cz; http://www.svata-hora.cz; 
http://wap.svhora.cz
1. 6. Noc kostelů – netradiční „večer otevřených 

chrámů“ (19:00–23:00); prohlídky, koncerty, vý-
stavy

7. 6. slavnost Těla a krve Páně – hudba při mši svaté 
v 17:00: P. Eben – mešní proprium SHS

10. 6. oslava Božího Těla při mši sv. v 9:00; hudba: J. E. 
Eberlin – Eucharistická moteta; následuje eucha-
ristický průvod

16. 6. památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
– sobotní mše zůstávají zachovány; korunova-
ce – vigilie; vigilii zahájí latinské zpívané chorál-
ní nešpory v 18:00, následuje modlitba růžence 
v 19:00, večerní mše sv. v 19:30 a světelný průvod 

17. 6. Korunovace – mše svaté v 7:30, 9:00 (hlavní mše 
sv., hudba: A. Dvořák – Mše D dur ad., následu-
je průvod s milostnou soškou), 11:00 (tichá mše 
sv.) a 15:30; odpolední varhanní koncert v 14:00 
(tit. varhaník doc. J. Tůma); možnost získání plno-
mocných odpustků (Mons. G. Leanza, apoštolský 
nuncius)

21. 6. II. koncert cyklu „Hudba v nezvyklých souvislos-
tech“ – večerní koncert v korunovačních kap-
lích ve 20:00; premiérové provedení kompletní-
ho oratoria R. Rejška a P. P. Beneše CSsR Maria 
– Vykoupená Země, věnovaného Svaté Hoře 
(Jihočeská komorní fi lharmonie, spojené sbory, 
sólisté, řídí J. Chromčák)

23. 6. Pouť řeckokatolíků – řeckokatolická liturgie 
u korunovačního oltáře v 10:00 (Mons. Ladislav 
Hučko)

Pastorační centrum sv. Tomáše 
ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
tel.: 318 521 677; e-mail: pcstomas@volny.cz
http://www.farnostdobris.cz

Noc kostelů v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši
1. 6. 18:00 slavení eucharistie
  19:00 Děti vám to řeknou
  20:00 hudební pásmo s meditací 

a s modlitbou pro město
  21:00 pohled z kůru a varhany zblízka
  22:00 malá kostelní hudba
   celovečerní výstava přibližující 10 let 

života farního společenství (2001–2011)

Vernisáž výstavy
V sobotu 2. června v 16:00 vás zveme do PC sv. Tomáše 
na vernisáž výstavy „S úsměvem na rtech a s tužkou 
v ústech“ (Pavel Hejhal, ústy malující malíř, stipendista 
Nakladatelství UMÚN). Výstava potrvá do konce čer-
vence.

Adorační večer
V úterý 5. června od 20:00 do 21:00 se v PC sv. Tomáše 
koná „adorační večer“. Slovo k zamyšlení bude mít 
P. Karel Satoria. Jste srdečně zváni.

YMCA – Živá rodina
občanské sdružení, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
tel.: 224 872 421; e-mail: zr@ymca.cz; http://www.zr.ymca.cz

Letní tábory rodin (Kurzy pro manžele a rodiče)
se konají v termínech 4.–11. srpna a 11.–18. srpna 2012 
na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují.
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Cena: dospělý 2900 Kč (nečlen YMCA 3100 Kč), man-
želský pár 5000 Kč (nečlen YMCA 5400 Kč) děti – malá 
porce 2300 Kč (nečlen YMCA 2400 Kč), děti – velká por-
ce 2600 Kč (nečlen YMCA 2700 Kč), děti do 2 let 400 Kč 
(nečlen YMCA 600 Kč). Ubytování v šestilůžkových 
chatkách a ve zděném domku. Strava 4x denně.

Dopolední součástí tábora jsou Kurzy pro manžele a ro-
diče, na I. turnusu bude psycholog pro dospívající mlá-
dež (přednášky, diskuse a poradenství psychologa 
k problematice manželství a rodiny), souběžně probíhá 
program pro děti od 3 let.
Bližší podrobnosti a přihlášky – viz kontakty v hlavičce.

POZVÁNKY, NABÍDKY

Mariánská pouť Prahou
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR vás 
srdečně zve na tradiční Mariánskou pouť Prahou, která 
se koná v sobotu 2. června od 10:00. Jde o již 274. roč-
ník (20. ročník obnovených poutí).
Na programu bude mše sv. (kostel Panny Marie 
Andělské na Loretánském nám.); po mši zahájení pou-
tě v Loretě; tradiční pěší pouť na Staroměstské nám. 
s modlitbou jednotlivých desátků radostného růžen-
ce v kostelích Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko 
– karmelitáni), Panny Marie pod Řetězem (maltézští ry-
tíři), sv. Františka z Assisi (křížovníci) a sv. Jakuba (minori-
té); pouť bude zakončena slavnostním Te Deum v kos-
tele Panny Marie Sněžné.
Podle přání Svatého otce Benedikta XVI. v letošním 
Roce víry bude tématem pouti „Věřím v Boha, Otce 
všemohoucího“ na poděkování za dar víry i jako pros-
ba o obnovu víry v naší vlasti.

Farní slavnosti u Sv. Tomáše
Kostel sv. Tomáše (Praha-Malá Strana) a Škola sv. 
Augustina vás v sobotu 2. června zvou k účasti na 9. 
Farní slavnosti kostela sv. Tomáše a Školy sv. Augustina, 
která se bude od 13:00 do 22:00 konat v Parku 
Kampa. Na programu jsou koncert duchovní hudby 
Svatotomášského sboru, divadelní představení Miriam, 
klaun Roberto, historické tance, dílny a společné hry 
pro prarodiče, program pro děti a rodiny, výstava pra-
cí dětí ze Školy sv. Augustina a občerstvení.
Více na www.augustiniani.cz a na www.skolasvateho-
augustina.cz

I 17-11: Církevní majetek: 
Nebát se a nemást! 
Římskokatolická farnost Praha-Strašnice, KDU-ČSL Praha 
10 a Karmelitánské nakladatelství vás zvou na besedu 
Iniciativy 17–11. Ve středu 6. června od 19:00 v Divadle 
Miriam vystoupí Karel Štícha s přednáškou nazvanou 
Církevní majetek: Nebát se a nemást! Vstup volný, pří-
spěvky dobrovolné.
Ing. Karel Štícha je ekonom pražského Arcibiskupství, 
dlouholetý účastník jednání mezi vládou a církvemi 
a náboženskými společnostmi.
Témata: • Starost o majetek a duchovní poslání církve 
• Demokratické alternativy k tzv. restitucím • Je a bude 
církev řádnou hospodářkou? Nebo by měla být i nadá-
le fi nancována státem? • Rizika nejen pro církev: pe-
níze dobrým nástrojem, ale špatným pánem • Hledání 
optimálního zajištění církví: porovnání se zahraničím
Kontakty: Ke Strašnické 10, 100 00 Praha 10 – Strašnice; 
iniciativa1711@centrum.cz; www.i17-11.cz; videa: 
www.youtube.com/user/socialninauka

Pro ministranty
 ■ Setkání pro mladší ministranty (kluky cca 8–14 let) se 

koná v sobotu 9. června v Berouně. Sraz v 9:30 v kos-
tele sv. Jakuba v Berouně. S sebou sportovní obleče-
ní (boty na travnatý povrch), případně ministrantské 
oblečení a příspěvek 60 Kč. Program: mše sv., příleži-
tost ke svátosti smíření, hry, soutěže, oběd, fotbálek... 
Ukončení v 16:00.

 ■ Setkání pro starší ministranty (kluky cca 14–25 let) se 
koná 15.–16. června v Kojeticích u Prahy. Zahájení 
v pátek v 18:00 mší sv. v kostele sv. Víta v Kojeticích. 
Večerní posezení u dobrého jídla a u ohně. V so-
botu ráno mše sv., příležitost ke svátosti smíření, du-
chovní program, odpoledne fotbálek, fi lm. Ukončení 
v sobotu večer. Téma: Srdce muže. S sebou 150 Kč 
na jídlo, sportovní a případně ministrantské oblečení.

 ■ Asistence při kněžském svěcení (Radka Tichého, 
viz str. 2) v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze: v sobotu 23. června od 7:30 jsou všichni mini-
stranti (bez ohledu na věk) zváni k nácviku. Sraz v sa-
kristii katedrály. S sebou společenské oblečení, tma-
vou obuv.

Bližší info o všech akcích: P. Benedikt Hudema, 
724 209 774, ministranti.apha.cz

„Dominikánská 8“
Ve čtvrtek 14. června od 19:30 jste srdečně zváni do ba-
rokního refektáře dominikánského kláštera u Sv. Jiljí 
(Jilská 7a, Praha-Staré Město) na hudební večer v rám-
ci programových cyklů nazvaných „Dominikánská 8“.
Program: Lucente Stella – hudba 14. a 15. stole-
tí (Ensemble Perlaro, umělecké vedení Lorenza 
Donadini).
Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti, důchodci). Večerní 
pokladna od 18:30. Rezervace mailem: dominikan-
ska8@op.cz, po telefonu 721 676 018 anebo přímo 
na www.dominikanska8.cz

XXXI. pěší etapová 
cyrilometodějská pouť 2012
Cyrilometodějskou pěší pouť po stopách těch, kdo 
k nám na Moravu i do Čech přinesli křesťanskou víru, 
a na poděkování za dar víry pořádá Národní rada 
Sekulárního františkánského řádu. 

 ■ IX. etapa (sobota 16. 6.):
Ústí nad Orlicí – Lanškroun (24 km)

 ■ X. etapa (neděle 17. 6.):
Lanškroun – Moravská Třebová (21 km)

K účasti jste srdečně zváni – letos se chodí pravidelně 
vždy ve třetím víkendu v měsíci. Podrobné a aktuální 
informace o následujících trasách letošního ročníku, 
ale také fotografi e a zprávy o uskutečněných etapách 
(i předchozích ročníků) najdete na www.poutník-jan.cz
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Kontakty na organizátory „pražské“ větve pouti: Libor 
Gottfried: 739 389 158; L.Gottfried@seznam.cz. František 
Reichel: 725 939 385; f.reichel@volny.cz. Uršula Janků: 
731 604 392 nebo 286 891 447; Ursula.Janku@seznam.cz

Zlatá Praha
Zlatá Praha je iniciativa nové evangelizace, vycházejí-
cí ze spirituality společenství, ke které dala podnět za-
kladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při své ná-
vštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro všechny, 
kteří se snaží o duchovní obnovu svou i svého města 
v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit město, ve kte-
rém žijeme, musíme proměnit nejprve sami sebe.“
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v neděli 
17. června od 16 do 18 hodin v zasedacím sále úřadu 
Městské části Praha 5 (Štefánikova 15, Praha-Smíchov; 
MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. Václava) 
pod názvem Společně pro Evropu.
Jeho hosty budou kardinál Miloslav Vlk a další přímí 
účastníci stejnojmenného setkání evropských křesťan-
ských hnutí a komunit, které se uskutečnilo 12. května 
2012 v Bruselu. Vstupné dobrovolné, alternativní pro-
gram pro děti zajištěn, změna programu vyhrazena.
Bližší informace na adrese http://www.focolare.cz. 
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně elektronickou 
poštou, můžete se obrátit na adresu zlata.praha@fo-
colare.cz

Evoluce pohledem současné vědy
V neděli 17. června v 16:30 jste srdečně zváni k vyslech-
nutí přednášky na téma Evoluce pohledem současné 
vědy, která se koná v rámci Farní akademie v kostele 
Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 
36. Přednášejícím bude Ing. Vladislav Běhal, DrSc.

Koncert duchovní hudby
V úterý 19. června od 17:00 se v kostele Panny Marie 
Pod řetězem (Lázeňská ul., Praha-Malá Strana) koná již 
třetí koncert duchovní hudby. V rámci cyklu „Královský 
nástroj ve všední den“ ho pořádá Rytířský a špitální řád 
sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro 
duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1. 
Na programu jsou díla Ch. M, Widora, J. S. Bacha, 
L. Vierneho, A. Corelliho, L. J. Welly, B. Marcella, L. 
Boelmanna, G. F. Telemanna a A. Guilmanta.
Účinkují: Drahomíra Matznerová Chvátalová,titulární 
varhanice kostela Panny Marie Vítězné, a hobojistka 
Liběna Sequardtová. Vstup na koncert je volný.

Konference o nemocničním kaplanství
Asociace nemocničních kaplanů vás zve na Konferenci 
o nemocničním kaplanství, která se koná, pod zášti-
tou ministra zdravotnictví Leoše Hegera a primátora hl. 
města Prahy Bohuslava Svobody, 21. června v reziden-
ci primátora hl. města Prahy (Mariánské nám. Praha 1, 
vchod z nároží Platnéřské a Žatecké ulice). 
Cílem konference je představit odborné veřejnosti po-
jetí, úkoly a podoby nemocniční duchovenské péče, 
seznámit se s různými modely začlenění duchovenské 
péče do systému zdravotnictví a pojmenovat otazníky 
současného stavu a možnosti budoucího rozvoje.
Registrace: http://konference.nemocnicnikaplan.cz/. 
Více informací průběžně na webových stránkách 

Asociace nemocničních kaplanů www.nemocnicni-
-kaplan.cz. Účastnický poplatek 200 Kč (členové ANK 
100 Kč) bude vybírán na recepci konference.

Koncert u příležitosti Evropského 
svátku hudby
Společnost pro duchovní hudbu a Arcidiecézní cha-
rita Praha spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou fakult-
ní nemocnicí pořádají ve čtvrtek 21. června v 16:00 
koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické 
a Psychiatrické kliniky VFN Praha 2 u příležitosti 
Evropského svátku hudby. 
Účinkují houslista Jan Hádek a Jakub Janšta, titulární 
varhaník kostela sv. Františka z Assisi. Na programu jsou 
skladby G. P. Telemanna, G. F. Händela, J. S. Bacha 
a K. B. Kopřivy. Projekt probíhá za podpory Městské 
části Praha 2. Vstup na koncert je volný.

SKAMfest
Srdečně vás zveme na malý festival křesťanské hudby, 
který se uskuteční v předvečer sportovní akce pro mla-
dé SKAM (viz minulý Zpravodaj), tedy v pátek 22. červ-
na v Praze-Kyjích na farní zahradě.
Na SKAMfestu vystoupí Richard Čanaky & F.B.I. ze 
Slovenska, Proti proudu 30 z České Lípy, N.D.E. ze 
Slovenska a W.X.P. ze Sebranic.
Začátek v 17:30, vstupné 80 Kč (pro registrované účast-
níky SKAMu zdarma!), možnost zakoupení malého ob-
čerstvení, možnost přespání. Při elektronické rezervaci 
vstupenky na SKAMfest (platí i pro registrované účastní-
ky SKAMu) obdržíte na místě 0,5 l točené kofoly zdarma! 
V průběhu festivalu můžete vyhrát hudební CD kapel, 
které na festivalu vystoupí. Stačí být přítomen na festi-
valu a o více se postará šťastný los!
Všechny další informace naleznete na www.iskam.cz

Kolegium katolických lékařů 
Pražské arcidiecéze
vás zve na další ze svých setkání, která se konají vždy 
čtvrtou středu v měsíci v 18:30 v knihovně (přízemí) III. in-
terní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemoc-
nice 1, Praha-Nové Město (vedle kostela sv. Ignáce).
Ve středu 27. června promluví P. Ing. Miloslav Michael 
Fiala O.Præm. na téma Úcta k Duchu svatému.
Více na http://www.akkl.webpark.cz

Univerzita třetího věku
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
vypisuje pro akademický rok 2012/13 další kurz 
Univerzity třetího věku – „Základy katolického nábožen-
ství 2. Teologie pro laiky“.
Kurz je koncipován jako opakování a přiblížení zákla-
dů katolického náboženství. Tento ročník bude zamě-
řen na seznámení s naukou církve formulovanou II. va-
tikánským koncilem (1. část setkání) a seznámení s Biblí 
a jejím výkladem v církvi (2. část setkání).
Kurz sestává z osmi setkání v budově Katolické teolo-
gické fakulty v Praze-Dejvicích o sobotách v intervalu 
od října do března. Každé setkání tvoří dvě dvouhodi-
nové přednášky. Garantem kurzu je doc. Aleš Opatrný, 
Th.D.
Přihlašovat se je možno do 30. června t. r. Přihlášky 
podávejte písemně nebo elektronicky, formulář i po-
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drobnější informace naleznete na internetu na adre-
se Katolické teologické fakulty http://www.ktf.cuni.
cz/KTF-269.html. Případné další informace obdržíte 
na Katechetickém středisku Arcibiskupství pražského 
(Praha 6, Thákurova 3), které je pověřeno organizací 
kurzů a kde se také odevzdávají přihlášky, a to na tele-
fonu 220 181 317 nebo e-mailem: adks@apha.cz. Platí 
se zápisné 500 Kč. 

Pétépáci mučedníkům
„Pétépáci, shromáždění u ŘK farnosti u kostela sv. 
Ignáce (Ječná 2, 120 00 Praha-Nové Město) hodlají po-
řídit a instalovat pamětní desku kněžím a řeholnicím ža-
lářovaným a umučeným v naší zemi nacisty a komu-
nisty.
Protože nás, pétépáků, už není mnoho a nejmladším je 
79 roků, a také vzhledem k tomu, že deska bude stát 
30 530 Kč, prosíme Vás o fi nanční příspěvek na toto dílo. 
Jsme vděčni otcům dominikánům, že nám vyšli vstříc 
a poskytli účet pro konání sbírky. 
Je to účet Římskokatolické farnosti u Sv. Jiljí, Husova 
234/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město; administrátor: 
P. Antonín Krasucki OP; č. ú.: 72 72 72 72 72/2700; vari-
abilní symbol 7272.
Poslední termín pro odeslání příspěvku je 31. prosince 
2012. Velikost i lesk desky bude záviset na množství pří-
spěvků od pétépáků i od Vás. O instalaci desky i je-
jím slavnostním posvěcení budete včas informováni. 
Děkujeme Vám!“

Karel Šťáva, mluvčí shromážděných pétépáků

Dovolená v Alpách
Farnost Praha-Vršovice pořádá, tak jako každý rok, 
dovolenou s doprovodem duchovního otce. Letos se 
koná ve dnech 4.–11. srpna v rakouských Alpách. Cena 
je 6550 Kč (včetně lanovek a aquaparku). Turistika pro 
všechny věkové skupiny. 
Stále jsou volná místa, proto prosíme zájemce, aby se 
přihlásili na tel.: 604 208 771 či na mailu: olga.polan-
ska@seznam.cz

Studium na Svatojánské koleji – VOŠ 
pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou
Máte zájem o práci s dětmi před-
školního nebo mladšího školního 
věku? Spojili byste rádi svoji bu-
doucnost s povoláním učitelky/
učitele v mateřské ško le? Naše 
škola vám nabízí možnost studia 
ještě ve školním roce 2012/2013.
Svatojánská kolej – VOŠP připravuje studenty na povo-
lání pedagoga již sedmnáctým rokem. Zřizovatelem 
školy je Arcibiskupství pražské. Svým zaměřením 
Svatojánská kolej propojuje víru, výchovu a vzdělává-
ní v procesu profesní přípravy.
Zájemcům nabízíme vzdělávací program Předškolní 
a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03), který je možné 
studovat formou denního nebo kombinovaného stu-
dia. Obě studijní formy jsou tříleté. Škola poskytuje stu-
dijní program s bohatě zastoupenou praxí a individu-
ální přístup ke studentům. Absolventi získávají titul DiS. 
a v případě zájmu mají možnost na Teologické fakul-
tě Jihočeské univerzity absolvovat ve zkrácené formě 
bakalářské studium (obor Pedagogika volného času), 
popř. zde pokračovat ve studiu magisterském.
Naši studenti oceňují krásné prostředí (škola se nachází 
v romantické krajině Českého krasu v barokní budově 
bývalého kláštera) i vybavení školy; k dispozici je škol-
ní jídelna a ubytování přímo ve školní budově. V úzkém 
propojení se školou pracuje místní ekocentrum.
Předškolní a mimoškolní pedagogika: •Vysokoškolský 
charakter studia, individuální přístup ke studentům; 
•Široká škála volitelných předmětů, praxe součás-
tí denního studia; •Po absolvování možnost zkráce-
ného bakalářského studia na TF JU České Budějovice; 
•Ubytování a stravování přímo ve škole; •Dobrá do-
pravní dostupnost z Berouna a Prahy
Kontakty na školu: tel./fax: 311 672 461, 311 671 308; 
info@svatojanskakolej.cz; http://www.svatyjan.yellow-
media.cz/ 

Zájezd na ostrovy Malta a Gozo
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro se-
niory nabízí letecký zájezd na ostrovy Malta a Gozo – 
po stopách apoštola Pavla a krás Středomoří s boha-
tým programem. Zájezd za účasti světícího biskupa 
Mons. Josefa Kajneka se koná ve dnech 14.–19. října 
2012, cena je 14 690 Kč. 
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké – 
Diecézní centrum pro seniory; Velké nám. 35, 500 01 
Hradec Králové; tel.: 495 063 661, 737 215 328; dcs@
bihk.cz

OZNÁMENÍ

Navrhovaný text desky
Památce kněží a řeholnic této země, kteří byli 
ve 20. století pro víru žalářováni a umučeni od na-
cistů: 230 kněží žalářováno, 73 kněží umučeno; 
od komunistů: 829 kněží žalářováno, 28 kněží umu-
čeno, 1440 kněží internováno, 101 řeholnic žalářo-
váno, 1 řeholnice umučena, 2750 řeholnic interno-
váno.

AP přijme asistenta ekonoma
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo asistent/ka ekonoma Arcibiskupství pražského.
Požadavky: • Minimálně středoškolské vzdělání • Znalost práce na PC • Aktivní znalost AJ a NJ výhodou • Dobré 
organizační a komunikační schopnosti • Příjemné a reprezentativní vystupování • Trestní a morální bezúhonnost
Předpokládaný nástup: 1. září 2012. Strukturovaný životopis posílejte do 19. června 2012 na adresu: Arcibiskupství 
pražské; Augustína Vaňková; Hradčanské nám. 16; 119 02 Praha 1, nebo e-mailem: vankova@apha.cz
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11.–15. 6. Bůh volá různými 
způsoby

P. Anton Verbovský 
CSsR

Exerciční dům Svatá 
Hora

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram
e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz 
nebo vyplněním formuláře 
na http://www.svata-hora.cz

21.–24. 6. 
Exercicie pro 
rozvedené, i znovu 
sezdané

Mons. Aleš Opatrný Exerciční dům Svatá 
Hora viz výše

21.–24. 6. 

Duchovní obnova pro 
všechny: Dnešní úcta 
k Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu – IV. týden DC 

P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01
Český Těšín; tel.: 
558 761 429 737 930 713; http://www.
jesuit.cz/exercicie/nabidka.php

22.–24. 6. Duchovní obnova
pro podnikatele jáhen Jan Špilar Duchovní centrum sv. 

Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32
tel.: 541 239 264
dc-vranov@katolik.cz
www.dc-vranov.katolik.cz

25.–29. 6. Ježíš uzdravuje 
ve svátostech

P. Josef Michalčík 
CSsR

Exerciční dům Svatá 
Hora viz výše

29. 6. – 1. 7. DC formou večeřadla P. Štěpán. M. Filip 
OP Stojanov

Salašská 62, 687 06 Velehrad
tel.: 572 571 420, 572 571 531
velehrad@stojanov.cz
www.stojanov.cz

29. 6. – 3. 7. Duchovní obnova
pro mládež P. Pavel Havlát OM Duchovní centrum 

sv. Františka z Pauly viz výše
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Jiné slunce
(Olivier Clément)
Duchovní autobiografi e autora, původně ateisty, který se 
během války setkal se strachem a smrtí a zároveň objevil 
i krásu života a konvertoval ke křesťanství. Následující se-
tkání s pravoslavným teologem V. Losským ho ovlivnilo na-
tolik, že se z něj stal jeden z nejvýznamnějších francouz-
ských pravoslavných teologů. Pro západního křesťana je 
užitečným svědectvím o pravoslavné spiritualitě. V této 
knize dává čtenářům nahlédnout do velikosti pravoslav-
né teologie, o což se během svého života na poli ekume-
nismu stále snažil.

Váz., 200 str., 239 Kč

Umíš v tom chodit?
(Kateřina Šťastná-Beščecová)
Autorka mluví o tématech, která zajímají každou „náctile-
tou“ dívku, s přitažlivou lehkostí a otevřeností. Zároveň však 
představuje životní styl, jenž neodpovídá dnešním „tren-
dům“, a zve mladé lidi na náročnou cestu, která sice vyža-
duje odpovědnost a odvahu, ale jako jediná vede k pra-
vé radosti ze života.

Dotisk, brož., 86 str., 99 Kč

Kapesní diář na rok 2013
Osvědčený kapesní diář s občanským i liturgickým kalen-
dářem. Tentokrát doplněn úryvky z apoštolského listu pa-
peže Benedikta XVI. Porta fi dei k vyhlášení Roku víry. Diář je 
vydáván ve dvou verzích – první verze obsahuje vybrané 
citáty z evangelia či z nedělní liturgie a responzoria žalmů 
(v deskách barvy bordó a zelené); ve druhé verzi je větší 
prostor ponechán pro poznámky (desky v barvě modré).

Měkká vazba s plastovými deskami, 144 str., 80 Kč

Teologie těla pro začátečníky
Stručný úvod do sexuální revoluce Jana Pavla II.
(Christopher West)
Kniha svěžím způsobem „překládá“ ohromující poselství 
Jana Pavla II. do jazyka běžného čtenáře. Stránku za strán-
kou odkrývá vzájemné souvislosti mezi sexualitou a nejdů-
ležitějšími otázkami lidské existence. Autor ve svých kni-
hách, přednáškách pro veřejnost a při univerzitní výuce 
inspiruje mnohé čtenáře, posluchače a studenty, aby se 
teologii těla dále věnovali.

Dotisk, brož., 144 str., 175 Kč

Michelangelo
Nepokojný život
(Antonio Forcellino)
Jeden z géniů italské renesance, sochař, malíř i básník 
Michelangelo Buonarroti, je bezesporu osobností, která 
k sobě nepřestává poutat pozornost dalších a dalších ge-
nerací. Autorem životopisu je osoba k tomu nejpovolanější 
– proslulý restaurátor a jeden z předních znalců renesanč-
ního umění Antonio Forcellino. Díky své důvěrné znalos-
ti Michelangelova díla dokázal propojit líčení bouřlivého 
života velkého Florenťana s hlubokým vhledem do jeho 

díla. Knihu doprovází rozsáhlá obrazová příloha umožňu-
jící seznámení se všemi stránkami Michelangelovy tvorby, 
od nejznámějších až k méně známým pracím a náčrtům.

Váz., 320 str., 398 Kč
Vznik a vývoj buddhismu
(Vladimír Miltner)
V edici Světová náboženství vychází kniha jednoho 
z předních českých indologů. Miltnerova kniha obsahuje 
ohromné množství informací o všech možných aspektech 
Buddhova učení a složitých cestách, jimiž prošlo na indic-
ké půdě v následujících asi patnácti staletích. Dílo je roz-
děleno na šest oddílů – úvod seznamuje čtenáře s prame-
ny a vývojem duchovního myšlení před Buddhou; další 
kapitoly se věnují legendám o životě Siddhárthy a společ-
nosti jeho stoupenců; nejobsáhlejší kapitola ,,Nauka“ se-
znamuje s Buddhovým učením a jednotlivými školami; ná-
sledující kapitoly se zabývají různými fi losofi ckými aspekty 
buddhismu a buddhistickými literárními díly.

Váz., 376 str., 398 Kč

Provokující evangelia
(Alessandro Pronzato)
Autor stírá z evangelijních příběhů nánosy prachu a zvyko-
vosti, s nimiž je většinou vnímáme, takže se nám otevírají 
v úplně novém světle a průraznosti. Nenechávají nás v kli-
du. V podání autora jsou pro nás evangelijní příběhy zno-
vu nepohodlné, otřásají našimi stereotypy, provokují nás 
k reakci a ke změně smýšlení. 

Brož., 295 str., 279 Kč

Modlitba s ikonami
(Henri J. M. Nouwen)
„Často se stane, že se nemohu modlit, že jsem příliš una-
vený, abych si četl evangelia, příliš neklidný na duchovní 
rozjímání, příliš deprimovaný na to, abych něco říkal Bohu, 
prostě příliš vyčerpaný, než abych cokoli dělal. Ale stále se 
mohu dívat na tyto obrazy, tak úzce spojené se zkušenos-
tí lásky“ (Nouwen).

Brož., 77 str., 109 Kč
Šedesátka není hřích
(Neville Smith)
Na základě vlastních zkušeností z práce v nemocnici 
a současně zkušeností člověka v seniorském věku před-
kládá autor pozitivní pohled na stárnutí. Kniha se může 
stát inspirací a útěchou, hodí se pro chvíle radostné i ob-
tížné.

Brož, 166 str., 189 Kč

Bratr vyvržených
(Guy Gilbert)
Kniha francouzského apoštola delikventní mládeže uvádí 
čtenáře do začátků jeho působení v Paříži. Guy Gilbert po-
chopil, že o práci mezi mládeží není třeba mluvit, ale že je 
třeba mezi mladými žít, poznat je, naslouchat jim, stát se 
jedním z nich. Kniha není jen dobovým svědectvím o jed-
nom výjimečném knězi, podává také obraz okrajové mlá-
deže, který zůstává silnou inspirací pro dnešek. 

Brož., 96 str., 179 Kč

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz

Nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz

Paulínky
www.paulinky.cz
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který 
je provází v každodenním životě.

Úmysl misijní
Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se 
s větším nadšením na hlásání evangelia.

Úmysl národní
Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po Duchu 
svatém.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 14. 8. 2012
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Veselá. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 2. června 1392 za účasti krále Václava IV. položil pražský arcibiskup Jan z Jenštejna základní kámen chrámo-
vého trojlodí u sv. Víta na Pražském hradě.

 11. června 1017 zemřel Thiddag (Deodatus, Bohdal), třetí pražský biskup. V roce 999 založil druhý mužský be-
nediktinský klášter u Sv. Jana Křtitele na Ostrově sv. Kiliána u Davle.

 19. června 1977  papež Pavel VI. prohlásil za svatého Jana Nepomuka Neumanna, biskupa fi ladelfského 
(USA), rodáka z Prachatic. (1811–1860)

 20. června 1722 zemřel Kryštof Dientzenhofer, barokní stavitel a architekt pocházející z Bavorska. Pracoval 
na stavbě pražské Lorety, podílel se na realizaci kostela sv. Markéty, benediktinského kláštera 
na Břevnově ad. (* 7. 7. 1655)

 22. června 1732 první korunovace milostné sošky Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami, kterou na zákla-
dě buly papeže Klementa XII. provedl tehdejší pražský světící biskup Johann Rudolf Sporck. 
Milostná soška pochází ze 14. století a dal ji zhotovit první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

 23. června 1892 Narozen PhDr. Alfred Fuchs, novinář, fi losof, publicista a spisovatel. V roce 1921 přijal křest 
v katolické církvi. Byl propagátorem moderního křesťanského univerzalismu. Po roce 1918 
pracoval jako redaktor v tiskovém odboru ministerské rady. Ve 30. letech přednášel na fran-
tiškánském ústavu „Studium catholicum“. Napsal 34 knih, z nichž nejznámější je autobiogra-
fi cký román „Oltář a rotačka“. Za nacistické okupace v říjnu 1940 byl zatčen a vězněn v kon-
centračních táborech v Terezíně a poté v Dachau. († 16. 2. 1941)

 23. června 1852 německý katolický kněz Adolf Kolping založil „Jednotu katolických tovaryšů“. Činnost spolku 
spočívá v prospěšné sociální a charitativní činnosti a ve vzdělávání. Dne 27. října 1991 byl A. 
Kolping při svém blahořečení prohlášen za sociálního apoštola.

 26. června 1942 zemřel ThDr. Metoděj Jan Zavoral, katolický kněz-premonstrát, kazatel, politik, senátor NS ČSR. 
Původně kaplan v Jihlavě, roku 1906 se stal opatem Strahovského kláštera v Praze, jímž byl až 
do své smrti. V letech 1918–1920 zasedal za lidovou stranu v Revolučním národním shromáž-
dění. V parlamentu obhajoval zájmy katolické církve a odmítal vytlačování katolicismu z nové 
republiky. V letech 1920–1925 se stal senátorem za ČSL. Knižně vydal „Duchovní řeči na všech-
ny neděle a svátky roku církevního“. Propagátor a předseda Československo-rumunské spo-
lečnosti. (* 28. 8. 1862)

 27. června 1977 papež Pavel VI. zveřejnil jmenování pražského arcibiskupa ThDr. Františka Tomáška kardiná-
lem.

Arnošt Kelnar

Vážení čtenáři, přejeme Vám pokojné a příjemné prožití letních měsíců a načerpání nových sil pro tělo 
i pro duši. Kéž se Vám v době prázdnin a dovolených podaří „zajet na hlubinu“ a setkat se s živým Pá-
nem! V září se těšíme opět na shledanou!

redakce Zpravodaje


