
Na výlet!...
Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že 
některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. 
A právě začínající červen k těmto poklidnějším mě-
sícům obvykle patří. Jistě, školáci musí nejprve uza-
vřít známkování a někteří honí půlroční uzávěrky. Ale 
přesto se mi zdá, že po všech zásadních a důležitých 
událostech včetně Velikonoc přichází zklidnění a ur-
čité zpomalení. Snad i hezké počasí a teplo tomu na-
pomáhají. Častěji se myšlenkami utíkáme k dovole-
né, zahrádce nebo prostě někam ven. A tak jsme si 
ve Zpravodaji vyrazili také na výlet. Ale jestli čekáte 
Lysou, Karlík nebo Kralupy, jste úplně vedle. Správná 
odpověď je Káhira. Jeden z našich kandidátů kněž-
ství totiž studuje právě v tomto srdci Egypta. Zní to asi 
zvláštně, ale právě o tom je náš příspěvek. Výlety ov-
šem nemusí být jen světskou záležitostí. Významnou 
duchovní aktivitou jsou odedávna poutě! A protože 
se blíží vrchol naší přípravy na jubileum příchodu sva-
tých Cyrila a Metoděje, připojujeme se k těm, kdo po-
putují na velehradské slavnosti 4. a 5. července. Je 
vhodné vyrazit včas, protože tato pouť patří mezi nej-
navštěvovanější, a to i přesto, že Svatý otec letos ne-
přijede. Ale znáte to, sotva vyrazíte, najdou se repta-
lové. Ať na horko, špatné boty, nebo si vymyslí nějaký 
jiný důvod. Třeba otázku, zda jsou Cyril a Metoděj 
opravdu věrozvěsty, když před nimi na našem území 
působili již dávno jiní. Na to odpovídá struhujícím způ-
sobem PhDr. Mgr. Josef Bartoň, Th.D. A ještě jiná pouť 
stojí za zmínku. Možná ani netušíte, jak zásadní vliv měl 
jeden pochybující Čech na ustanovení svátku Těla 
a krve Páně. Ale to budeme muset vyrazit do Itálie… 
Možná nám právem vyčítáte, že jsme opomenuli sva-
tého Prokopa a sázavskou pouť nebo pouť rodin, kte-
rá letos bude 1. června v Hrusicích. Zkrátka, je mnoho 
míst, kam vyrazit. A když se opět po všech prázdnino-
vých putováních vrátíme, bývá člověk tak nějak po-
změněn. A to bychom vám, milí čtenáři, také rádi na-
bídli v našem Zpravodaji. Od září bychom totiž chtěli 
trochu pozměnit podobu a stát se barevnější. Že to 
bude něco stát? Nu, trochu ano, ale to až od ledna. 
Jsme však přesvědčeni, že to má význam! Tedy hezké 
letní putování a při svých návštěvách požehnaných 
míst vás prosíme také o modlitbu za naši diecézi. Moc 
to potřebujeme!

Mgr. Ing. Michal Němeček
biskupský vikář pro pastoraci
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Červnový kalendářík

 1. 6. Mezinárodní den dětí
 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 

obětí agrese
 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  Den za posvěcení kněžstva
  Světový den proti násilí na seniorech
 8. 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
 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
 30. 6.  Svatopetrská sbírka na bohoslovce

Katedrála Archanděla Michaela koptské ortodoxní církve v Asuánu, 
Egypt (vysvěcena v r. 2006)

Katedrála Archanděla Michaela
koptské ortodoxní církve v Asuánu, Egypt
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Eucharistický zázrak a sv. Kristýna
Asi sto kilometrů před Římem leží na břehu velkého je-
zera Bolsena malé stejnojmenné městečko. V nejstar-
ším a nejposvátnějším místě zdejšího monumentálního 
sakrálního komplexu, v pohřebišti první křesťanské ko-
munity, která se rozvíjela přibližně od roku 250 do pá-
tého století, byla pohřbena i svatá Kristýna, místní dva-
náctiletá mučednice z roku 309, oběť posledního 
velkého pronásledování křesťanů za císaře Diokleciá-
na. Místo jejího hrobu ve zdejších katakombách se sta-
lo už ve čtvrtém století místem úcty, a tak se kolem je-
jího hrobu zrodila první jeskyně-krypta. Rozšířena byla 
pak v desátém století, kdy uvnitř této jeskyně byla vy-
stavěna podzemní bazilika. 
V roce 1263 zde, přímo nad hrobem sv. Kristýny, sloužil 
mši kněz nazývaný „Petr z Prahy“, jenž putoval do Říma 
kvůli pochybnostem o skutečné přítomnosti Krista v Eu-
charistii. Rozlomená hostie, kterou během mše svaté 
uchopil, začala krvácet, dosvědčujíc tak přítomnost 
živého Krista v Eucharistii. Tento zázrak byl posledním 
podnětem k zavedení Slavnosti Božího Těla v roce 
1264! V letošním roce tedy uplyne 750 let od této po-
divuhodné události. Kromě poutního zastavení u hrobu 
sv. Kristýny je toto místo důležitou připomínkou velkého 
duchovního a intelektuálního zápasu církve o uchope-
ní úžasného tajemství eucharistie. 

převzato ze stránek http://old.basilica-bolsena.net 
(redakčně upraveno a doplněno)

Slavnost Těla a Krve Páně v Praze
Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kar-
dinál Dominik Duka OP všechny kněze, jáhny, řeholní-
ky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v měs-
tě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 
30. května 2013 v 17:00 bude pan kardinál sloužit v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši sva-
tou a po ní bude následovat tradiční eucharistické 
procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského ná-
městí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, dru-
hým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karme-
lu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
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 
Eucharistií baldachýn, aby se do 25. května 2013 na-
hlásili na tel. 737 215 326 a v den slavnosti se dosta-
vili 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

Eucharistická adorace v rámci Roku víry
V polovině dubna se na naši arcidiecézi obrátil pre-
zident Papežské rady pro novou evangelizaci Mons. 
Rino Fisichella s žádostí, abychom se připojili k pláno-
vané hodinové eucharistické adoraci, kterou povede 
Svatý otec v neděli 2. června od 17 do 18 hodin v rám-
ci slavení Roku víry. Proto zveme všechny duchovní 
správce, aby podle pastoračních okolností uspořáda-
li ve svých kostelích ve stejném okamžiku také eucha-
ristickou adoraci. Hlavním motivem adorace je chvá-
la za dar víry, ale také prosba za šíření evangelia v naší 
diecézi a v našich farnostech. Vytvoříme tak společně 
se Svatým otcem modlitební most chvály a proseb. 

Mgr. Ing. Michal Němeček 
biskupský vikář pro pastoraci

Rodiny se vydají na pouť do Hrusic
Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 1. června 
ve spolupráci s dalšími institucemi pouť rodin do Hru-
sic. Hlavním celebrantem mše svaté od 11:00 v koste-
le sv. Václava bude Mons. Aleš Opatrný, Th.D., kanov-
ník vyšehradský. 
Jedenáctá pouť rodin nabídne kromě bohoslužby také 
další zajímavý program. Mši bude předcházet kate-
cheze pro rodiny, kterou povedou manželé Poláčkovi. 
Děti i dospělí se mohou těšit na rodinné autorské diva-
dlo zaměřené na pohádkovou tvorbu „Fígl“, výtvarné 
dílny, besedu s Mons. Opatrným i paralelní dětský den 
pořádaný obcí Hrusice včetně volného vstupu do Pa-
mátníku Josefa Lady. Poutníky z Prahy dopraví do mís-

Jestliže tolik modliteb zůstává nevyslyšených, je to 
proto, že jsi opomenul patřit na mne. Vnitřní pohled 
sám o sobě tvoří často jednu z nejúčinnějších mod-
liteb. Nech procházet tímto vnitřním patřením svou 
víru, svou důvěru, svou lásku, svou touhu. V tom je 
základ modlitby.
Dokonalá modlitba nespočívá v množství slov, 
nýbrž ve vroucnosti touhy, která pozvedá duši 
ke mně.
Vlej vždycky svou touhu do mé touhy, své volání 
do mého volání, svou modlitbu do mé modlitby. Já 
pak vleji svou sílu do tvé slabosti, svou moc do tvé 
nemohoucnosti, svou milost do tvého jednání.

Gaston Courtois, Důvěrně s Ježíšem
Karmelitánské nakl. 2009
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ta konání poutě zvláštní historický vlak, který pojede 
po trase Praha-Smíchov – Mnichovice u Prahy. Místa 
ve vlaku je třeba si zamluvit předem. 
Více: cpr.apha.cz/pout/

Pouť zasvěcených osob na Tetín

Konference vyšších představených ženských řádů 
v ČR a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně srdečně zvou 
8. června 2013 u příležitosti Roku víry a 1150. výročí pří-
chodu sv. Cyrila a Metoděje na pouť zasvěcených 
osob na Tetín. Sraz ve 13:30 na vlakovém nádraží v Be-
rouně, pak pěšky na Tetín. Ve 14:30 mše sv., hlavním 
celebrantem bude pan kardinál Dominik Duka OP. Ná-
sledovat bude pásmo o sv. Cyrilu a Metodějovi, nefor-
mální setkání s panem kardinálem, občerstvení. Odvoz 
z vlakového nádraží a zpět na vyžádání zajištěn.
Prosíme o potvrzení účasti: Na Parkáně 18, Tetín
tel. 721 120 926, e-mail: j.civinova@volny.cz 

Kněžské svěcení
V sobotu 22. června 2013 v 10:00 v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze přijmou vkládáním rukou 
a modlitbou arcibiskupa pražského, kardinála Domini-
ka Duky OP, kněžské svěcení jáhni David Horáček CSsR, 
Jan Primus a Vojtěch Smolka. Srdečně zveme věřící 
k účasti a kněze ke koncelebraci.

„Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, 
ten nám písmena vytvořil i knihy přeložil...“
(traktát mnicha Chrabra 
O písmenech, kolem r. 900)
V čem vlastně jsou svatí bratři Konstantin-Cyril a Meto-
děj tak významní, že je naše církev stále tolik oslavu-
je a že byli dokonce papežem Janem Pavlem II. pro-
hlášeni za spolupatrony Evropy (1980)? Mohou být tito 
raně středověcí byzantští bratři ještě dnes něčím kon-
krétním inspirující? Na našem (moravském a českém) 
území navíc nebyli úplně prvními hlasateli křesťanství – 
předešli je přece misionáři franští a ještě před tím mož-
ná iroskotští – je tedy vůbec oprávněné nazývat je „vě-
rozvěsty“?
Zůstaneme jen u samého fenoménu staroslověnské-
ho jazyka a necháme stranou další civilizační a nábo-
ženské aspekty, které mise přinesla – rozvinutí církev-
ní organizace a školství, kultivace práva atd. Význam 
a aktuálnost cyrilometodějského „jazykového“ posel-
ství jsou ve skutečnosti mnohem větší, hlubší a trvalej-
ší, než na první pohled ukazuje sám o sobě podivuhod-
ný fakt vynálezu komfortně funkční slovanské abecedy 
(Konstantinova hlaholice i o málo mladší cyrilice vy-
tvořená jeho žáky v Bulharsku byly geniálně postaveny 
na novátorském principu „jedna hláska – jedna litera“) 
a založení široce přístupné bohaté písemné vzdělanos-
ti pro Slovany (např. severororuská města vykazovala 
v 11.–15. století tak vysokou míru všeobecně rozšířené 
gramotnosti včetně žen a majetkově nejnižších vrstev, 
o jaké se západní Evropě nezdálo až do osvícenství). 
Zachycení slovanského jazyka písmem mělo totiž jako 
první cíl zprostředkování Božího slova v bibli a dokon-
ce i zpřístupnění liturgie, tak aby bohoslužebným tex-
tům mohl rozumět i ten nejprostší účastník mše. Každá 
misie sice samozřejmě předpokládala, že misionáři bu-
dou komunikovat více či méně srozumitelným jazykem, 
a také franští misionáři museli více či méně ovládat slo-
vanštinu, aby mohli zprostředkovat aspoň základy křes-
ťanské víry. Avšak moravský kníže Rostislav, přestože se 
už dříve (právě působením franských misií) jeho lid od-
řekl pohanství a drží se křesťanského zákona (Život Kon-
stantinův 14), si u byzantského císaře stěžuje, že jeho 
Slované nemají nikoho, kdo by je vedl k pravdě a její 
smysl vyložil, a žádá o učitele, který pořídí všecku spra-
vedlnost (Život Metodějův 5). Rostislavovi tedy nešlo 
o nějaké první, „kontaktní“ seznámení pohanů s křes-
ťanstvím, ale výslovně o umožnění, aby Moravané již 
poznanou víru mohli hlouběji chápat a skutečně do ní 
pronikat. Konstantin, jeden z nejvzdělanějších mužů By-
zance, tuto naléhavou touhu pochopil a posléze pří-
mo vrchovatě vyplnil. On i jeho bratr byli patrně pří-
mo rodilí mluvčí slovanštiny (císař mu říká: vy oba jste 
Soluňané a Soluňané všichni mluví čistě slovansky, ŽM 
5) a Konstantin po modlitbách ihned sestrojil písme-
na a zhotovil překlad (základních biblických a modli-
tebních textů) a spolu s bratrem a byzantským posel-
stvem se vydal na Moravu (ŽM 5). Co následovalo, je 
všeobecně známé: další překlady (Metoděj po čase 
nejspíš dopřeložil celek bible), vyučování mnoha mo-
ravských žáků, sloužení liturgie ve slovanštině, pro niž 
dokonce bratři vymohli slavnostní papežské schvále-
ní v Římě (a papež Hadrián položil slovanské evange-
lium na oltář svatého apoštola Petra, ŽM 6). Slovanům Foto: Jan Vlnas, Jáhenské svěcení Jana Primuse a Vojtěcha Smolky
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se tak díky Konstantinově pronikavé vzdělanosti, prozí-
ravosti i akceschopnosti dostalo zcela neobvyklého pri-
vilegia, protože na Západě neexistoval národ, který by 
sloužil mši ve svém jazyce – dokonce i početní a po-
liticky významní germánští Frankové nebo Anglosaso-
vé byli odkázáni na latinu srozumitelnou jen nemnoha 
vzdělancům. Texty sepsané Soluňany a další vytváře-
né jejich žáky mohly potenciálně sloužit na obrovském 
slovanskojazyčném území (téměř celý Balkán, většina 
dnešního Rakouska a Maďarska, rozsáhlé východoslo-
vanské oblasti, území dnešního Polska, Slovenska, Čes-
ka a sídla Polabských Slovanů zahrnující východní třeti-
nu nynějšího Německa), protože dialektové rozrůznění 
slovanštiny bylo teprve malé. Navíc Konstantin jakožto 
geniální fi lolog dokázal jemně upravit jazyk textů podle 
místní moravské (západoslovanské) situace. 
Dnes se někdy mezi českými katolíky objevuje zvláštní 
„postmoderní“ názor, že by vlastně možná bylo lepší, 
kdyby se liturgie také v současnosti sloužila jen v latině, 
kdyby nebyla úplně srozumitelná, pro jakési „lepší cí-
tění posvátna“. A právě Konstantin může být v hledá-
ní odpovědi na tuto otázku dobrou inspirací, protože 
ve své době musel na Západě zápasit s „trojjazyčný-
mi bludaři“, tj. s těmi, kdo uznávali jen latinu, řečtinu 
a hebrejštinu jako jazyky vhodné pro liturgické užívá-
ní. Konstantin si především uvědomoval (jako člověk 
zcestovalý a znalý mnoha jazyků), jak potřebné je pro 
opravdové přijetí evangelia skutečné a hluboké poro-
zumění, které není zcela možné u národa, jehož jazyk 
není dostatečně rozvinutý a jehož užívání je omezeno 
na základní komunikační funkce denního života (s tím-
to velikým problémem se ostatně setkávají misionáři 
u „nových národů“ dodnes). Proto vykonal své geni-
ální dílo – neuvěřitelně rychle pro Slovany připravil „spi-
sovný“ jazyk, který se mu podařilo zkultivovat pomocí 
překladů z řečtiny. Cíleně doplnil potřebnou terminolo-
gii, podařilo se mu velmi citlivě rozvinout (ve slovanštině 
dosud jen zárodečně přítomné) prostředky pro vyjádře-
ní komplikovanějších syntaktických vztahů (v běžné ko-

munikaci lidé užívají jednoduchých, nepříliš členěných 
a syntakticky provázaných výpovědí) – a tím slovan-
štinu vhodně uzpůsobil pro pojednávání náročnějších 
abstraktních a duchovních témat. A protože jazyk je 
významným instrumentem myšlení, opravdu se mu po-
dařilo takto skvěle připraveným nástrojem snadno „roz-
vázat mysli“ Slovanů a docílit, aby i prostší lidé dokáza-
li promýšlet a hlouběji přijímat poselství o Boží dobrotě 
a plánu spasení člověka, o Trojici či o jemnějších mo-
rálních tématech, jako je pevné a monogamní man-
želství. Konstantin své dílo doprovodil i svěžími teologic-
kými úvahami, zachovanými v jeho vlastních textech 
i ve spisech jeho žáků (zejména v textech ŽK a ŽM). 
Ukazuje, jak naléhavě potřebné je pro křesťany srozu-
mitelné Boží slovo: nahé jsou všechny národy bez knih, 
vždyť nemohou beze zbraně zápolit s protivníkem na-
šich duší (Proglas – Konstantinova básnická předmluva 
k překladu evangeliáře). V proslulé řeči proti „trojjazyč-
níkům“ v Benátkách (ŽK 16) říká: ...chcete, aby všech-
ny ostatní jazyky a národy byly slepé a hluché? Povězte 
mi, pokládáte Boha za bezmocného, jako by to nemo-
hl dát, či za lakomého, jako by nechtěl? Ti, kdo nepře-
jí překládání Písma a liturgie, jsou přirovnáváni k fari-
zeům (např.: zavíráte království Boží před lidmi, neboť 
sami nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, nedovolujete, 
Mt 23,13), užívání srozumitelného jazyka vidí Konstantin 
jako naplnění slov Písma (např.: chvalte Boha, všech-
ny národy, vychvalujte jej všichni lidé a vše co dýchá, 
ať chválí Hospodina, Ž 116 a 150), zvláště se opírá o listy 
pavlovské (např.: modlím-li se cizím jazykem, duch můj 
se modlí, ale rozum můj nemá z toho užitku... pomodlím 
se duchem, pomodlím se i rozumem, zapěji duchem, 
zapěji i rozumem, 1Kor 14,14–15; každý jazyk ať vyzná, 
že Ježíš Kristus je Pán k slávě Boha Otce, Flp 2,11). Kon-
stantin své dílo postavil na teologii rovnosti národů a ja-
zyků. Mnohost a různost jazyků už není chápána jako 
prokleté dědictví Babylóna, ale jako skutečnost pro-
měněná a posvěcená poselstvím evangelia, takže Bůh 
teď může být chválen nesčetnými hlasy (parafráze listu 
papeže Hadriána v ŽM 8 odkazuje na Sk 2,4.11: Všich-
ni budou mluvit rozličnými jazyky o velikých skutcích Bo-
žích, jak jim dá Duch svatý vypovídat). 
Přímé, na první pohled viditelné dědictví cyrilometo-
dějské mise se v našich zemích „ztratilo“ na konci je-
denáctého století násilnou likvidací slovanské liturgie 
a vzdělanosti a plným přitakáním liturgii a písemnic-
tví v latině. Nicméně – místní mluvený jazyk se během 
předchozích dvou set let stačil vlivem srozumitelné sta-
roslověnštiny (užívané od 9. do 11. století jako sakrální 
a vůbec prestižní jazykový kód) obohatit o řadu prvků, 
zejména termínů s jasnými pojmovými obsahy, umož-
ňujících hladce refl ektovat křesťanskou víru. Vedle toho 
se už zhruba za sto padesát let od likvidace slovanské 
vzdělanosti u nás objevují první souvislé texty v češti-
ně, které nesmírně brzy vykazují vysokou stylistickou úro-
veň, a kolem poloviny čtrnáctého století má již čeština 
kompletní překlad celé bible (po italštině a francouz-
štině – a před němčinou a angličtinou!). I to je beze-
sporu významným dědictvím (byť nepřímým) díla So-
luňanů, protože i v „latinských“ Čechách kontinuálně 
existovalo živé povědomí o někdejším hlásání evange-
lia ve srozumitelném jazyce. Konstantin-Cyril a Meto-
děj tedy jsou v plném smyslu našimi věrozvěsty, přes-

Sochař Petr Váňa z Karlíku pracuje na sousoší sv. Cyrila a Metoděje z bílého 
mramoru, přivezeného z okolí Soluně. Foto: Libor Gottfried
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tože nebyli časově prvními hlasateli křesťanství v naší 
zemi. Byli však hlasateli víry uvědomělé, do hloubky re-
fl ektované, a byli tedy dokonce věrozvěsty ve smyslu 
vlastnějším, protože našim předkům nepřinesli jen prv-
ní seznámení s křesťanstvím, ale otevřeli jim prameny 
evangelia naplno.

PhDr. Mgr. Josef Bartoň, Th.D., vedoucí Oddělení 
starých jazyků Katedry biblických věd KTF UK

Egyptem povede tvá cesta ke kněžství
V Káhiře se připravuje na kněžství seminarista pražské 
arcidiecéze Lukáš Nosek. Pražskou katolickou teologic-
kou fakultu už má za sebou, nyní se studiem arabštiny 
připravuje na svou službu v církvi, která by se v budouc-
nu měla týkat mezináboženského dialogu.

Egypt je v našich očích pouze jednou z muslimských, 
a tedy životu nebezpečných, zemí, zvláště po převze-
tí vlády fundamentalistickým Muslimským bratrstvem. 
Když už slyšíme o zde žijících křesťanech, většinou jen 
v rámci zmínek o jejich pronásledování. Když už připus-
tíme i jiné zmínky o křesťanství v Egyptě, pak jen v histo-
rických souvislostech.
Egypt ovšem není Bohem opuštěnou zemí, ba spíše na-
opak. V Egyptě křesťanství stále žije. Stále tu existují sku-
pinky a komunity křesťanů všech možných církví a ritů, 
cizinců i místních. Jistě, vždy jde o menšiny, často roz-
troušené, často pronásledované. Ale nikoliv bez chu-
ti žít evangelium a za Krista položit třebas i život. Staří 
i mladí, rodiny i mniši, starodávné, ale i stále se rozšiřující 
kláštery, zbrusu nové katedrály i malé kostelíčky a mod-
litebny. Káhira je městem tisíců minaretů, ale zrovna tak 
je i městem stovek kostelů a tisíců křížů na jejich kupo-
lích a věžích.

 ■ Jak jste se dostal do Káhiry?
Vše začalo ofi ciálním přijetím mezi kandidáty kněžství 
v r. 2011. Z určitých důvodů, jsem byl k duchovní forma-
ci poslán do římského Nepomucena, kde jsem měl při-
tom začít studovat na Papežském institutu pro arabisti-
ku a islamologii. Tento institut ovšem klade důraz na to, 
aby student již před započetím svých studií uměl velmi 
dobře arabsky. Proto otevírá svůj první ročník v Káhiře 
ve dvouletém studijním institutu Dar Comboni for Ara-

bic Studies, který je veden misionáři comboniány (lat. 
Missionarii Comboniani Cordis Iesu, zkr. MCCJ). Zde do-
káží potencionální adepty římských studií během jed-
noho či dvou let velmi dobře uvést do egyptské hovo-
rové arabštiny i do klasické arabštiny.

 ■ Můžete více přiblížit – čím vás láká právě arabisti-
ka a islám?
Již od střední školy mne zajímala orientalistika. Hltal 
jsem všechny možné knihy o Mongolsku, Tibetu, Číně, 
Střední Asii… tyto země nelze pochopit bez znalosti zá-
kladů islámu. A islám zase nelze pochopit bez znalosti 
arabštiny. Když jsem úspěšně obhájil doktorát z teolo-
gie na KTF UK, byla mi nabídnuta – z důvodu chybějící 
duchovní formace – možnost doplnit si vzdělání v Římě 
oborem uplatnitelným v české církvi. Islám je celosvě-
tově na vzestupu a v české církvi máme pramálo lidí 
s jeho znalostí.

 ■ Kdo a jak na tomto institutu studuje?
Institut Dar Comboni for Arabic Studies je ofi ciálně 
schválen Svatým stolcem. Je zaměřen na výchovu bu-
doucích misionářů, kteří budou působit v arabsky mlu-
vících zemí, nebo těch kněží a laiků, kteří se budou 
věnovat mezináboženskému dialogu. Studenti jsou 
převážně kněží z afrických zemí, jak z misionářských 
kongregací (tzv. Bílí otcové, Společnost afrických misi-
onářů, comboniáni), tak i jednotlivých diecézí. V sou-

Lukáš Nosek

Koptský mnich se studenty Dar Comboni
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časné době je zde silně zastoupena i Asie kapucíny 
a salesiány z Vietnamu, Indie a Indonésie. Silná je zde 
i protestantská komunita z Jižní Koreje. Je tu každoroč-
ně i několik studujících laiků. Studuje se v pětičlenných 
třídách, jichž je celkem šest. Řádných studentů je tedy 
cca třicet. Institut však nabízí i soukromé hodiny arabšti-
ny pro diplomaty, pracující, studenty univerzit. Celkově 
má tedy institut přes sto studentů. Učitelů je tu celkem 
deset, z nichž jsou dva koptští křesťané. Zbývajících pět 
žen a tři muži jsou muslimové. Výuka pokrývá dvacet 
šest hodin týdně, z čehož jsou dvě hodiny věnovány 
mezináboženskému dialogu a tři hodiny islamologii. 
Ostatních dvacet jedna hodin je věnováno čistě arab-
štině. Výuka v prvním ročníku je zaměřena na klasickou 
arabštinu. Jsou zde samostatné hodiny gramatiky, kon-
verzace, lingvistiky, frazeologie, četby arabských křes-
ťanských textů, četby islámských textů, četby obec-
ného textu, výkladu textu, diktátu a základů kaligrafi e. 
Druhý ročník je pak více zaměřen na egyptskou hovo-
rovou arabštinu. Každý týden v pátek zde máme také 
studentskou mši svatou v arabštině.

 ■ Zmínil jste se, že institut provozují bratři comboniáni, 
kdo to je, co je jejich posláním?
Comboniáni jsou misionáři, kteří následují Krista po vzo-
ru svého zakladatele sv. Daniela Comboni (1831-1881). 
Do celé comboniánské rodiny patří kněží a laičtí bratři 
(od r. 1867), pak comboniánské sestry (od r. 1872) a ko-
nečně laičtí spolupracovníci. Tato početná misionářská 
rodina dnes působí na všech kontinentech. Ovšem pr-
votním cílem byla Afrika. Sv. Daniel Comboni v polovi-
ně 19. století přišel totiž se smělým plánem zaměřeným 
na obnovu Afriky pomocí Afriky samé. Jeho záměr bylo 
vychovat generaci Afričanů, kteří se později jako kně-
ží, misionáři či jako řeholní sestry stanou pilíři v obnovení 
celé Afriky. Dokonce detailně tento svůj plán předložil 
i na Prvním vatikánském koncilu (ten se ovšem již ne-
stačil tématu věnovat). Slib chudoby, čistoty a posluš-
nosti chtějí comboniánští misionáři naplňovat převážně 
přinášením radostné zvěsti evangelia těm nejchudším 
a nejopuštěnějším. Jejich cílem je také hlásat evangeli-
um těm, kteří o Kristu ještě neslyšeli. Chtějí také podpo-
rovat spravedlnost, mír a lidský rozvoj v rámci evange-
lijních hodnot. Snaží se také pomoci mladým místním 
církvím v Africe, ale i Asii a Latinské Americe v jejich růs-
tu a zrání. Důrazně též podporují misijní úkol celé círk-
ve a všech jejích členů, velmi se angažují v meziná-
boženském dialogu, a to převážně s islámem. Jejich 
velkým tématem ve všech těchto oblastech je Boží lás-
ka ke konkrétnímu člověku.

 ■ Jak vypadá vaše duchovní formace jako budoucí-
ho kněze, žijete v semináři?
Má zdejší duchovní formace se uskutečňuje s plným 
vědomím pražských církevních představených pod ve-
dením otců misionářů comboniánů, ofi ciálně pak pod 
vedením mého zdejšího otce představeného Richarda 
Johna Kyankaagy, comboniána z Ugandy, který je zá-
roveň ředitelem studijního institutu. Jsem součástí malé 
komunity, kterou ještě doplňuje pětaosmdesátiletý bra-
tr Aldo Benetti, italský combonián a historik egyptské 
provincie. V Egyptě žije úctyhodných šedesát let. Dal-
ším členem komunity je seminarista, osmadvacetiletý 
Brighton Multiply ze Zambie. Po studiu fi losofi e v Zam-
bii a teologie v Neapoli se nyní připravuje na jáhen-

ské a kněžské svěcení. Přitom se začíná věnovat arab-
štině. Nejedná se tedy o klasický seminář, tak jako ho 
známe z našich končin. To ovšem neznamená, že by 
to byl život bez regulí, bez denního řádu, bez duchov-
ního vedení, bez práce na duchovním a lidském zrání. 
Je sice pravda, že jde o klasickou formaci budoucích 
kněží misionářů comboniánů, ale troufám si říci, že mi 
to je a bude k užitku. Vždyť Česká republika se dostává 
do podobné situace, kdy čím dál častěji potřebujeme 
zapálené misionáře.

 ■ Jak vypadá váš den v comboniánské komunitě?
V 7 hod. se všichni scházíme v naší kapli na modlitbu 
ranních chval, která je vedena v italštině. Následu-
je mše svatá v arabštině. V 8 hod. začíná škola, kte-
rá končí ve 13 hod. (kromě pondělí, kdy škola končí až 
v 16 hod.). Naše komunita se schází ve 13:15 k obědu. 
Odpoledne následuje v káhirském horku nutná siesta 
a poté studium. Po šesté hodině večerní se s Brighto-
nem setkáváme v kapli při rozjímání. V 19 hod. se opět 
všichni scházíme k modlitbě nešpor (dvojjazyčně, ob-
dobně jako ranní chvály), po nichž následuje dobrovol-
ná večeře. Tento program se mění o víkendu, kdy mši 
svatou v komunitě nemáme a zapojujeme se do života 
zdejší farnosti při kostele sv. Josefa. Pravidelně jednou 
do měsíce máme také komunitní mše svaté v italštině, 
komunitní setkání s modlitbou nešpor, po nichž řešíme 
vesměs praktické otázky zdejšího života; hodinový eu-
charistický výstav... První sobotu v měsíci pak jsou po-
řádány celou komunitou káhirských comboniánů du-
chovní obnovy v jednom z jejich center v Káhiře.

 ■ Máte tedy kontakty s káhirskými křesťany?
Jak jsem již naznačil, naše čtyřčlenná komunita je úzce 
svázána s početnější komunitou comboniánských kně-
ží v blízké farnosti u kostela sv. Josefa. Věřící této far-
nosti jsou převážně cizinci, kteří v Káhiře studují, pracu-
jí nebo zde žijí. Tuto mnohajazyčnou farní správu vede 
p. Ghislain Amoussou z Beninu a p. Giuseppe Scattolin 
z Itálie, který patří mezi největší světové znalce islám-
ské mystiky. Součástí této farnosti je také škola sv. Jo-
sefa vedená početnou komunitou sester comboniá-

Kaple sv. Daniele Comboniho v komunitě Dar Comboni v Káhiře
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Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 2. 6.  9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 23. 6.  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): katedrála sv. Ducha, Hradec Králové (Mons. František Hladký)

Radio Proglas
 2. 6.  9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 9. 6.  10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): Dlouhá Loučka
 16. 6.  11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora
 23. 6.  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 30. 6.  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)

Televize Noe
 2. 6.  9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel Nejsvětější Trojice, Fulnek (P. Pawel Pruszyński SAC)
 9. 6.  10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Marek Žukowski)
 16. 6.  11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): festival „Slezská lilie“, Ostrava-Kunčičky (P. Vojtěch Kodet OCarm.)
 23. 6.  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00) Trnava, Slovensko
 29. 6.  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA (9:30): Vatikán (František I.)
 30. 6.  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): Strážnice

Změna vyhrazena.

Detail ze stavby nového kláštera sv. Simeona nedaleko Asuánu

nek (mimochodem škola má cca tisíc žáků, z nichž je 
asi 80-90% muslimského vyznání). S koptskými křesťany 
máme kontakty spíše na individuální rovině. Dva z na-
šich učitelů a náš údržbář jsou koptové, setkáváme se 
také na velkých slavnostech našich církví. Před pár dny 
proběhly ortodoxní velikonoce, byl jsem u comboniánů 
v Asuánu, na jihu Egypta. Zde jsem se sešel s početnou 
farností koptské katolické církve, které vypomáhají litur-
gicky i pastoračně otcové comboniáni, kteří jsou zna-
lí latinského i koptského ritu. Také jsem navštívil nádher-
nou moderní asuánskou katedrálu koptské ortodoxní 
církve. V obou koptských církvích se to hemžilo malými 
dětmi, mladými rodinami, náctiletými, ale i početnou 
střední i nejstarší generací. Nabyl jsem jistoty, že kopt-
ská církev rozhodně neumírá.

 ■ Co děláte ve svém volném čase?
Volného času moc není. V týdnu si volné chvilky snažím 
vyplnit četbou knih. Máme tu poměrně dobře zásobe-
nou islamologickou knihovnu, v komunitě zase máme 
vynikající knihovnu ke comboniánské spiritualitě. Proto-
že je můj zdejší domov umístěn na jednom z nilských 
ostrovů az-Zamálek, víkendy vybízejí k pěší turistice. 
Třebas jen kolem Nilu. Za slabou hodinu chůze jsem v is-
lámské starobylé čtvrti, s použitím metra jsem za 45 mi-
nut v koptské čtvrti. Procházky spletitými i dost špinavý-
mi káhirskými uličkami s růžencem v ruce – to je asi ten 
nejlepší aktivní odpočinek. 

 ■ A slůvko na závěr, jaký je Váš pohled na Egypt?
Bůh požehnal této zemi; útěkem do Egypta před Hero-
dovým běsněním byli zachráněni Josef s Marií i malým 
Ježíšem (srov. Mt 2,15). Dodnes je Egypt hrdý na to, že 
tu Svatá rodina pobývala. Při pohledu na celou oblast 
blízkovýchodních civilizací mne napadá, kéž by se náš 
často příliš do sebe zahleděný evropský kontinent ob-
čas podíval přes moře k jihovýchodu. Vždyť tam jsou 
kořeny naší civilizace i našich dějin spásy. Je úchvatné, 
že ty tisícileté kořeny jsou stále vidět a jsou stále živé. To 

asi proto, že se tam dodnes křesťanská víra žije z celé-
ho srdce a až do morku kostí, až třeba k mučednictví. 
Evropa se má co učit!

Milý bratře Lukáši, děkujeme za rozhovor! (ek)
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Z diáře kardinála Duky
 1. 6.  10:00 Věžnice u Polné, pouť Kolpingova díla – mše sv.
 4. 6. 14:30 Praha- Hradčany, kostel sv. Jan Nepomuckého, oslavy 15. výročí duchovní 

služby v Armádě ČR – ekumenická bohoslužba
  17:00 Poděkování organizátorům Noci kostelů
 6. 6. 14:00 Praha, Výstaviště – diskuse na konferenci manažerů
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – koncert Verdiho Rekviem vzdoru
 7. 6. 10:30 Olomouc, teologický konvikt – mše sv. Te Deum
 8. 6. 10:00 Davle, 115. výročí posvěcení kaple Panny Marie – mše sv.
  14:30 Tetín, pouť zasvěcených osob – mše sv.
 9. 6. 10:00 Dlouhá Loučka – mše sv. k uctění památky kard. Skrbenského
 11. 6. 18:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – předání ocenění zasloužilým farníkům diecéze
 12. 6. 17:00 Praha, Smetanovo nám. – beseda s Mladými lidovci na téma Úloha církve v dnešní společnosti
 13. 6. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – benefi ční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, 200. výročí na-

rození G. Verdiho
 15. 6. 10:00 Lidice – pietní akt k 71. výročí vypálení obce
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 16. 6. 10:00 Velehrad, konference o jáhenství – mše sv.
 18.–20. 6.  Štrasburk, katedrála – mše pro Evropu
 22. 6. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., kněžské svěcení
 23. 6. 10:30 Praha-Petrovice – mše sv. s obnovou biřmování
 25. 6. 15:30 Svatý Jan pod Skalou – mše sv. na zakončení školního roku
 26. 6. 10:00 Praha-Ďáblice, ďáblický hřbitov – modlitba za oběti komunismu
  18:00 Praha-Staré Město, Chrám Matky Boží před Týnem – mše sv.
 27. 6. 16:00 Praha 1, Novomlýnská ul. – žehnání hasičského vozu pro hasiče Prahy 1
 28. 6. 8:00 Praha-Nové Město, kostel sv. Voršily – mše sv. na ukončení školního roku
 29. 6. 10:00 Zdislavice – poutní mše sv. a požehnání opravené kostnice
 30. 6. 9:00 Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie – mše sv. s biřmováním

Z diáře biskupa Malého
 1.–3. 6.  Einsiedeln (Švýcarsko) – krajanská pouť 
 4. 6. 8:00 Dobříš – duchovní obnova pro ředitele církevních škol
 6. 6. 13:00 Praha-Bohnice, Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská 

škola logopedická – žehnání školní zahrady
 7. 6. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání
 8. 6. 10:00 Arnoštovice, kostel sv. Šimona a Judy – mše sv. s biřmováním
 9. 6. 10:00 Beroun, kostel sv. Jakuba Staršího, 20. výročí Katolické mateřské školy – mše sv.
 13. 6. 14:30 Římskokatolická farnost Benešov – vizitace
  18:00 Benešov, kostel sv. Mikuláše – mše sv.
 15. 6. 10:30  Klobuky (farnost Zlonice) – mše sv., výročí J. Š. Baara
 16. 6. 9:00 Slaný, kostel sv. Gotharda – mše sv.
 18. 6. 9:00 Praha-Nové Město, Vyšší odborná škola publicistiky – účast na absolutoriích
 19. 6. 15:00 Římskokatolická farnost Čestlice – vizitace
  18:00 Čestlice, kostel sv. Prokopa – mše sv.
 22. 6. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením
 27. 6. 15:00 Praha-Vinohrady, Tylovo náměstí – kampaň Proti ztrátě paměti (v rámci projektu Příběhy bezpráví)
 29. 6. 10:00 Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv., 350. výročí posvěcení kostela

Z diáře biskupa Herbsta
 2. 6. 9:00 Praha-Nové Město, kostel sv. Ignáce – mše sv. s biřmováním
  15:00 Konopiště – mše sv.
 6. 6. 17:30 Praha-Střešovice, kostel sv. Norberta – poutní mše sv.
 7. 6. 18:00 Praha-Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, slavnost – mše sv.
 9. 6. 9:30 Nymburk, kostel sv. Jiljí – mše sv. s biřmováním
 16. 6. 10:00 Neveklov, kostel sv. Havla – mše sv. s biřmováním
 18. 6. 9:00 Libouň, kostel sv. Václava – mše sv.
 20. 6. 16:00 Praha-Karlín, 20. výročí založení Církevní mateřské školy Laura – mše sv.
 22. 6. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením
 23. 6. 9:30 Praha-Nebušice, kostel sv. Cyrila a Metoděje – mše sv. s biřmováním
 26. 6. 17:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Josefa – mše sv. s biřmováním
 28. 6. 10:00 Veselí nad Lužnicí, kostel Povýšení sv. Kříže – mše sv. na poděkování za dar života otce biskupa 

 Posáda
 30. 6. 10:00 Kolín – mše sv. s oslavou 85. narozenin P. Bedřicha Blažka
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Z ACT CURIAE
Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: 220 392 111; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Personalia
Jáhenské svěcení
Jiří Beran přijal v neděli 5. května 2013 ve farním koste-
le sv. Antonína v Praze-Holešovicích jáhenské svěcení 
pro pražskou arcidiecézi. Světitelem byl Mons. Václav 
Malý, pražský pomocný biskup.

Propuštění z duchovního stavu
Gilbert Josef Matuška, kněz premonstrátského řádu, 
obdržel rozhodnutím papeže Benedikta XVI. ze dne 
20. listopadu 2012 dispens od celibátu a řeholních sli-
bů a byl propuštěn z duchovního stavu. Zároveň byly 
z něho sňaty všechny censury. Reskript nabyl účinnos-
ti oznámením jmenovanému dne 11. ledna 2013. Josef 
Matuška se narodil a v minulosti žil v Arcidiecézi pražské 
(Kondrac u Vlašimi).

Ustanovení
P. Mgr. Norbert Milan Badal OP byl s účinností od 1. 4. 

2013 jmenován a ustanoven ředitelem Odboru vněj-
ších vztahů – tiskového střediska.
ThLic. Michał Antoni Bator byl s účinností od 1. 5. 2013 
uvolněn z funkce výpomocného duchovního Římsko-
katolické farnosti Kralupy nad Vltavou.
ThMgr. Kazimierz Duś byl s účinností od 1. 5. 2013 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního Římskokato-
lické farnosti Křečovice.
Mgr. Krzysztof Lach byl s účinností od 1. 4. 2013 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního Římskokato-
lické farnosti Úvaly.
Richard Scheuch byl na základě své rezignace s účin-
ností od 1. 6. 2013 uvolněn z funkce faráře Římskokato-
lické farnosti Čelákovice, z funkce výpomocného du-
chovního téže farnosti a z funkce člena vikariátní rady 
vikariátu Stará Boleslav a s účinností od téhož data byl 
jmenován a ustanoven administrátorem Římskokato-
lické farnosti Čelákovice. Zároveň mu byl s účinností 
od téhož data udělen čestný titul osobní děkan.

Jubileář
Výročí svěcení
P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM, prov. vikář, rektor kostela Navštívení Panny Marie v Hájku 5. 6. 1988 (25 let)
JCLic. Michal Podzimek, Th.D., soudce Metropolitního církevního soudu AP 6. 6. 1998 (15 let)
Mons. ThLic. Artur Matuszek, kanovník, rektor Arcibiskupského semináře v Praze 11. 6. 1988 (25 let)
Ing. Mgr. Robert Hanačík, okrskový vikář, kanovník, farář v Řevnicích 13. 6. 1998 (15 let)
RNDr. Mgr. Stanislav Hrách CSc., osobní farář, výpomocný duchovní v Praze-Kunraticích 13. 6. 1998 (15 let)
Mgr. Martin Janata, farář v Poříčí nad Sázavou 13. 6. 1998 (15 let)
MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, okrskový vikář, farář ve Vlašimi 13. 6. 1998 (15 let)
P. Mgr. Jiří Křemeček SDB, výpomocný duchovní u sv. Kříže v Praze-Novém Městě 13. 6. 1998 (15 let)
Cyril Kubánek, administrátor v Zlonicích 13. 6. 1998 (15 let)
Ladislav Souček, farní vikář v Praze-Chodově 13. 6. 1998 (15 let)
P. Pavel Šimůnek SDB, rektor u sv. Kříže v Praze-Novém Městě 13. 6. 1998 (15 let)
JCLic. Mgr. Miloš Szabo, okrskový vikář, farář v Praze-Žižkově 19. 6. 1988 (25 let)
P. Anselm Miroslav Kopecký OFM, na odpočinku ve Staré Boleslavi 20. 6. 1948 (65 let)
P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., na odpočinku v Praze 20. 6. 1948 (65 let)
P. Florián František Štětina OFM, osobní farář, rektor zámecké kaple v Ostředku 20. 6. 1948 (65 let)
Mgr. Marcel Timko, administrátor v Zdislavicích 20. 6. 1998 (15 let)
Mgr. Piotr Henryk Adamczyk, administrátor ve Voticích 21. 6. 2008  (5 let)
Mgr. Stanislav Glac, administrátor v Sedlčanech 21. 6. 2003 (10 let)
Ing. Mgr. Marek Miškovský, farní vikář v Praze-Hostivaři 21. 6. 2003 (10 let)
P. Stefano Pasquero FSCB, farní vikář u sv. Apolináře v Praze-Novém Městě 21. 6. 2003 (10 let)
RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, administrátor v Praze-Petrovicích 21. 6. 2003 (10 let)
Mgr. Martin Vlček, farní vikář v Sedlčanech 21. 6. 2008  (5 let)
Mgr. Stefan Michal Wojdyła, administrátor v Hořovicích 21. 6. 2008  (5 let)
Mons. Karel Herbst SDB, pomocný biskup (kněžské svěcení) 23. 6. 1973 (40 let)
Stanislav Hošek, administrátor v Jílovém u Prahy 23. 6. 1968 (45 let)
Václav Hušek, výpomocný duchovní v Staré Boleslavi 23. 6. 1968 (45 let)
P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, superior v Praze-Emauzích 23. 6. 1963 (50 let)
P. Jiří Kopejsko O.Cr., emeritní velmistr 23. 6. 1973 (40 let)
Mons. Václav Kulhánek, kanovník, soudce Metropolitního soudu AP 23. 6. 1973 (40 let)
P. Stanislav Muzikář CSsR, výpomocný duchovní na Svaté Hoře v Příbrami 23. 6. 1973 (40 let)
Václav Nekolný, kanovník, osobní arciděkan, výpomocný duchovní v Uhlířských Janovicích 23. 6. 1963 (50 let)
P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv., výp. duchovní u sv. Jakuba St. v Praze-Starém Městě 23. 6. 1963 (50 let)
František Říha, administrátor v Louňovicích pod Blaníkem 23. 6. 1973 (40 let)
kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup (kněžské svěcení) 23. 6. 1968 (45 let)
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ThDr. Miloslav Kněz, farář v Divišově 24. 6. 1978 (35 let)
Václav Sochor, administrátor v Praze-Libni 24. 6. 1978 (35 let)
P. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha O.Præm., farní vikář v Říčanech u Prahy 24. 6. 2008  (5 let)
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., kanovník, proděkan KTF UK 25. 6. 1988 (25 let)
P. Mgr. Josef Brtník SDB, farář v Praze-Kobylisích 25. 6. 1978 (35 let)
Petr Bubeníček, administrátor v Roztokách u Prahy 25. 6. 1988 (25 let)
Václav Divíšek, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku v Lukově u Zlína 25. 6. 1944 (69 let)
P. ThLic. Petr Glogar OCD, převor, provinční delegát 25. 6. 1988 (25 let)
Mons. PhDr. Milan Hanuš, kanovník, generální vikář exarchátu 25. 6. 1988 (25 let)
P. Lohelius Zdeněk Klindera O.Præm., Th.D., administrátor v Praze-Košířích 25. 6. 1988 (25 let)
P. Mgr. Martin Karel Satoria OCSO, administrátor v Dobříši 25. 6. 1978 (35 let)
P. Prokop Petr Siostrzonek OSB, převor-administrátor v Praze-Břevnově 25. 6. 1983 (30 let)
P. Petr Vaculík SDB, provinciál 25. 6. 1988 (25 let)
Stanislav Zápotocký, kněz pražské arcidiecéze 25. 6. 1988 (25 let)
P. PhDr. Josef Blaha SJ, farní vikář u sv. Štěpána, Praha-Nové Město 26. 6. 1988 (25 let)
Mgr. Pavel Žák, administrátor v Praze-Zbraslavi 26. 6. 1983 (30 let)
František Bureš, kněz královéhradecké diecéze na odpočinku v Staré Boleslavi 27. 6. 1948 (65 let)
P. Mgr. ThLic. Martin Hobza SDB, farní vikář v Praze-Kobylisích 27. 6. 1998 (15 let)
P. PhDr. Marek Pučalík O.Cr., administrátor v Praze-Hloubětíně 27. 6. 2003 (10 let)
P. Mgr. František Kroczek OFMCap., výpomocný duchovní u sv. Josefa, Praha-Nové Město 28. 6. 2003 (10 let)
P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič O.Cr., Ph.D., administrátor v Unhošti 28. 6. 1998 (15 let)
František Benda, farář v Ořechu 29. 6. 1952 (61 let)
P. Zdislav Josef Falta OFMCap., na odpočinku v Staré Boleslavi 29. 6. 1949 (64 let)
P. Mgr. Daniel Peter Janáček O.Præm., administrátor v Praze-Řepích 29. 6. 1993 (20 let)
Lubomír Neugebauer, osobní farář, na odpočinku v Staré Boleslavi 29. 6. 1947 (66 let)
P. Jaroslav Ptáček OCr., os. arciděkan, administrátor u sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město 29. 6. 1951 (62 let)
Benno Rössler, kněz litoměřické diecéze na odpočinku v Staré Boleslavi 29. 6. 1958 (55 let)
P. Matouš Josef Sleziak OFM, v Konventu Panny Marie Sněžné v Praze 29. 6. 1958 (55 let)
P. Marek Václav Žilinský OP, na odpočinku v Praze 29. 6. 1946 (67 let)
Alois Špulák, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku v Červeném Kostelci 30. 6. 1973 (40 let)

Životní jubilea
Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., farář Akademické farnosti v Praze 1. 6. 1948 (65 let)
P. Marco Basile FSCB, rektor klášterního kostela Panny Marie Bolestné v Praze 17. 6. 1978 (35 let)
P. Mgr. Jakub František Sadílek OFM, moderátor farnosti Praha-Spořilov 19. 6. 1978 (35 let)
Lubomír Neugebauer, osobní farář, na odpočinku v Staré Boleslavi 21. 6. 1924 (89 let)
PhDr. Mgr. Radim Cigánek, farní vikář v Berouně 23. 6. 1978 (35 let)
David Vopřada, Dr., odborný asistent KTF UK 26. 6. 1978 (35 let)
Ing. Mgr. Pavel Švarc, jáhen v Praze-Vršovicích 27. 6. 1963 (50 let)
Bedřich Blažek, osobní arciděkan, výpomocný duchovní v Kolíně 30. 6. 1928 (85 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

PROGRAMY

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

Živá víra a cyrilometodějské tradice
IX. celostátní kongres katechetů na téma Živá víra a cy-
rilometodějské tradice se bude konat 26.–28. října 2013 
na Velehradě.
Obsah letošního kongresu vychází z Cyrilometodějské-
ho jubilea, z Roku víry, ze Synody o nové evangelizaci 
a z potřeb místní církve. 
Kongres pořádá Katechetická sekce České biskup-
ské konference pod záštitou otce biskupa Mons. Karla 

Herbsta SDB a ve spolupráci s diecézními katechetic-
kými centry a středisky. Kongres je určen pro všechny, 
kteří se věnují katechetické činnosti na státních i církev-
ních školách, ve farnostech a společenstvích i ve vol-
nočasových aktivitách. Je určen všem katechetům, 
učitelům náboženství, kněžím, vychovatelům, animá-
torům, pastoračním asistentům i laikům.
Hlavní náplní programu jsou odborné přednášky a dis-
kuze vycházející z tématu kongresu. Kongres se koná 
každé dva roky a osvědčuje se, že tato setkání jsou dů-
ležitou součástí pastorační služby církve a slouží přede-
vším k povzbuzení kněží i laických katechetů v jejich ne-
lehké službě. Je to setkání všech, které spojuje zájem 
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o katechezi, je to místo pro získání inspirace a nových 
informací, je to možnost diskutovat s odborníky i účast-
níky a samozřejmě také navázat nová přátelství.
Můžeme se těšit na přednášky pana kardinál Dominika 
Duky, Mons. Prof. Tomáše Halíka, Th.D., Doc. Petra Kubí-
na, Ph.D. (KTF UK), Mons. Jana Graubnera, MUDr. Lud-
mily Bartůškové (KTF UK), Mons. Doc. Ing. Aleše Opa-
trného, Th.D. (KTF UK), Prof. Pavla Ambrose SJ, Th.D., 
Doc. Dr. Michala Altrichtera SJ, Th.D., ThLic. Luisy Karc-
zubové, Th.D.).
Mše svaté budou celebrovat kardinál Dominik Duka 
OP, Mons. Jan Graubner, Mons. Karel Herbst SDB.
Info a přihlášky: www.katecheze.cz/kongresy-katechetu

Program efektivního rodičovství krok za krokem
Ve spolupráci s Centrem pro manželství a rodinu po-
řádáme osvědčený program, který pomáhá rodičům 
s výchovou (nejen) předškolních a mladších školních 
dětí. Program obsahuje přednášky, diskuze, případo-
vé studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem 
a mnoho dalších. Nejbližší kurz se koná v Mateřské ško-
le Řešovská 8, Praha 8 – Bohnice (od metra Kobylisy na 
konečnou autobusu č. 200), o sobotách 21. 9., 12. 10. 
a 19. 10. vždy od 9:00 do 17:00. Díky předpokládané 
dotaci jsme snížili plnou výši účastnického příspěvku 
na 1350 Kč/osobu a 2100 Kč/rodičovský pár. Lektorkou 
kurzu je Mgr. Martina Běťáková. 
Info a přihlašovací kontakty: http://cpr.apha.cz/step/

Křesťanská psychologická poradna
I v době letních prázdnin bude nabízet své služby do-
spělým klientům, kteří přicházejí s problémy partnerský-
mi, rodinnými, ale i osobními, jednorázovou psycholo-
gickou intervenci i možnost psychoterapeutické péče. 
Klientům se věnují věřící terapeuti pod odbornou su-
pervizí klinického psychologa PhDr. Petra Goldmanna. 
Nově nabízíme služby věřícího psychiatra. 
Do poradny je nutné se předem objednat na čísle 
220 181 777. Doporučený příspěvek za jednu konzulta-
ci je 400 Kč. Návštěva u psychiatra je hrazena ze zdra-
votního pojištění.

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz; www.chemin-neuf.cz

 ■ 16. června – pouť ke sv. Vítu – mše sv. v tuchoměřic-
kém kostele v 10:30. Při této příležitosti bude v kláš-
teře Komunity Chemin Neuf Den otevřených dveří. 
Od 15:00 začnou komentované prohlídky kláštera. 
V 15:00 začne také loutkové divadlo. V 18:00 bude 
v kostele koncert dětského a smíšeného sboru La 
Folia.

 ■ 30. června – 5. července – letní setkání pro mládež 
od 14 do 18 let v tuchoměřickém klášteře.

 ■ 7.–20. července 2013 – Škola jazyků v Anglii – pro 
mládež od 18 do 30 let: skvělá příležitost učit se an-
gličtinu s dalšími mladými křesťany a prohloubit du-
chovní život. Kde? Langport (Somerset).
Info: ccngildas@cheminneuf.org.uk

 ■ 28. července – 3. srpna – KÁNA: týdenní setká-
ní v Tuchoměřicích pro manželské páry je příležitos-
tí udělat si čas jeden pro druhého. Může to být pra-

vý prostor pro znovuobjevení a prohloubení jednoty 
vašeho manželství. Program pro děti od 3 do 13 let 
zajištěn.

 ■ 4.–11. srpna – Mezinárodní festival mladých od 18 
do 30 let – „Welcome to paradise“. Kde? Opatství 
Hautecombe v Savojských Alpách.
Info: www.welcometoparadise.fr

Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4; tel: 244 910 469
GSM: 733 161 614; e-mail: nazaret@apha.cz
www.praha.signaly.cz

Víkendovka v Nazaretě 
Kdy: 21.–23. června 2013, 12–20 let. 
Téma víkendovky: „Snášejte se a navzájem si odpouš-
tějte, má-li kdo něco proti druhému...“ Kol 3,13-15. Máš 
problémy se vztahy s kamarády, potíže někomu odpus-
tit a nevíš si rady co s tím? Přijď nebo přijeď k nám, spo-
lečně se zamyslet nad tím, jakým způsobem tyto pro-
blémy řešit. Kromě zajímavých témat na tebe čekají 
i různé hry. Začátek v pátek 21. 6. v 18:00 v kostele sv. 
Jakuba v Kunraticích, ukončení v neděli obědem v cca 
13:30. Účastnický poplatek je 300 Kč. S sebou: Bibli, spa-
cák, přezůvky, vhodné oblečení a obuv na ven i do-
vnitř. Doprava: ze stanice metra „C“ Budějovická auto-
busem č. 193 do zastávky Kunratická škola. Nazaret je 
žlutá budova za kostelem.
Přihlášky do 12. června 2013 na tel. 244 910 469, 
733 161 614 nebo na mailu: nazaret@apha.cz

Svatá Hora – poutní místo
ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny Marie
261 80 Příbram II č. 591; tel.: 318 429 930
e-mail: basilica@svata-hora.cz; www.svata-hora.cz
http://wap.svhora.cz

Johann Sebastian Bach na Svaté Hoře
13. června jste zváni na varhanní koncert P. Šmolíka 
v rámci cyklu 10 x varhany pokaždé jinak. Koncert za-
číná v 19:00. 
Vstupenky k dispozici: pavelsmolik@seznam.cz

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

 ■ 2. června v 10:15 zveme na vernisáž výstavy „Součást 
(s)tvoření“ – výtvarné, hudební a literární počiny čle-
nů farního společenství. Výstava výtvarných prací 
potrvá do konce června. V Pastoračním centru sv. 
Tomáše.

 ■ 9. června v 18:00 zveme na jarní koncert duchov-
ní hudby příbramského komorního souboru Codex 
Temporis do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši.

 ■ 11. června v 19:30 pokračuje otevřený seminář 
„Starej se o sebe“, který se zabývá otázkou jak prak-
ticky duchovně žít křesťanskou víru. V Pastoračním 
centru sv. Tomáše. 

 ■ 26. června v 17:00 zveme na „Modlitbu pro město“, 
která se bude konat na náměstí v parčíku (u pomní-
ku na památku padlým v obou světových válkách).
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PROGRAMY
Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49, klášter Emauzy, 128 00 Praha 2
tel.: 224 917 210; e-mail: cka@omadeg.cz; www.omadeg.cz/cka

Život se rodí ze smrti
Ekologická sekce České křesťanské akademie vyhlašu-
je při příležitosti Dnů vděčnosti za stvoření 2013 výtvar-
nou a fotografi ckou soutěž na téma „Život se rodí ze 
smrti“. Výtvarná soutěž je určena dětem; fotografi cké 
soutěže se může zúčastnit kdokoliv bez ohledu na věk.
Informace a motivační text pro děti lze najít na webu 
http://jiri_necas.jetmouse.cz/akce/Vyhlaseni_2013.pdf

Extra omnes: Papežství moderního věku
Kolegium katolických lékařů ČKA srdečně zve ve stře-
du 26. června 2013 do knihovny III. interní kliniky 1. LF UK 
a VFN, U nemocnice 1, Praha 2, (roh Karlova náměstí) 
na přednášku Doc. Mgr Jaroslava Šebka, PhD (Historic-
ký ústav ČSAV) s názvem „Extra omnes: Papežství mo-
derního věku“. 

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1; tel.: 220 516 740
e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
Jan Zrzavý – Benátské maličkosti
Od 7. května do 30. září 2013 jste zváni do Lorety na vý-
stavu Jana Zrzavého – Benátské maličkosti.

 ■ V sobotu 1. června se uskuteční další z Loretánských 
hudebních podvečerů. Od 19:00 bude v Loretě pro-
bíhat hudební program doplněný duchovním slo-
vem. Program: Varhanní podvečer v podání varha-
nice Marie Samkové.

 ■ Červnová benefi ce Večery u kapucínů proběhne 
5. června od 19:00. Během večera vystoupí skupina 
Létající rabín. Výtěžek benefi ce podpoří činnost me-
zinárodní nevládní organizace Adra, konkrétně pro-
jekt týkající se ochrany žen před domácím násilím 
v Gruzii.

 ■ Do října každou druhou sobotu v měsíci liturgii v 18:00 
v Loretě opět doprovází pěvecké sbory. V sobotu 
8. června přivítáme sbor Václav ze Staré Boleslavi. 
Po mši svaté je možné zůstat na krátký koncert du-
chovní hudby.

 ■ V neděli 9. června zazní během mše sv. v 18:00 v kos-
tele Narození Páně v Loretě ordinárium Missa mundi 
a proprium Missa V v podání Loretánské scholy.

 ■ Do října o posledních sobotách v měsíci probíhají pra-
videlné poutní soboty. Od 14:00 je možné se zúčast-
nit adorace v kostele Panny Marie Andělské a poté 
následuje duchovní program v klášteře. Závěrečnou 
mši sv. v kostele Narození Páně v Loretě v sobotu 29. 
června v 18:00 bude celebrovat br. Pacifi k Matějka 
OFMCap. Po bohoslužbě můžete zůstat na modlitbu 
loretánských litanií v ambitu. 

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17; tel.: 235 323 248
e-mail: sekretariat@domovrepy.cz; kultura@domovrepy.cz
www.domovrepy.cz

 ■ 2. června od 14:00 – Dětská pouť – zahrada Domova, 
vstupné dobrovolné.

 ■ 4. června od 15:00 – Koncert Jany Rychterové (z re-
pertoáru Two Voices a lidové písně) – refektář, vstup-
né dobrovolné.

 ■ 6. června od 10:00 – Dětské fl étničky – vystoupení 
dětí ze ZŠ Na Dlouhém lánu pod vedením Veroniky 
Šindelkové – denní stacionář, vstup volný.

 ■ 9. června od 17:00 – Orchestrální řada Archioni Plus 
pod vedením Michala Macourka – Koncert k 90. vý-
ročí narození Harryho Macourka – kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné.

 ■ 11. června od 19:00 – Jen jeden květ pro celý svět – 
překvapivé spojení japonské kaligrafi e s hudbou (ja-
ponské a světově známé melodie). Účinkují: mistr ka-
ligrafi e Hiroši Kató, Ena Jošida – piano a klávesová 
foukací harmonika, Věra Eretová a Pavel Eret – hous-
le – refektář, vstupné dobrovolné.

 ■ 18. června od 15:00 – Taneční skupina Primavera 
pod vedením Hanky Čermákové – denní stacionář, 
vstup volný.

 ■ 20. června od 18:00 – pěvecký sbor Besharmonie 
pod vedením Libora Sládka s repertoárem od stře-
dověku po jazzovou hudbu (na programu díla 
Zdeňka Lukáše, Leonarda Cohena,Thomase Tallise 
a dalších) – kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

 ■ 21. června od 17:00 – Flétna a klavír – koncert žáků 
paní učitelky Zuzany Hrbkové – refektář, vstupné 
dobrovolné.

 ■ 23. června od 15:30 – Kytarový koncert se zpěvem – 
kytara: Martin Křehnáč, zpěv: Jan Janda (renesanč-
ní, barokní a romantické skladby) – refektář, vstupné 
dobrovolné.

POZVÁNKY, NABÍDKY

Nikodémova noc
6. června 2013, od 19:00 do 22:00 (od 18:00 mše sv.), 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Podě-
brad, Praha – Královské Vinohrady.
Podstatou Nikodémovy noci je setkání s Ježíšem Kris-
tem přítomným v Nejsvětější svátosti. Adorace probíhá 
v tichu, ve tmě, za přítomnosti kněze, se kterým je mož-
né se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu 
rozhovoru.
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské 
rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, 
že jsi učitel, který přišel od Boha.“ (Jan 3,1-2)

Důležitým prvkem Nikodémových nocí je tma. Adora-
ce v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného zvuků 
a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá na-
lézt odvahu přijít a setkat se s Pánem.
K adoraci jsou zváni všichni. Věřící i ti, kteří se za ně ne-
považují nebo Boha jen tuší. Každý může kdykoliv přijít 
a kdykoliv odejít. Bůh zůstává.
Více: http://www.nikodemovanoc.cz

Akce pro mladší ministranty
Setkání pro mladší ministranty (cca od 8 do 15 let) pro-
běhne 8. června 2013. Zahájení v kostele sv. Filipa a Ja-
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kuba v Praze-Hlubočepích v 9:30. Program: nácvik li-
turgie, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 70 Kč 
na jídlo, sportovní (obuv na ven) a případně ministrant-
ské oblečení. Ukončení v 16:00. 
Info: web: http://ministranti.apha.cz
mail: ministranti@apha.cz

Setkání rodičů dětí v náhradní rodinné péči
YMCA – Živá rodina pořádá v úterý 11. června od 17:30 
setkání rodičů dětí v pěstounské, adoptivní nebo 
poručnické péči. Půjde o neformální schůzku zájemců 
o případné další setkávání. Chceme založit společenství 
lidí, které spojují podobné problémy. Máme možnost 
zvát si odborníky, ale zejména chceme přispět k tomu, 
abyste se mohli vzájemně poznat a povzbudit. Místo 
setkání v Praze upřesníme podle počtu přihlášených 
zájemců, hlídání dětí nebude zajištěno. 
Info a přihlášky: e-mail: zr@ymca.cz
http://www.zr.ymca.cz

Buen camino. Nejen o cestě do Compostely
Nakladatelství Paulínky Vás zve na prezentaci knihy Jo-
sefa Hese „Buen camino. Nejen o cestě do Compos-
tely“. Dobrodružný příběh je napsán pro středoško-
láky, četbu doporučujeme i jejich rodičům. Setkání 
s autorem se uskuteční 11. června od 19:15 v knihku-
pectví Paulínky při kostele Panny Marie Sněžné v Praze 
1, Jungmannovo nám. 18. Předpokládaný konec 
ve 20:30.
Vstup zdarma, na závěr malé překvapení.

František a Benedikt: šťastné „dvojpapežství“
Římskokatolická farnost ve Strašnicích, Karmelitánské 
nakladatelství a KDU-ČSL Praha 10 zve na další před-
nášku projektu I 17-11 Sociální nauka církve. Cyklus po-
kračuje přednáškou P. Benedikta Mohelníka, provinci-
ála Řádu bratří kazatelů. Tématem budou osobnosti: 
papež Benedikt XVI. a nově zvolený papež František. 
Přednáška s následnou besedou se koná ve středu 12. 
června 2013 od 19:00 v Divadle MIRIAM v Praze 10 – 
Strašnicích. Uzavře tak další ročník cyklu věnovaného 
sociální nauce církve.
Info: iniciativa1711@centrum.cz; www.i17-11.cz
www.youtube.com/user/socialninauka

G. P. Telemann: „Harmonický rok“
Gabriela Eibenová – soprán, Ensemble Sporck, čtvrtek 
13. června 2013 v 19:30, barokní refektář dominikánské-
ho kláštera sv. Jiljí.
Tak jako se v každém lidském životě objevují podob-
né klíčové události, i každý den provází určitý opakující 
se rytmus. Očekávání a vnější jistoty dodávají našim ži-
votům klid a směr. I liturgický rok sleduje zavedený sled 
svátků a texty přiřazené k jednotlivým obdobím se kaž-
doročně vracejí ke specifi ckým tématům. Jejich smysl 
je poskytovat sílu a útěchu, dávat odpovědi. A když slo-
va nestačí, je zde hudba. Právě skládání hudby pro bo-
hoslužbu bylo hlavní náplní barokních kapelníků a bo-
haté farnosti se předháněly v získání těch nejlepších. 
Vznikly tak slavné Bachovy kantáty a právě také cy-
klus kantát „Harmonická bohoslužba“ G. P. Teleman-
na, který je tématem červnového koncertu v barokním 
refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí. Jejich tex-
ty v sobě nezapřou luteránského ducha, plného výtek 

a poučování, ale nepostrádají ani humor a jednotlivá 
slova jsou zhudebněna často velmi výmluvně, vpravdě 
melodramaticky. Jejich obsah je nepopiratelně aktu-
ální: Nemáme se prý strachovat o materiální potřeby, 
ale důvěřovat, že vše se v dobré obrátí Jejich hudba 
je nádherná a velmi nápaditá a má tu čarovnou moc 
nechat každého z nás zapomenout na ten osobní le-
tošní rok – ať už je právě harmonický nebo ne.
Vstup Jilská 7a, rezervace: dominikanska8@op.cz
telefonem: 721 676 018 nebo www.dominikanska8.cz

Akce pro starší ministranty
Setkání 14.–15. června 2013 pro starší ministranty (cca 
od 15 do 25 let). Program: zahájení v pátek mší sva-
tou v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od me-
tra C Budějovická, bus č. 193, stanice „Kunratická 
škola“). V sobotu ráno mše svatá, příležitost ke svaté 
zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, fotbálek, 
fi lm. S sebou: 200 Kč na jídlo, sportovní a ministrantské 
 oblečení.
Info: web: http://ministranti.apha.cz
mail: ministranti@apha.cz

Pěší pochod pro každého
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně pořádá pěší pochod pro 
každého v sobotu 15. června 2013.
Sraz v 10:00 na parkovišti před farou v Tetíně. S sebou: 
velkou svačinu s pitím a něčím dobrým k opékání, tu-
ristické oblečení, pevné boty, pláštěnku apod. Trasa: 
z Tetína podél řeky do Srbska, opékání v Kozle (6 km) 
a domů či do sv. Jana pod Skalou (9 km). Doprava 
domů: vlakem ze Srbska, autem (s autosedačkami pro 
děti) s domluvenými dobrovolníky, pěšky podél Beroun-
ky do Berouna nebo zpátky do Tetína.

Svět není bezpečný. Co nás ohrožuje?
Přijměte pozvání na přednášku JUDr. Cyrila Svobody: 
„Svět není bezpečný. Co nás ohrožuje? O zahranič-
ní politice, Evropě a jejích obavách z budoucnosti“, 
která se bude konat v rámci farní akademie v nedě-
li 16. června 2013 v 16:30, v kostele P. Marie Královny 
míru, Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36.

Karel Štamberg

Zlatá Praha
Komentovaná prohlídka citadely Hnutí fokoláre a Cen-
tra Mariapoli se uskuteční v rámci cyklu „Zlatá Praha“ 
v neděli 16. června 2013 od 16:00, začátek v budově 
Centra Mariapoli, Mladoboleslavská 667, Praha-Vinoř. 
Hostem bude Ing. Arch. Jindřich Synek, autor projek-
tu této stavby, fi nalista soutěže „Grand Prix” Obce ar-
chitektů.
Vstupné dobrovolné, změna progr amu  vyhr azena.
Info: http://www.focolare.cz. Chcete-li dostávat po-
zvánky pravidelně elektronickou poštou, můžete se ob-
rátit na adresu zlata.praha@focolare.cz
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-
nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe.“
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OZNÁMENÍ

Koncert v kostele sv. Kateřiny
Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev 
a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají 
u příležitosti Evropského svátku hudby v úterý 20. červ-
na 2013 v 16:30 koncert duchovní hudby v kostele sv. 
Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje Pico-
lo coro et orchestra, řídí Marek Valášek. Na programu 
skladby M. A. Charpentiera, G. P. Palestriny, J. S. Ba-
cha, G. F. Händla, P. Ebena, W. A. Mozarta, J. Hanuše, 
A. Caldary. 
Projekt probíhá za podpory MČ Praha 2, vstup na kon-
cert je volný.

Exercicie pro pastorační pracovníky
Duchovní cvičení pro pastorační pracovníky ve farnos-
tech (lektory, akolyty, osoby pověřené k podávání sv. 
přijímání apod., muže i ženy.), se uskuteční letos opět 
v Exercičním domě na Svaté Hoře u Příbrami s P. Ja-
nem Regnerem. Při exercicích podle sv. Ignáce se za-
chovává mlčení, rozjímavou modlitbu je možno doplnit 
osobním rozhovorem s exercitátorem. Začátek je v ne-
děli 8. září večer, závěr v pátek 13. září 2013 ráno, cena 
470 Kč na den.
Kontakt: Mgr. Zdeněk Dubský, trvalý jáhen u sv. Ig-
náce, Praha 2, Ječná 2, 120 00, tel: 221 990 200, 
603 522 288, 224 922 682. Závazné přihlášky nejpozději 
do 15. června 2013.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ 
pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Je-
ruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní 
hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém 
kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Pra-
ze 1 – Malé Straně v úterý 18. června 2013 od 17:00 již 
šestý koncert duchovní hudby. Na programu budou 
díla S. Ravala, A. B. Ciaja, A. Corelliho, J. P. Sweelinka, 
J. van Eycka, J. L. Krebse. Účinkují: Alena Hönigová – 
varhany, Iva Lokajíčková – fl étny. Vstup volný.

Vstup do zralé dospělosti...
YMCA Familia zve 11.–15. září 2013 na Vysočinu na 10. 
ročník „Mužského rituálu“. Jedná se o netradiční se-
bezkušenostní aktivitu v ekumenickém duchu, kte-
rá je otevřena i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, 
že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jed-
nom víkendu, ale již téměř 800 mužů svědčí o tom, že 
na cestě ke zralé dospělosti může být tento čas velmi 
dobrým začátkem. Tuto mimořádnou akci lze absolvo-
vat a prožít pouze jednou. Program se inspiruje v od-
kazech mimoevropských kultur, ale je založen na křes-
ťanských hodnotách, po vzoru amerického Mens Rite 
of Passage P. Richarda Rohra. Vedou jej P. Petr Glogar 
OCD a P. Václav Vacek.
Info: www.familia.cz nebo 724 205 809
(Zdeněk Michalec)

Pokračování XXXII. ročníku CMP
Cyrilometodějská pěší etapová pouť z Levého Hradce 
na Velehrad, kterou pořádá Národní rada Sekulárního 
františkánského řádu a společenství poutníků – přátel 
sv. Františka bude v červnu pokračovat dvěma etapa-
mi, na které srdečně zveme další příznivce. 

 ■ V deváté etapě v sobotu 22. června budeme pu-
tovat z Ostrova nad Oslavou (z nádraží v 9:00, vlak 
z Prahy jede v 5:59) přes Radenice do Křižanova 
(19 km po značkách). 

 ■ Desátá etapa v neděli 23. června povede z Křižanova 
přes Žďárec do Tišnova (27 km).

Další podrobnosti o programu, ubytování i možnos-
tech dopravy vám sdělí organizátoři: Libor Gottfried: 
739 389 158; e-mail: L.Gottfried@seznam.cz; Uršula Jan-
ků: 731 604 392; e-mail: Ursula.Janku@seznam.cz nebo 
286 891 447. Info: www.poutnik-jan.cz; www.sfr.cz

Pouť do S. de Compostela
Farnost sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice pořá-
dá pouť do S. de Compostela, letecky s pěším putová-
ním 110 km. Termín: 6.–17. září 2013, cena cca 15 000 Kč 
(bez stravy). Duchovní doprovod P. Stanislaw Góra. 
Přihlášky a info: O. Polanská, 604 208 771
mail: olga.polanska@seznam.cz

SKAM
Zveme všechny mladé a jejich společenství na sportovní akci SKAM (Setkání Křes-
ťanské Aktivní Mládeže), která se bude konat od 14. do 15. června 2013 v Praze 
– Dolních Počernicích.
V pátek si můžete vybrat způsob trávení večera (ne/tradiční prohlídka Prahy, fi lm 
či večerní sport). V sobotu proběhne hlavní program akce, a to sportovní turnaje 
– pro pány turnaj ve fotbalu a pro smíšená družstva ve fl orbalu a plážovém volej-
balu. Vítězové si odnesou putovní pohár! Během dne bude možnost lámat rekor-
dy v atletice či vyplnit případný volný čas drobnými sporty. Na závěr celého dne 
se koná bohoslužba. Společný den zakončíme grilováním a volným programem 
na místní farní zahradě.
Přihlašování na SKAM probíhá od 20. dubna do 31. května 2013. Při včasnější re-
gistraci týmu je výhodnější startovné. Info a přihlášky: www.iskam.cz
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

2.–6. 6. Duchovní obnova pro 
všechny P. Josef Čupr SJ Exerciční dům Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín
GSM: 731 182 112
e-mail: exercicie.kolin@
seznam.cz

6.–9. 6. Obnova pro studenty P. Michael Altrichter SJ Exerciční dům Kolín viz výše

6.–9. 6 Duchovní obnova pro 
manžele P. Karel Moravec Duchovní centrum 

sv. Františka z Pauly

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

7.–9. 6.
Duchovní obnova – 
Prožívání tajemství 
Eucharistie 

P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24
737 01 Český Těšín
tel.: 558 761 429, 737 930 713
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz
http://www.jesuit.cz

14.–15. 6. Duchovní obnova pro 
podnikatele jáhen Jan Špilar Duchovní centrum 

sv. Františka z Pauly viz výše

15. 6.
Duchovní obnova pro 
mládež hledající své 
životní povolání

bratři pauláni Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly viz výše

18.–22. 6. 
Ignaciánské exercicie: 
Pociťovat zranění srdce 
s Ježíšem zraňovaným 

P. František Lízna SJ Matice svatohostýnská

Svatý Hostýn č. 115, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem
tel: 573 381 693 – 4
www.hostyn.cz, e-mail: 
matice1@hostyn.cz

20.–23. 6. 
Exercicie pro 
rozvedené i znovu 
sezdané

Mons. Aleš Opatrný ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

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

20.–23. 6. 
Duchovní obnova 
pro zdravotníky 
a pracovníky charity

P. Bohumír Vitásek Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly viz výše

21.–23. 6. Duchovní cvičení 
formou večeřadla P. Štěpán Martin Filip OP ŘKDS Stojanov

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

21.–23. 6.
Duchovní obnova 
– Nejsvětější Srdce 
Ježíšovo v mém životě

P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova viz výše

23.–27. 6. Duchovní obnova P. Václav Ježík SJ Exerciční dům Kolín viz výše

27.–30. 6.
DC – II. týden: „Poznat, 
milovat a následovat 
Ježíše Krista.“ 

P. František Lízna SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova viz výše

30. 6. – 
4. 7.

Duchovní obnova pro 
mládež I.

Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly viz výše
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné 
úcty.

Úmysl misijní
Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství 
účinně podporovat novou evangelizaci.

Úmysl národní
Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okol-
ností.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 19. 8. 2013
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské 
nám. 16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, roz-
šiřuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: zpravodaj@
apha.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Erika Kroupová. 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. červen 1968 Biskupové a ordináři ČSR rozhodli povolit užívání mateřského jazyka v mešním kánonu, konse-
krační slova nevyjímaje.

 3. červen 1713 Slavnostně vysvěcen chrám Nejsvětější Trojice řádu trinitářů v dnešní Spálené ulici v Praze 1 
od světícího biskupa Daniela Josefa Mayera.

 3. červen 1998 Předseda ČBK pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a předseda prezídia ERC synodní senior 
Pavel Smetana a ministr obrany ČR Michal Lobkowicz podepsali v Praze dohodu o duchovní 
službě křesťanských církví v české armádě.

 10. červen 1668 Katolický kněz Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka císařem Leopoldem I. jmenován praž-
ským arcibiskupem, což papež Klement IX. dne 11. 3. 1669 potvrdil. V r. 1649 zvolen opatem 
kláštera sv. Mikuláše na pražském Starém Městě a později ve Sv. Janu pod Skalou. V letech 
1659 – 1668 působil jako první biskup královehradecký. Dne 21. 11. 1671 položil základní ká-
men ke stavbě nového kláštera karmelitánů u sv. Havla na Starém Městě pražském. Velký cti-
tel sv. Václava.

 11. červen 1988 V katedrále sv. Víta na Pražském hradě uskutečněna konsekrace nových světících biskupů 
pražské arcidiecéze ThDr. Antonína Lišky a Mons. Jana Lebedy.

 12. červen 1848 Český vlastenecký kněz Jan Arnold sloužil na Václavském náměstí okázalou mši, jež se stala 
signálem k pražskému červnovému povstání, známému též jako „svatodušní bouře“.

 13. červen 1968 Činnost Řeckokatolické církve opět obnovena usnesením vlády ČSR na základě petiční 
akce, kterou předal vládě pražský apoštolský administrátor ThDr. František Tomášek. V r. 1969 
obnovena duchovní správa u sv. Klimenta na Starém Městě pražském.

 15. červen 1603 Císař Rudolf II. propůjčil pražským arcibiskupům knížecí hodnost.
 20. červen 1838 ThDr. Alois Josef Schrenk z Nötzingu jmenován císařem Ferdinandem I. pražským arcibisku-

pem, což dne 17. září 1838 papež Řehoř XVI. potvrdil. V roce 1844 schválil založení „Jednoty 
pro dostavení katedrály sv. Víta. (+ 5. 3. 1849).

 21. červen 1963 Po smrti papeže Jana XXIII. zvolen novým římským papežem Pavel VI. (vl. jm. Giovanni Battis-
ta Enrico Antonio Maria Montini), bývalý milánský arcibiskup a kardinál.

 22. červen 1733 Císař Karel IV. jmenoval katolického kněze Jana Mořice Gustava z Manderscheid-Blanken-
heimu 20. pražským arcibiskupem, což papež Klement XII. dne 18. prosince potvrdil. Předtím 
zastával funkci biskupa ve Vídeňském Novém Městě.

 25. červen 1933 Zemřel Kamil Gilbert, architekt. Podílel se na dostavbě katedrály sv. Víta na Pražském hradě 
po smrti Josefa Mockera r. 1899. Navrhl též mnohé církevní stavby. Objevil původní rotundu 
sv. Václava i baziliku Spytihněvovu, hroby českých králů a biskupů. (* 12. 2. 1869).

 27. červen 1688 Slavnostně vysvěcen farní kostel sv. Františka z Assisi na pražském Starém Městě u Řádu křížov-
níků s červenou hvězdou.

 29. červen 2003 Výnosem papeže Jana Pavla II. byl vyšehradský chrám sv. Petra a Pavla povýšen na „Baziliku 
minor“.

Arnošt Kelnar

Vážení čtenáři,
redakce Zpravodaje Vám přeje příjemně strávené letní měsíce, pokojné dny prázdnin a dovolených a dostatek 
dobrého času pro obnovu a posílení vztahů k Bohu a k vašim blízkým. Děkujeme za Vaši přízeň v tomto školním 
roce a těšíme se na setkání opět v září.


