
Slovo úvodem
Drama prezidentských voleb a četné emoce nejen politiků kolem nich ukázaly, že nám přeci jen záleží na 
zemi, kde žijeme, a její budoucnosti. Ale svět se netočí jen kolem prezidenta. Je řada jiných témat, která stojí 
za pozornost. 2. února, na svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic, se již tradičně setkávají řeholníci. Proto 
jsme připravili pohled na zajímavou postavu symbolizující řeholní život v nelehkých podmínkách komunismu, 
boromejku Matku Vojtěchu Hasmandovou. Na svátek Panny Marie Lurdské připadá den nemocných (11. 2.), 
ale také 11.–17. února probíhá již posedmé Národní týden manželství, který „po našem“ reaguje na zesilující 
módu svátku sv. Valentýna. A samozřejmě 13. února začíná popeleční středou krásný čas postní doby. Ved-
le zmíněných věcí však stále trvá papežem vyhlášený Rok víry a výzva putovat do našeho diecézního cent-
ra Roku víry – karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje, nejlépe s celou farností. Mimochodem, výročí přícho-
du sv. Cyrila a Metoděje vyvrcholí v naší arcidiecézi 9. března velkou slavností v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Přijďte!

(P. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci a ředitel Pastoračního střediska)

Může z Nazareta vzejít něco dobrého?
Známá otázka, kterou vznáší Natanael v první kapi-
tole Janova evangelia, jistě napadá nejen kněze, 
ale i řadu dalších lidí, kteří něco zaslechnou o Arci-
diecézním centru života mládeže – Nazaretu. Nemo-
hu ostatně zastřít, že jsem ještě před několika měsíci 
patřil mezi ně. Naštěstí má Janovo evangelium po-
kračování ve Filipově odpovědi: „Pojď a podívej se!“ 
Snad mne nikdo z biblistů neobviní z příliš odvážného 
výkladu evangelia. 
Protože název instituce je dosti krkolomný a její zkrat-
ka ADCŽM podivná, ustálilo se nakonec jen označe-
ní Nazaret. Není to jen budova, ale i tým lidí, kteří se 
snaží, s Boží pomocí, vytvářet zázemí a spolupořádat 
akce pro mladé lidi nejen v rámci naší arcidiecéze. 
Dvacet let existence jistě zanechalo mnohé stopy 
a název domu se vžil. 
Jako relativně novému řediteli mi nepřísluší hodnotit, 
co všechno se udělalo, ale přece jenom bych chtěl 
využít tohoto výročí. Je na Hospodinu, aby odplatil 
všem, kteří léta žili a pracovali v tomto domě. Oslava 
může být však příležitostí k pohledu směrem dopředu, 
abychom nedopadli jako Lotova žena. 
Tým, složený aktuálně ze tří dobrovolníků (čtvrtého 
stále hledáme) a kněze, se snaží vytvářet zázemí po-
dobné atmosféře v Nazaretské rodině a to vůbec 
není jednoduché. Ne samoúčelně, ale k tomu, aby 
do tohoto domu mohli přijíždět mladí lidé. Všechny 
možné aktivity (víkendová setkání pro mládež, pro-
gramy pro studenty středních škol a další rozmanité 
akce, které najdete na www.praha.signaly.cz/nase-
-aktivity/dum-nazaret) nejsou směřovány jen „k vyži-
tí“, zábavě, ale především k tomu, aby se mladí lidé 
setkali s Bohem a mohli projít solidní lidskou i duchov-
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Únorový kalendářík
 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu 

(Hromnice)
  Světový den zasvěcených osob (zahájení 

setkání v 10:00 v kostele Všech svatých na 
Pražském hradě)

 4. 2. Světový den boje proti rakovině
 11. 2. Panny Marie Lurdské, 

Světový den nemocných
 11.–17. 2. Národní týden manželství
 13. 2.  Popeleční středa – den přísného postu,  

(mše sv. v katedrále v 18:00)
 15. 2. Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, 

mučedníků, nezávazná památka
 16. 2. Pouť snoubenců ke sv. Valentinovi na 

Vyšehradě (mše sv. v15:30)
 21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
 22. 2. Celosvětový svátek skautek,  

Evropský den obětí zločinu
 24. 2. sbírka „Svatopetrský haléř“  

(proběhne při bohoslužbách)
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Matka Vojtěcha – služebnice Boží – 
statečný svědek víry
je název putovní výstavy věnované služebnici Boží, se-
stře boromejce, Matce Vojtěše Hasmandové. Přináší 
svědectví o řeholnici, která otevřená působení Ducha 
svatého a s hlubokým církevním smýšlením vedla řehol-
ní společenství sester boromejek k pokoncilní obnově.

Matka Vojtěcha
se narodila 25. března 1914 v Huštěnovicích u Velehra-
du, v rodině se sedmi dětmi. Při křtu dostala jméno Anto-
nie a velmi záhy, už v šesti letech, jí zemřela matka. Brzy 
zaslechla Boží volání k zasvěcenému životu a ve třinácti 
letech vstoupila do řeholního společenství Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostra-
vicí jako školní čekatelka. Vystudovala učitelský ústav 
v Praze a po období řeholní formace působila jako uči-
telka v Třeboni. Za 2. sv. války ošetřovala nemocné a ra-
něné vojáky ve Slaném. Pak pracovala Matka Vojtě-
cha ještě čtyři roky ve škole v Brně Líšni, z toho dva roky 
jako ředitelka. Po zrušení církevních škol zastávala služ-
bu představené komunity v Prachaticích. Zde ukrývala 
františkánského kněze Remigia Janču, který byl ale pro-
zrazen a zatčen. Spolu s ním byla zatčena i ona a ně-
kolik dalších sester a pro údajnou velezradu odsouzena 
k osmi letům komunistického žaláře. Toto náročné ob-

dobí svého života prožila statečně v postoji víry, kterou 
hájila před nespravedlivými komunistickými soudy. Po 
propuštění v roce 1960 žila ve velké komunitě sester ve 
Vidnavě, později také jako představená.
Na generální kapitule v roce 1970 byla ve Znojmě-Hra-
dišti postavena do úřadu generální představené Kon-
gregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Do 
všeho, co dělala, vkládala především své vlastní srdce. 
Povzbuzovala sestry k modlitbě, ke snaze o dobrý pří-
klad, k dokonalé lásce, aby tak přispěly nejen k obno-
vě kongregace, ale i církve a celého světa. Vytrvale je 
zvala ke hledání jejich poslání a způsobu, jak je usku-
tečňovat v současné společnosti.
Řeholní život byl do té doby chápán jako jistá cesta 
vedoucí ke svatosti, 2. vatikánský koncil však přinesl 
v tomto pojetí zásadní změnu ve výzvě k obnově řehol-
ního života. Matka Vojtěcha, pohotová ke znamením 
doby, získala koncilní dokumenty týkající se této obno-
vy. Bylo to nejen obtížné, ale v té době i velmi nebez-
pečné. Podněcovala jejich překlady, četla je, mluvila 
o nich při setkáních se sestrami a uváděla je do života. 
Přes zákaz se rozhodla přijímat do kongregace dívky se 
zájmem o řeholní život, které pak starší sestry tajně vy-
chovávaly v malých společenstvích.
Matka Vojtěcha zemřela 21. ledna 1988. Její služba vy-
vrcholila v roce 150. výročí přítomnosti sester borome-
jek v České republice.
Osm let po smrti Matky Vojtěchy, v listopadu 1996, do-
stal otec biskup Vojtěch Cikrle z Vatikánu dovolení 
k otevření diecézního beatifikačního procesu. V roce 
2009 byl celý spis odevzdán k vlastnímu studiu Kong-
regaci pro kauzy svatých. Nyní se připravuje další část 
procesu, proces nad uzdravením na přímluvu služebni-
ce Boží Matky Vojtěchy Hasmandové.

S. Remigie Češíková SCB

Výstava v pražské arcidiecézi:
Praha-Malá Strana, Vlašská 336/36, aula nemocnice 
MSKB: 23. 1. – 22. 2. 2013
Praha-Řepy, K šancím 50/6, Domov sv. Karla Boromej-
ského: 2. 5. – 2. 6. 2013
Praha-Hradčany, K Brusce 208/5, Písecká brána: 1. 7. – 
30. 7. 2013
Praha-Pankrác, pamětní síň: pro studenty a zaměst-
nance: 1. 11. – 28. 11. 2013
Kladno, nám. starosty Pavla 2, Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie: 3. 11. – 29. 11. 2013
Slaný, Politických vězňů 576, nemocnice: 2. 1. – 30. 1. 
2014
více na www.boromejky.cz

ní formací a to v pravém slova smyslu katolickou. To 
však nejde bez rodinného prostředí. Dům sice bude 
ovlivněn silně osobou kněze (ředitele) a členy týmu, 
ale není místem jedné spirituality, ale domem pro 
celou arcidiecézi. Rád bych tedy pozval k návštěvě 
nejen své spolubratry kněze, ale i všechny lidi dobré 
vůle, kteří možná podobně jako já, s určitým despek-

tem, vznášejí otázku podobné té evangelní. Odpo-
věď je stále stejná. Rádi poskytneme zázemí, pokud 
to bude v našich silách, i pro návštěvy a pobyty kně-
ží s jejich mladými farníky. Přijďte a uvidíte!

P. Benedikt Hudema,  
ředitel Arcidiecézního centra pro mládež 

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Matka Vojtěcha Hasmandová a Jan Pavel II.
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který je rychlý, výkonný a také v mnohém bezohled-
ný. Většině lidí nezbývá, než se tomuto tempu a výko-
nu přizpůsobovat. Vedle toho může vypadat nemoc-
ný člověk jako poněkud nehodící se do tohoto světa. 
Jeho život se zpomalil, výkon klesl, síla ho opouští, zda-
leka nemůže dělat všechno to, co mohl, když byl zdráv. 
Nestačí našemu tempu života. Tak se může stát, že ho 
vlastně míjíme, běžíme rychleji než on. Stačíme mu po-
přát, aby se brzy uzdravil – aby zas nabral naše tempo. 
Jenže to nejde mnohdy tak rychle a někdy to nejde 
vůbec. Někdo se už neuzdraví, snad se mu jen pove-
de o něco lépe. Jisté ale je, že nás nemocný potřebu-
je a bude potřebovat. Nejen jako ty, kdo se postarají 
o jeho ošetřování, jídlo, prostředky k životu. Ale jako ty, 
kteří s ním budou. To vyžaduje, abychom mu při setká-
vání přizpůsobovali tempo svého života. Abychom ho 
nemíjeli, ale byli s ním fyzicky i duševně, a to v jeho život-
ním tempu. Snadná omluva každého činného člověka, 
že nemá čas, nemocnému nepomůže. A osobní chá-
pající přítomnost nenahradí ani nejdokonalejší přístroje 
nebo ústavy. Uvažme, že my sami můžeme být pro ne-
mocného velkým obohacením, když mu věnujeme čas 
a pozornou blízkost. A to tím více, čím více je naše láska 
a péče podporována naší vírou a modlitbou. 

Aleš Opatrný, KTF UK v Praze 

Ohlédnutí za půlrokem činnosti 
Akademické duchovní 
správy ČVUT v Praze
Když vloni zjara založil pražský arcibiskup pro členy aka-
demické obce ČVUT v Praze, nejstarší technické univer-
zity v Evropě, samostatnou duchovní správu, tak si toho 
mnozí ani nepovšimli. A mnozí si možná s trochou ironie 
pomysleli, že je to další ze zbytečných administrativních 
úkonů s pramalým praktickým významem. Že opak je 
pravdou a že se na poli pastorace vysokoškoláků nejen 
v Praze zrodil silný hráč, si uvědomili už návštěvníci slav-
ného „Veni Creator Spiritus“ v pražském staroměstském 
kostele sv. Bartoloměje, kterým byla činnost ADS ČVUT 
oficiálně zahájena. Dvě stovky účastníků z řad studen-
tů i pedagogů, profesionálně vedený studentský sbor, 
který slavnost doprovázel a podepsal se nejen na du-
chovním, ale též kulturním zážitku účastníků bohosluž-
by, ale především přítomnost vrcholných představitelů 
české katolické církve a ČVUT – pražského arcibisku-
pa Dominika kardinála Duky a rektora ČVUT v Praze, 
Prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. s chotí. Přítomnost 
České televize, Televize Noe a Rádia Proglas jen pod-
trhla význam tohoto historického okamžiku ve více než 
třísetleté historii ČVUT. 
Vlajkovou lodí ADS ČVUT se staly středeční večery na-
zvané „Ve středu ke Středu“. Po mši svaté, slavené 
v kostele sv. Bartoloměje, který se stal „univerzitním“ kos-
telem našeho společenství, následuje v kryptě kostela 
přednáška či beseda s významným hostem. A že zá-
jem studentů je oprávněný, dokládají jména jako Ma-
rek Orko Vácha, Prokop Remeš či Daniel Herman, kteří 
nás navštívili v zimním semestru. V letním semestru se tě-
šíme na další vynikající osobnosti: za všechny jmenujme 
Prof. Petra Piťhu, Prof. Jiřinu Šiklovou nebo Prof. Ludvíka 
Armbrustera. Neméně zajímavý bude i komponovaný 
večer v podání Miloše Doležala věnovaný mučedníku 
doby nedávné, P. Josefu Toufarovi. 

Oslava XXI. Světového dne nemocných
Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského a Nemoc-
nice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského v Praze Vás srdeč-
ně zvou na oslavu XXI. Světové-
ho dne nemocných dne 11. úno-
ra 2013 ve společenství našich 
nemocných, zdravotníků i všech, 

kteří se nemocným věnují, v Nemocnici Milosrdných se-
ster sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1.
Na programu je seminář od 13:15 v aule nemocni-
ce. Téma první přednášky je Milosrdenství jako životo-
dárný postoj, přednáší PhLic. Kateřina Lachmanová, 
Th.D. a na téma Inspirace z poselství papeže Benedikta 
XVI. u příležitosti 21. Světového dne nemocných, před-
náší ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. Seminář bude 
završen v 15:00 mší v kostele sv. Karla Boromejského, 
celebruje Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský.

Nemocní mezi námi
Nemocní mnohdy mezi námi nejsou, protože jsou v ne-
mocnicích, ústavech nebo osamělí doma. Postarat se 
u nich o léčbu, ošetřování nebo donášku jídla a úklid 
jsou jistě nezbytné věci. Díky každému, kdo se o toto 
stará. Ale člověk potřebuje víc než jen to, co udržuje 
jeho život po biologické stránce nebo co zmírňuje jeho 
fyzické bolesti. Potřebuje druhého člověka a druhé lidi. 
A v tomto bodě je někdy péče o člověka tím slabší, čím 
důmyslnější a dokonalejší je péče lékařská. Dřív většina 
lidí stonala a nakonec i umírala doma, tedy většinou 
mezi svými. Dnes žijeme ve světě technicky, i co se me-
dicíny týče, nesrovnatelně dokonalejším. Je to ale svět, 
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V rámci dalších pastoračních aktivit mohou studenti na-
vštěvovat i dvě kolejní společenství, scházející se pravi-
delně na Strahovských kolejích a na Kladně. Výlety, re-
kolekce, exercicie, kulturní a sportovní akce a mnoho 
jiného jen dokresluje bohatou nabídku ADS ČVUT. A ne-
zapomeňte, že nás můžete najít nejen na našich ofici-
álních stránkách na adrese http://ads.cvut.cz, ale i na 
všech běžných sociálních sítích, kde nám můžete vy-
jádřit svoji podporu. Těšíme se, že se s některými z Vás, 
čtenářů Zpravodaje, na našich akcích potkáme.

za tým ADS ČVUT –vs–

Symbol radosti
Betlémské světlo symbolizuje především postavu Ježíše 
Krista, který sám je nazýván Světlem. Přinášet toto svět-
lo je u nás už třiadvacetiletou tradicí. 
Poslední adventní sobotu jsme se sešli v kostele sv. Ja-
kuba na večerní bohoslužbu. V závěru mše sv. donesly 
naše skautky betlémské světlo. Přivítali jsme ho jako sym-
bol radosti, kterou chceme nést do svého okolí. V prů-
vodu, s lucerničkami a zásobou svíček, jsme se vypra-
vili do Komunitního centra, ležícího na opačném konci 
lesoparku. Někteří stodůlečáci už na nás čekali, vědě-
li o nás ze stodůleckého časopisu. Jiným jsme předa-
li světlo zcela náhodně a někteří se k nám přidali ces-
tou, protože zahlédli z tubusu metra světelný průvod. 
Tak jako ubývaly naše zásoby čajových svíček, obje-
vovalo se po parku i sídlišti stále více malých světýlek 
a svítících kočárků. Naši pouť, kterou jsme obětovali za 
místo, ve kterém žijeme – Prahu 13, jsme zakončili v Ko-
munitním centru sv Prokopa modlitbou a zpěvy z Taize.

Ludmila Vyskočilová, pasorační asistentka z farnosti 
u kostela sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky

Půst
Popeleční středou začíná krásný čas doby postní. Co 
půst vlastně je nám přiblíží úryvek z knihy „Klíčové poj-
my křesťanské spirituality“, kterou napsal uznávaný ital-
ský autor Enzo Bianchi.
V současné západní společnosti vidíme, jak se z církev-
ní praxe půst de facto vytrácí: životní praxe, už v izrael-
ském národě velmi silná, kterou potvrdil Kristus a církev-
ní tradice přijala, se z našeho života ztrácí a nikdo již po 
ní nevolá... Jenže k nalezení skutečné pravdy, pravdy 
lidské, která se působením Boží milosti stává pravdou 
křesťanskou, je třeba přemýšlet, modlit se, společně sdí-
let dobra, poznat zlo, jež se v člověku usazuje, a také 
se postit. Půst je třeba chápat jako ukázněnost úst. Jíd-
lo přesahuje čistě vyživovací funkci, patří i do oblasti tu-
žeb a má důležité afektivní a symbolické rysy. Člověk se 
totiž nesytí jen jídlem, ale též slovy a gesty, vztahy, lás-
kou, tedy vším, co dává životu smysl, i když pochopitel-
ně stravou zaopatřen být musí. Jedení ostatně probíhá 
ve společnosti, vykazuje rysy družnosti a vzájemnosti.
Lidská ústa jsou spojena se „stravou“, „mluvením“ i „po-
libkem“, tedy s biologickým, komunikativním i afek-
tivním rozměrem lidské existence, a tak ve své vnitřní 
jednotě odkazují na celek lidské osoby, která v jednot-
livých rozměrech „žije“. Půst má pak zásadní úlohu, ne-
jen proto, že si díky němu uvědomujeme svůj hlad, ale 
vede nás k tomu, abychom si uvědomili také, čím ži-
jeme, čím se živíme a jak máme uspořádat své chutě 
v souvislosti s tím, co je podstatné. Bylo by zavádějící 
domnívat se, že půst v rozmanitosti svých forem a stup-
ňů, jak je křesťanská tradice rozvinula – úplný půst, zřek-
nutí se masitých pokrmů, přijímání jen rostlinné stravy 
nebo život čistě o chlebu a vodě – je možné nahradit 
nějakou jinou formou umrtvování a odříkání. Při jídle se 
totiž odmalička vztahujeme k vnějšímu světu: dítě se při 
kojení nejen nasytí mateřským mlékem, ale též pozná-
vá neoddělitelnost matky od potravy; dítě se totiž živí 
vším, co ho obklopuje: „pojídá či polyká“ hlasy, vůně, 
tvary, tváře, a tak se pozvolna utváří jeho osobnost. 
Symbolická platnost půstu vychází z celé řady aspektů, 
a proto nemůže být půst ve své jedinečnosti nahrazen 
jinými asketickými formami, které též mají symbolickou 
složku, ale nemohou obsáhnout celou symbolickou šíři 
půstu. Není možné mezi sebou jednotlivá asketická cvi-
čení zaměňovat!

P. Vladimír Slámečka a P. Marek Orko Vácha

Foto Michal Němeček
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Půstem se totiž učíme poznávat, mírnit a vést celé 
množství našich chutí tím, že mírníme svou základní a ži-
votní chuť – hlad – a současně se učíme ukáznit své 
vztahy s ostatními, se skutečností, jež nás obklopuje, 
a s Bohem; všechny tyto vztahy bohužel mohou trpět 
pokušením z nenasytnosti. Půst je askezí potřeb a vý-
chovou tužeb. Jen duchaprázdné a pošetilé křesťan-
ství, které často samo sebe chápe jen jako sociální mo-
rálku, může odepsat půst jako v podstatě nedůležitý, 
nahraditelný prakticky jakýmkoliv úkonem sebezáporu, 
v němž si odřeknu něco z nadbytečných věcí (a tedy 
ne tak životně důležitých jako strava). Jde o určitý druh 
doketismu, v němž je stvořenost jen zdánlivá, a tak se 
zapomíná na tělo a na to, že je chrámem Ducha svaté-
ho. Ve skutečnosti člověk půstem vyznává víru v Boha 
celým svým tělem, půst je lékem na intelektualistické 
zploštění duchovního života či na zmatečnou snahu 
nahradit duchovní život různými psychologickými po-
stupy. Bohužel často reálně hrozí, že se půst stane ces-
tou k dosažení záslužného činu nebo asketickou per-
formancí. Proto křesťanská tradice připomíná, že půst 
se má odehrávat ve skrytu, v pokoře, s jasným cílem: 
spravedlnost, ochota dělit se, láska k Bohu a k bližnímu 
(srov. Iz 28, 4,7; Mt 6,1-18). Křesťanská tradice je v tom-
to tématu skutečně velmi vyvážená a moudrá: „Půst je 
neblahý, až škodlivý pro toho, kdo nezná jeho základní 
výrazové prostředky a podmínky“ (Jan Zlatoústý); „Je 
lépe jíst maso a popíjet víno, než v pomluvách požírat 
své vlastní bratry“ (otec Hyperochios); „Když zachová-
váte řádný půst, nebuďte přitom pyšní. Pokud byste to-
tiž měli kvůli postu zpyšnět, najezte se masa, protože je 
lepší jíst maso než se naparovat a chlubit“ (Isidor Pres-
byter).
Skutečně totiž jsme tím, co jíme, a věřící nežije jen chle-
bem, ale především eucharistickým Slovem a Chle-
bem, tedy Božím životem. Proto je osobní i církevní způ-
sob zachovávání půstu součástí následování Krista, 
který se ostatně též postil (srov. Mt 4,2), je to poslušnost 
Pánu, jenž po svých učednících chtěl, aby se modli-
li a postili (srov. Mt 6,16-18; 9,15; Mk 9,29; srov. Sk 13,2-
3; 14,23). Půst je tedy vyznáváním víry vlastním tělem, je 
pedagogikou, jak přivést celou svou osobnost k uctívá-
ní, adorování Boha (nezapomeňme, že etymologicky 
„adorovat“ obsahuje odkaz na ústa: os – oris, která vy-
jadřují něco z celku lidské osoby). V době, kdy konzum 
otupuje schopnost rozlišovat mezi pravými a nepravý-
mi potřebami, dietní terapie a samotný půst se stáva-
jí předmětem byznysu a půst „nově“ objevujeme skr-
ze východní asketická cvičení, kdy je svatopostní doba 
chápána jen jako ekvivalent k islámskému ramadánu, 
si křesťané musí připomenout antropologický základ 
a křesťanská specifika půstu, jež je úzce spojen s vírou 
a klade otázku: „Křesťane, čím a z čeho žiješ?“

Enzo Bianchi, Klíčové pojmy křesťanské spirituality,  
Karmelitánské nakl., 2009

„Krize je pro mne silné slovo...“
Hodnoty manželství a rodiny nepatří mezi ty ve společ-
nosti nejpreferovanější a nejvýhodnější. V únoru si ka-
ždoročně připomínáme týden manželství. Při této pří-
ležitosti jsem položila několik otázek třem manželským 
párům, které už spolu pár let žijí.

Jirka a Eva, manželé 26 let, tři děti (25, 22, 15)

 ■ Čeho si na vašem manželství nejvíce vážíte, co 
považujete za důležité? 
Eva: Manželství je dar, pokud se naučím dávat a přijí-
mat, je to ideální šance, jak se můžu formovat (ne de-
formovat) a přitom zůstat sama sebou. Manželství nás 
učí některým dobrým vlastnostem, jako je třeba tole-
rance, mírnost, vlídnost, odpuštění…. bez toho to ne-
jde. Asi za nejdůležitější považuji vzájemné obohace-
ní, to je výsada manželství, to vám žádná kamarádka 
nenahradí.
Jirka: V prvé řadě si vážím osobnosti mého partnera, 
čímž mám na mysli především smysl pro zodpovědnost 
za praktický chod rodiny a její rozvoj v duchovní a kul-
turní oblasti. Partnerka mi vytváří dokonalé zázemí pro 
mou práci (mám roli dominantního“ živitele“ rodiny) 
a podstatně mi odlehčuje od mých povinností týkají-
cích se „hlavy“ rodiny. A přitom všem mi poskytuje do-
statek osobní svobody, to je zásadní! Manželství a rodi-
na je pro mě přístavem, z něhož sem tam vyplouvám, 
nerad, ale vracím se vždy rád.

 ■ Každý pár prochází v manželství krizemi, co vám po-
máhá jim předcházet a jak je řešíte? 
Eva: Krize je pro mne silné slovo. V našem vztahu si spí-
še uvědomuji větší či menší nedorozumění a neshody, 
které vznikají z běžných starostí. Důležité je být otevřený 
tomu druhému, dát prostor k rychlému odeznění emo-
cí. Emoce jsou důležité k vyjádření určitého postoje, ale 
nesmí být podmíněny zlobou, to pak dochází ke zby-
tečnému zranění a tyto jizvy jsou bolestivé i po čase. 
Myslím, že nedorozumění a neshody budou v každém 
období vztahu, tomu se nevyhneme, ale tolerancí, ur-
čitou noblesou a smyslem pro humor se dá ovlivnit je-
jich průběh.
Jirka: To je těžká otázka. Krize přicházejí a odcháze-
jí a lze jen spekulovat, zda a jak jim lze účinně před-
cházet. V našem případě bych si dovolil hovořit spíše 
o větších či menších konfliktech než o skutečných kri-
zích. Důležitá je nesporně tolerance, ale její praktická 
kombinace se zodpovědností bývá nejčastěji „kame-
nem úrazu“, a to především v názoru na míru svobody 
a zodpovědnosti u našich dětí.. Předcházení a řešení 
konfliktů je zdánlivě jednoduché – zklidnění, vzájemné 
naslouchání a přiměřená míra tolerance, to vše ve spo-
jitosti s modlitbou za partnera a za ostatní členy rodiny. 
Ale v praxi je to mnohdy řehole... Důležité však je z kaž-
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dého konfliktu se co nejvíce poučit, protože každý oka-
mžik v našem životě má svůj smysl.

 ■ Jak vnímáte tradiční křesťanské hodnoty v manžel-
ství, ve své rodině, mají místo v současné společnosti?
Eva: Tradiční hodnoty manželství nejsou „in“. Často sly-
ším: „to je normální, ty jsi mimo“. Je mi líto dnešní společ-
nosti, protože se velmi ochuzuje. Uvědomuji si také, o co 
složitější to mají mladí lidé, kteří se rozhodli a snaží se pře-
nést křesťanské hodnoty do vztahu. Tlak okolí a prostře-
dí je tak silný, že se skláním před nimi s nesmírnou úctou 
a obdivem a chci je povzbudit k vytrvalosti. Stojí to za to!
Jirka: Naše společnost trpí nedostatkem vzorů. To je 
pravá příčina morální krize. Neúcta k autoritám a k tra-
dicím. Tradiční křesťanské hodnoty jsou nezastupitelné 
pro vytváření pevného řádu na morálních základech. 
To platí zejména pro vytvoření rodiny. To je ten pev-
ný základ! Není nic lepšího a jednoduššího pro mladé-
ho člověka než obrázek úplné rodiny fungující na prin-
cipech vzájemné úcty a tolerance. Vnitřní nekázeň 
a intolerance spojena se sebevětším materiálním bo-
hatstvím nečiní člověka šťastným – o tom se přesvěd-
čujeme dnes a denně na každém kroku. Aplikace tra-
dičních křesťanských hodnot do našeho každodenního 
života nás vnitřně osvobozuje.

Petr a Lída, manželé 30 let,  
čtyři děti (29, 27, 22, 13), dvě vnoučata

 ■ Čeho si na vašem manželství nejvíce vážíte, co po-
važujete za důležité?
Lída: Považuji za důležité, že jsem vstupovala do man-
želství sice zamilovaná, ale hlavně po poradě s Hos-
podinem. Vážím si toho, do jaké společnosti jsem se 
dostala. Tou společností myslím svého manžela a Hos-
podina s námi. Též naše děti, které nám půjčil.
Petr: Nejvíc si vážím své manželky, protože je to jedi-
ný člověk, který se mi dobrovolně, zcela bez výhrad 
a možnosti vzetí slibu zpět oddal. Pokud už to manžel-
ka udělá, je jistě hodna toho, abych si ji pro to vážil ze 
všech lidí nejvíce.

 ■ Každý pár prochází v manželství krizemi, co vám po-
máhá jim předcházet a jak je řešíte? 
Lída: Předcházet a vlastně i řešit nám je pomáhá mod-
litba. Protože to nejdůležitější, co nás spojuje, jsme do-
stali a dostáváme. Také vědomí, že cokoliv ten druhý 
dělá, nikdy není namířeno proti mně. A pak chodit spo-
lu ruku v ruce před Hospodina a spolu uléhat, aby slun-
ce nezapadlo nad případným hněvem naším.
Petr: S odvoláním na bod 1 tvrdím, že pokud už jsem 
našel někoho tak oddaného jako je moje žena, tak se 
budu všemožně snažit, abych jí porozuměl a ji přijal. 
Tedy kdo jiný by si měl rozumět více a snažit se toho 
druhého pochopit, než manželé. Neporozuměním či 
urážkami snižuji svoji volbu, že jsem vybral tu nejlepší. 
Krizi beru tedy jako své selhání, kterému se chci zcela 
logicky vyhnout.

 ■ Jak vnímáte tradiční křesťanské hodnoty v manžel-
ství, ve své rodině, mají místo v současné společnosti?
Lída: Cíl u Hospodina, jeho přítomnost, jeho láska – 
dává mému životu smysl, ač to zní jako klišé. Bez smyslu 
se musí asi velmi těžko žít. Nedovedu si totiž představit, 
že bych se pachtila jen proto, abych si užila vyměře-
ná léta, že bych byla slušná a hodná jen proto, že se to 
má. A nevím, jak vychovávat děti k tomu, aby byli sluš-
ní a hodní, jen proto, že tak je to správné.
Petr: Spíše než tradiční bych uvedl opravdové hodnoty. 
Tradice může člověka podržet, ale v těžkých chvílích se 
může opřít spolu s druhým pouze o nefalšované spoje-
ní s Bohem. Asi bych řekl, že je podstatné dělat naplno 
to, k čemu jsem byl povolán. Když jsou malé děti, ne-
nechávat zoufalou manželku s nimi samotnou, ale utí-
kat z práce, abych pomohl doma, Třeba jenom poví-
dáním. Nezdržovat se sebou, protože na sebe budu mít 
čas v penzi (možná). Samozřejmě není čas na rekolek-
ce apod., ale z vlastní zkušenosti vím, že Bůh dá člově-
ku v tu chvíli jiné dary. S odrůstáním dětí nelze vztahově 
k manželce zakrnět, ale využít nabytý čas a jít dál, tře-
ba v prohlubování společné modlitby, obnově společ-
ných koníčků apod.

(ek, pokračování příště)

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 10. 2.  5. neděle v mezidobí (9:00): kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady (P. Zdenek Wasserbauer)
 24. 2.  7. neděle v mezidobí (9:00): katedrála sv. Petra a Pavla, Brno-Petrov (Mons. Jiří Mikulášek)

Radio Proglas
 3. 2.  4. neděle v mezidobí (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod  

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 10. 2.  5. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 13. 2. PoPeleční středa (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 17. 2. 6. neděle v mezidobí (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora 
 24. 2.  7. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 2. 2. Uvedení Páně do chrámU (17:30): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 3. 2. 4. neděle v mezidobí (10.30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Ing. Pavel Šupol)
 10. 2.  5. neděle v mezidobí (10.30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jiří Topenčík)
 13. 2. PoPeleční středa (16.30): bazilika sv. Sabiny, Řím (Benedikt XVI.)
 17. 2. 6. neděle v mezidobí (10.30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jacek Domański)
 24. 2.  7. neděle v mezidobí (10.00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna vyhrazena.
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Pravidelný eucharistický výstav

DEN ČAS KOSTEL (ULICE) MíSTO

Po – Pá 6:00 – 7:00 sv. Filipa a Jakuba (Na Zlíchově) Praha-Hlubočepy

Po – Pá (kromě 1. Pá 
v měsíci) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Praha-Staré Město

Po – Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Praha-Malá Strana

Po 18:40 – 19:30 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Út 15:00 – 17:45 sv. Josefa (nám. Republiky) Praha-Nové Město

St po mši sv. 8:40 – 9:10 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka

St 18:00 – 18:30 sv. Remigia (nám. 25. března) Praha-Čakovice

St 18:45 – 19:30 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice

Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Praha-Nové Město

Čt (1. v měsíci, za 
povolání) 17:00 – 18:00 Narození Panny Marie (U školy) Nové Strašecí

Čt 17:40 – 18:00 Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora

Čt (před 1. pátkem 
v měsíci) 18:00 – 18:30 Narození Panny Marie (Baarova) Praha-Michle

Čt (září – červen) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Edisonova) Praha-Petrovice

Čt 19:00 – 19:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy

Čt (před 1. pátkem 
v měsíci) cca 19:00 – 19:30 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Pá  8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Praha-Hradčany

Pá (1. v měsíci)  8:15 – 16:15 sv. Ludmily (nám. Míru) Praha-Vinohrady

Pá (1. v měsíci) 8:30 – 9:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Pá (zvonek „kancelář“) 12:00 – 13:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice

Pá (1. v měsíci) 17:00 – 18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Pá (1. v měsíci) 17:00 – 18:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy

Pá 18:00 – 19:15 sv. Františka z Assisi (U Habrovky) Praha-Krč

Pá (2. v měsíci, za 
mladé lidi v obtížných 
situacích)

18:40 – 19:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Pá (září – červen) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Kovářova) Praha-Stodůlky

Pá (pouze 1. v měsíci) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Edisonova) Praha-Petrovice

Pá (září – červen) po mši sv. 19:15 – 21:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka

So (1. v měsíci) 17:40 – 18:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka

Ne 10:10 – 10:50 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

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.

Z diáře kardinála Duky
 2. 2. 10:00 Praha-Hradčany, kostel Všech svatých a katedrála, setkání s řeholníky –  

svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv.
 9. – 11. 2.  Hamburg, Týden víry
 11. 2.  Praha, Světový den nemocných, návštěva Fakultní nemocnice v Motole
 12. 2. 14:00 Hradec Králové, Univerzita, převzetí čestného doktorátu
 13. 2. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála, Popeleční středa – mše sv.
 17. 2. 10:00 Benátky nad Jizerou, kostel sv. M. Magdalény – mše sv.
 17. – 22. 2.  Vranov u Brna – exercicie ČBK
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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

Slavení nezávazné památky Bl. Bedřicha 
Bachsteina a druhů, mučedníků
Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad udělová-
ním svátostí potvrdila dne 7. listopadu 2012 české tex-
ty Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků, pro sla-
vení jejich nezávazné památky v pražské arcidiecézi, 
stanovené na den jejich mučednické smrti, 15. února. 
Texty jsou k dispozici ke stažení na adrese http.//ps. 
apha.cz/nezavazna-pamatka-bl-bedricha-bachsteina 
-a-druhu-mucedniku

Personalia
Jáhenské svěcení
V sobotu 8. prosince 2012 přijal v basilice Nanebevzetí 
Panny Marie Příbram-Svatá Hora jáhenské svěcení pro 
kongregaci redemptoristů David Horáček CSsR. Svě-
titelem byl Mons. Karel Herbst SDB, pražský pomocný 
 biskup.

Ustanovení
David Horáček CSsR byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. ledna 2013 ustanoven 
k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Příbram-Svatá Hora.
Ing. Vojtěch Macek byl s účinností od 1. ledna 2013 
uvolněn z funkce odborného duchovního asistenta vik-
ariátů Beroun a Rakovník.

Mgr. Jaroslav Knichal byl se souhlasem svého ordináře 
s účinností od 1. ledna 2013 jmenován a ustanoven rek-
torem kostela sv. Jana Nepomuckého Praha-Hradča-
ny. V důsledku tohoto ustanovení se od stejného data 
stal statutárním orgánem Římskokatolické duchovní 
správy u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha-Hrad-
čany.
P. Mgr. Josef Michalčík CSsR byl na svou žádost jako 
řeholního představeného s účinností od 1. ledna 2013 
uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické 
farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram-
-Svatá Hora a s účinností od téhož data byl jmenován 
a ustanoven výpomocným duchovním téže farnosti.
P. Jan Sokulski CSsR byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. ledna 2013 uvolněn z funk-
ce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Příbram-Svatá Hora a s účin-
ností od téhož data byl jmenován a ustanoven admini-
strátorem téže farnosti. 
Mjr. Mgr. Petr Svoboda byl z důvodu svého ukončení 
služby v duchovní službě Armády ČR s účinností od 1. 
ledna 2013 uvolněn z funkce rektora kostela sv. Jana 
Nepomuckého Praha-Hradčany a z funkce vojenského 
kaplana v Armádě ČR. Tím současně zaniká jeho po-
stavení statutárního orgánu Římskokatolické duchovní 
správy u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha-Hrad-
čany.

 22. 2. 19:00 Praha, Psychoterapeutická fakulta FF UK – přednáška pro studenty celoživotního vzdělávání
 24. – 27. 2.  Řím, Papežská univerzita Gregoriana, Papežský východní institut – mezinárodní kongres: Svatí Cy-

ril a Metoděj mezi slovanskými národy: 1150 let od začátku misie

Z diáře biskupa Malého
 1. 2. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv.
 13. 2. 10:00 Praha-Nové Město, VOŠ sociálně pedagogická a teologická JABOK – 

vizitace
  18:00 Praha-Vršovice, kostel sv. Václava – mše sv.
 17. 2. 8:00 Praha-Staré Město, kostel sv. Havla – mše sv.
 17. – 23. 2.  Vranov u Brna – exercicie ČBK
 24. 2. 11:00 Praha-Zbraslav, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv.
 28. 2. 10:30 Třebíč, Katolické gymnázium – diskuze se studenty a pedagogy
  17:30 Třebíč, kostel sv. Martina – mše sv.
  19:00 Třebíč, Česká křesťanská akademie – přednáška

Z diáře biskupa Herbsta
 2. 2.  10:00 Praha-Hradčany, kostel Všech svatých a katedrála, setkání s řeholníky –  

svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv.
  18:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – mše sv., uctění ostatků 

sv. dona Boska
 3. 2. 9:30 Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně – mše sv., uctění ostatků 

sv. dona Boska
 10. 2. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 16. 2. 9:30 Levý Hradec, kostel sv. Klementa – mše sv.
 17. 2. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 17. – 23. 2.  Vranov u Brna – exercicie ČBK
 24. 2. 11:15 Kojetice – mše sv.
  18:00 Praha-Újezd, vzpomínka na oběti komunistického režimu v předvečer výročí komunistického 

 převratu – pietní setkání

Z ACT CURIAE



9

Z ACT CURIAE

PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Alena Schneiderová byla s účinností od 1. ledna 2013 
uvolněna z funkce odborné duchovní asistentky vikari-
átu Podřipsko.
Lenka Trčková byla s účinností od 1. ledna 2013 uvolně-
na z funkce odborné duchovní asistentky vikariátu Jílo-
vé, části II. pražského vikariátu a části III. pražského vi-
kariátu.
Ing. Josef Vaňásek byl s účinností od 1. ledna 2013 
uvolněn z funkce odborného duchovního asistenta vi-
kariátu Kladno.

Úmrtí
Ing. Jan Blaha, biskup, zemřel dne 13. prosince 2012 ve 
věku nedožitých 75 let, v 46. roce své kněžské a biskup-
ské služby. Poslední rozloučení se konalo 20. prosince 
2012 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, pohřben byl 
do kněžského hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. R.I.P. 
P. Jan Josef Kohl OSB zemřel dne 4. ledna 2013 ve věku 
nedožitých 85 let, v 40. roce své kněžské služby. Posled-
ní rozloučení se konalo 14. ledna 2013 v arciopatském 
kostele sv. Markéty v Praze-Břevnově. 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 
 5. 2. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
 9. 2. 8:30 Arcidiecézní katechetická formace; 

téma: O liturgii; ADKS
 12. 2. 19:30 Příprava na manželství; CPR
 13. 2. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
 13. 2. 19:30 Singles; PS
 14. 2. 19:00 Společenství Nikodém; PS
 15. 2. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 16. 2. 9:00 Duchovní obnova s Komunitou Blaho-

slavenství; PS
 19. 2. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
 21. 2. 19:00 Mše chval; PS
 26. 2. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
 27. 2. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
 28. 2. 19:00 Společenství Nikodém; PS
* jen pro přihlášené; vstup do místa konání akcí je z Ko-
lejní ulice č. 4; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum 
pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtě-
cha; ADKS – Katechetické středisko

Rok víry s Komunitou Blahoslavenství
Zveme vás na postní duchovní obnovu s názvem Rok 
víry s Komunitou Blahoslavenství do sálu Pastoračního 
střediska (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice) 16. února 2013 od 
9:00 do 15:00. Na programu chvály, přednášky, modlit-
ba, adorace, mše svatá. 
Zájemci se mohou přihlásit na http://ps.apha.cz v rub-
rice přihlaste se.

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

Vztahy k rodičům a přátelům
V úterý 12. 2. v rámci Národního týdne manželství pro-
běhne od 19:30 v Pastoračním středisku při Arcibiskup-
ství pražském, Kolejní 4, Praha 6 (metro A Dejvická) 
čtvrtý večer Společné přípravy na život v manželství 
na téma „Vztahy k rodičům a přátelům“. Přednáška 
Mgr. Alice Derflové, psycholožky a psychoterapeutky, 
na úvod večera, bude tentokrát určena nejen 30 pá-
rům přihlášených snoubenců, ale i zájemcům z řad ve-
řejnosti.
Téma přednášky vhodně koresponduje s tématem le-
tošního Národního týdne manželství, které je „Manžel-
ství je umění“ Posluchači přednášky se budou moci 
následně zúčastnit neformální diskuze k tématu s pra-
covníky Centra a získat informace o dalších zajímavých 
programech Centra pro rodinu. 
Na přednášku není nutné se předem přihlašovat, ale 
budeme rádi, když nám z organizačních důvodů dáte 
vědět, že hodláte přijít na tel.: 220 181 777, cpr@apha.cz

Pouť snoubenců ke sv. Valentinu
V sobotu 16. února 2013 proběhne v Praze na Vyšehra-
dě v rámci památky svatého Valentina Arcidiecézní 
pouť snoubenců. Připomínáme, že na pražském Vyše-
hradě je uchováván ostatek sv. Valentina. Na progra-
mu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené 
snoubence od 9:00 do 15:00 a poutní mše svatá v 15:30 
ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolek-

Jubileář
Výročí svěcení
P. Dr. Stanislav William Robert Faix OSA, farní vikář u sv. Tomáše v Praze 9. 2. 1963 (50 let)
Ing. Karel Dachovský, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku 12. 2. 1993 (20 let)
Mons. ThLic. Bohumil Kolář, prelát, emeritní kanovník 21. 2. 1948 (65 let)
Jan Píška, farní vikář v Kladně 23. 2. 1978 (35 let)
P. prof. Ctirad Václav Pospíšil OFM,Th.D., profesor KTF UK 28. 2. 1988 (25 let)

Životní jubilea
Václav Divíšek, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku 4. 2. 1920 (93 let)
P. Břetislav Vaněk CSsR, výpomocný duchovní na Svaté Hoře v Příbrami 5. 2. 1926 (87 let)
P. Josef Hladiš SJ, výpomocný duchovní v Kolíně 11. 2. 1932 (81 let)
Mag. theol. Vít Uher, výpomocný duchovní v Praze-Karlíně 12. 2. 1973 (40 let)
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., kanovník, proděkan KTF UK 22. 2. 1963 (50 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.
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ci, kterou povede P. Josef Čunek, SJ, se páry snouben-
ců přihlašují nejpozději do 13. února telefonicky či mai-
lem v Centru pro rodinu nebo přes formulář na webu 
http://manzelstvi.cz/valentin/, kde je možno nalézt též 
aktuální informace. Pozor, kapacita rekolekce je ome-
zena! Příspěvek účastníků obnovy je 120 Kč na pár. Na 
poutní bohoslužbu pak srdečně zveme všechny ty, kte-
ří vážně do budoucna uvažují o vstupu do manželství! 
Pouť snoubenců časově předchází tradičnímu Národ-
nímu týdnu manželství, který proběhne ve dnech 11. až 
17. února 2013 na téma „Manželství je umění“.
Více na http://tydenmanzelstvi.cz

Exercicie pro manželské páry
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá 
letní exercicie pro manželské páry ve dnech 14. – 20. 
7. 2013 (od neděle večeře do soboty oběda) v Jiřetí-
ně pod Jedlovou v Penzionu Dcer Božské Lásky. Exerci-
tátor: P. MUDr. Jiří Korda, administrátor farnosti Praha 4 
– Lhotka. Ubytování: Samostatný pokoj pro manželský 
pár s teplou a studenou vodou. WC, sprchy a koupel-
na jsou společné. Stravování: Plná penze. Cena poby-
tu: 3000 Kč na osobu, tedy 6000 Kč na manželský pár. 
Bližší informace a přihlašovací formulář  
naleznete na http://cpr.apha.cz

Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové
V novém roce pokračujeme v pořádání oblíbených se-
minářů pro manžele, rodiče, ale i snoubence. Na pro-
gramu jsou témata Konflikty mezi manželi a jejich řeše-
ní, Emoční konfrontace a empatie, Pozitivní rodičovství 

a výchova dětí, Systemická pravidla rodiny, Terapie 
pevným objetím. Nejbližší kurzy se uskuteční v sobotu 
16. 2. (standardní kurz), 2. 3. a 23. 3. (rozšířený kurz) a 13. 
4. (standardní kurz) vždy od 9:00 do 17:00.
Rozšířený kurz v délce dvou sobot nabízí větší prostor 
praktickým nácvikům konkrétních dovedností. Místo 
konání kurzů: KC sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 
5 – Nové Butovice (metro B – Hůrka). Účastnický popla-
tek: 450 Kč/osobu a 700 Kč/manželský pár. Pro rozšíře-
ný kurz je cena dvojnásobná. Semináře se konají vždy 
od 9:00 do 17:00 a povede je Mgr. Ing. Jan Čapek, te-
rapeut a výcvikový lektor Terapie pevným objetím po-
dle Jiřiny Prekopové, lektor kurzu Efektivního rodičovství 
a Škola lásky v rodině.
Bližší informace a přihlašovací formulář na  
http://cpr.apha.cz/skola-lasky/

Křesťanská psychologická poradna
Poradna v našem sídle Thákurova 3, Praha 6 (metro 
A - Dejvická) nabízí dospělým klientům, kteří přicházejí 
s problémy partnerskými, rodinnými, ale i osobními, jed-
norázovou psychologickou intervenci i možnost psy-
choterapeutické péče. Nově nabízíme služby věřícího 
psychiatra. Klientům se věnují věřící terapeuti Mgr. Ka-
teřina Gůrová a Mgr. Alice Derflová a dále externě 
v rámci možností PhDr. Petr Goldmann, klinický psycho-
log a MUDr. Alexandra Havlicová, psychiatr.
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.

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

Seminář obnovy v Duchu svatém podle P. Sieverse
Toužíš po hlubším vylití Ducha svatého? Seminář obno-
vy v Duchu svatém podle P. Sieverse je požehnaným 
dílem, které se rozšířilo do celého světa. Jedná se o de-
set týdnů trvající cyklus, skládající se z deseti večerních 
setkání v malých skupinkách a každodenní modlitby 
s Písmem. Jeho cílem je vstup do osobního vztahu s Bo-
hem, prohloubení života z Ducha svatého a objevení 
svých darů pro společenství církve. Seminář je i součástí 
přípravy na biřmování.
Od 12. 2. 2013 každý týden vždy v úterý od 19:00 v kos-
tele sv. Bartoloměje (Bartolomějská, Praha 1), celkem 
10 setkání. Podrobnosti na adrese: chemin-neuf.cz

Víkend pro mládež od 18 do 30 let: 
na téma vztahy a jak na ně, od 22. do 24. 2. 2013 v Tucho-
měřicích. Mezilidské vztahy jsou nedílná součást každé-
ho dne. Jsou oblastí radosti i smutku. Chceš dát správ-
ný směr vztahům v rodině, se svými přáteli a s opačným 
pohlavím? Nebojíš se udělat nové kroky v oblasti citů? 
Dovol Kristu, aby prozářil tvoje vztahy a naučil tě oprav-
dově milovat.
Podrobnosti na adrese: chemin-neuf.cz

Pravidelná úterní modlitební setkání vedená Komuni-
tou Chemin Neuf probíhají:
od 20:00 v klášteře v Tuchoměřicích,
od 19:00 v kostele sv. Bartoloměje v Praze 1.

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

Bella Kabella
Během února probíhá v Pastoračním centru sv. Tomá-
še výstava s názvem „Bella Kabella“, na níž T. Kábele, B. 
Scheinherr a P. Chrpa představují fotografie z putování 
italskými regiony Campania a Calabria. Výstava potr-
vá do konce měsíce.
 3. 2.  15:00  Karneval pro děti v Pastoračním centru 

sv. Tomáše.
 12. 2. 19:30 čtvrté pokračování semináře „Starej se 

o sebe“ (vede P. Karel Satoria), v Pasto-
račním centru sv. Tomáše. (Účastnit se 
mohou i ti, kteří nebyli na předchozích 
setkáních). Seminář se koná k Roku víry 
a je zaměřen na otázku, jak žít víru, aby 
byl křesťan „solí země“.
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Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49, klášter Emauzy, 128 00 Praha 2 
tel.: 224 917 210; e-mail: cka@omadeg.cz 
http://www.omadeg.cz/cka 
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na 
besedu „Růst, nerůst či udržitelný pokles?“ Na toto téma 
promluví v úterý 12. února 2013 v přízemí kláštera Emau-
zy (Praha 2, Vyšehradská 49) Mgr. Tomáš Tožička, ko-
ordinátor kampaně „Česko proti chudobě“ a projektů 
„EDUCON Energie pro všechny do roku 2030“ a „Udrži-
telné technologie pro rozvoj“. Začátek je v 17:30, před-
pokládaný konec 19:15. 

JNe

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1; tel: 220 516 740 
e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
Pravidelné bohoslužby v Loretě jsou slouženy v sobotu 
v 7:30 ve Svaté Chýši a v neděli v 18:00 v kostele Naro-
zení Páně. Každou neděli v 15:00 a v 19:00 si také může-
te poslechnout koncert loretánské zvonohry.
 6. 2. 19:00  proběhne únorová benefice Večery u ka-

pucínů „Masopust Juž Nastal“: Hudební 
program si pro nás připraví Michael Pospí-
šil a jeho hosté. Výtěžek z benefice bude 
věnován komunitě Sant‘ Egidio, která se 
stará mimo jiné o lidi bez domova.

Komunitní centrum Matky Terezy
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje 
tel.: 731 625 970; e-mail: info@kcmt.cz; http://www.kcmt.cz
 2. 2. 17:00  Otevření výstavy „Vězeňské memento“ 

Výstava fotografií trvá od 1. 2. do 28. 2. 
2013

 25. 2. 18:00  „Zastavení u Matky Terezy“, setkání se 
zajímavými hosty, více na www.kcmt.cz

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 323 248 
fax: 235 302 720; e-mail: sekretariat@domovrepy.cz 
kultura@domovrepy.cz; http://www.domovrepy.cz
 6. 2. 15:00 Masopust a hrací stroje, vystoupení Vác-

lava Janečka s flašinetem a historickými 
hracími strojky. Refektář, vstupné dobro-
volné

 10. 2. 17:00 Benefice ke Světovému dni nemocných, 
druhý koncert z orchestrální řady Archio-
ni Plus pod vedením dirigenta, skladate-
le a klavíristy Michala Macourka. Orche-
str hraje ve složení flétna, klarinet, trubka, 
kytara, klavír, housle, violoncello a kon-
trabas, má nevšední dramaturgii a je 
zaměřen na hudbu soudobou, scénic-
kou i filmovou. Kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné

POZVáNKy, NABÍDKy

Kurz masmediální komunikace
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá 
v rámci kurzů celoživotního vzdělávání kurz „Masmedi-
ální komunikace“. Kurz má hodnotu celosemestrálního 
kurzu, bude ale kvůli přístupnosti uskutečněn blokovou 
formou ve dnech od 18. 2. do 21. 2. 2013 (pondělí až 
čtvrtek), denně od 14:00 do 19:30. Garantem kurzu je 
docent Katolické teologické fakulty Karel Sládek. Před-
náší na něm řada odborníků z různých oblastí mediál-
ní komunikace. 
Kurz je placený, je třeba se předem přihlásit. Podrob-
né informace o programu a formulář přihlášky najdete 
na internetových stránkách Katolické teologické fakul-
ty: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1000.html.

Libanon
Farnost Lhotka zve na přednášku P. Mgr. Jana Linhar-
ta: „Libanon – putování zemí cedrů a bílých hor“, která 
se bude konat v neděli 3. února 2013 v 16:30, v kostele 
P. Marie Královny míru, Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36.

Setkání ministrantů
Sobota 9. 2. Ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 
od 8 do 15 let). Zahájení v kostele Neposkvrněného po-
četí Panny Marie v Praze-Strašnicích v 9:30. Program: 
Nácvik liturgie, mše sv., hry, soutěže, fotbálek... Téma: 
Postní doba. S sebou 70 Kč na jídlo, sportovní obuv (do 
tělocvičny) a případně ministrantské oblečení. Ukon-
čení v 16:00.
Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 
let) bude 15. – 16. 2. Zahájení v pátek mší sv. v kostele 

sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějo-
vická jede pravidelně autobus č. 193, stanice „Kunra-
tická škola“). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svá-
tosti smíření, duchovní program, odpoledne fotbálek, 
film. Téma: Zjevení, Mariánská zjevení. S sebou 200 Kč 
na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení.
Bližší informace: ministranti.apha.cz, P. Benedikt Hude-
ma, tel.: 724 209 774

Zlatá Praha
Benefiční společenský večer „Zlaté Prahy” se uskuteční 
v sobotu 2. 2. 2013 od 19:00 v sokolovně TJ Sokol Vinoř, 
Klenovská 35, Praha 9. K poslechu i k tanci zahraje ta-
neční kombo Pražského salónního orchestru. V progra-
mu vystoupí taneční soubor „Klepeto”. Nebude chy-
bět ani „půlnoční překvapení”. Součástí večera bude 
i tombola. Vstupenky za 240 Kč (při objednání nebo za-
koupení do 28. 1. 2013 za 180 Kč) lze objednat na adre-
se zlata.praha@focolare.cz nebo zakoupit v předpro-
deji na recepci Centra Mariapoli, Mladoboleslavská 
667, Praha 9. Výtěžek bude věnován na realizaci pro-
jektu „Pitná voda pro africké Fontem”.
„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.“
Bližší informace na adrese http://www.focolare.cz.
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POZVáNKy, NABÍDKy
Zahájení XXXII. ročníku 
Cyrilometodějské pouti
Národní rada Sekulárního františkánského řádu a spo-
lečenství poutníků – přátel sv. Františka srdečně zvou 
na tradiční zahájení XXXII. ročníku pěší etapové poutě 
z Levého Hradce na Velehrad. Zahájení bude v kostele 
sv. Klimenta na Levém Hradci v sobotu 16. února 2013 
v 9:30 mší svatou, kterou bude celebrovat biskup Ka-
rel Herbst. S ohledem na letošní cyrilometodějské výro-
čí bude putování na první etapě směřovat do kostela 
sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, kde bude v 16:30 
krátká pobožnost.
Druhá etapa začne v neděli 17. února v 9:00 mší sv. 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje, odkud se bude putovat 
do Mukařova (24 km). Přijďte mezi nás. Máme i dopro-
vodné vozidlo.
Podrobnosti jsou na www.sfr.cz nebo www.poutnik-jan.
cz, tel.: 725 939 385

Večery pod Hvězdou
Všechny zájemce srdečně zveme na další přednášku 
z volného cyklu Večery pod Hvězdou, která se uskuteč-
ní ve středu 20. 2. 2013 od 19:30 ve farním centru Ma-
lejov při kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze 6 – Li-
boci (Libocká 41). Pozvání přijal Doc. Ing. Mgr. P. Aleš 
Opatrný, Th.D., který promluví k pastorální konstituci 
2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes. 
Kostel je dostupný autobusem 179, zastávka Libocká.

Genderová rovnost
Neděle 10. února 2013, 16:00, videosál kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Páně (vstup zadním vchodem): přednáš-
ka doc. PhDr. Jiřiny Šiklové na téma „Genderová rov-
nost“. Přednáška je součástí „Farní akademie“ – cyklu 
přednášek pro všechny s následnou diskusí.
Více se o aktivitách farnosti dozvíte na  
www.srdcepane.cz.

Varhanní nešpory Maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ 
pořádá v úterý 19. února 2013 od 17:00 Suverénní Rytíř-
ský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty 
a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské 
části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetě-
zem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert du-
chovní hudby „Salmi e concerti“
(Nešporní hudba 17. a 18. stol. skladatelů A. Mazak, G. 
A. Rigati, Adam Michna z Otradovic a další). Účinkuje 
Capella Regia: Magdalena Malá – barokní housle, On-
dřej Šmíd – tenor, Jaromír Nosek – bas, Robert Hugo – 
varhany. 
Kostelní lavice jsou vytápěné, vstup na koncert volný. 

Isabella Leonarda
Zveme vás ve čtvrtek 14. února 2013 v 19:30, do ba-
rokního refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí (vstup 
Jilská 7a). Únorový večer nás zavede do magického 
světa Isabelly Leonardy – dámy, jejíž hudba uchvátila 
celou Evropu, ale ona strávila celý život v klášteře seve-
roitalského městečka Novara. Její současníci ji nazývali 
„múza z Novary“ a existuje dobový sonet, kde je její ta-
lent přirovnáván k vojenské síle císaře Leopolda I. Hrají: 

Magdaléna Malá – barokní housle, Richard Šeda – cor-
netto, Alena Hönigová – cembalo.
Vstupné 230 Kč / 120 Kč (studenti, důchodci), večer-
ní pokladna od 18:30. Rezervace mailem: dominikan-
ska8@op.cz, nebo tel.: 721 676 018 anebo přímo na do-
minikanska8@op.cz

Lurdy
Paulínky zvou na dva filmové večery ve farním klu-
bu u Panny Marie Sněžné. V pátek 8. února (1. část) 
a v pondělí 11. února (2. část) od 19:15 na film Lurdy. 
V rámci Roku víry nabízí toto filmové zpracování impuls 
k zamyšlení nad vztahem mezi vírou a vědou. Film uve-
de P. Miroslav Cúth. Vstupné dobrovolné. Konec ve 
21:00.

Papežská misijní díla
Pravidelné adorace na úmysly PMD v kostele sv. Barto-
loměje (Barotlomějská) – každou středu 12:00 – 17:30, 
mše sv. na úmysly PMD – Karmel sv. Josefa – 19. února v 
7:15 v kostele sv. Benedikta na Hradčanech.

TEC + Společné setkání s Kristem
TEC (Together Encounter Christ) je víkendová rekolek-
ce otevřená pro všechny. Je založena na prožívání Ve-
likonočního tajemství ve společenství. Zprostředkovává 
uvedení do tajemství a do osobního vztahu s Kristem, je 
zaměřna na přítomný okamžik. Klade důraz na Písmo, 
liturgii, doprovázena je katolickým knězem. 
Nejbližší TEC se koná 8.–10. 2. 2013 v Praze-Vinoři na 
faře. Přihlášení: Pavla Fabianová, mobil: 776 712 084, 
mail: p.f.2000@seznam.cz; info: www.katolik.cz/TEC 

Péče o životní prostředí v církvích
V posledních dvou desetiletích výrazně vzrostlo mezi 
křesťany vědomí environmentální odpovědnosti. Že 
péče o životní prostředí patří k životu křesťanů jako jed-
notlivců, církví i různých křesťanských sdružení, se už 
běžně považuje za samozřejmé. Co to však znamená? 
S hledáním odpovědi na tuto otázku asi nikdy nebude-
me u konce. Velkou pomocí při tom může být příručka 
„Péče o životní prostředí v církvích“, vydaná v loňském 
roce Českou křesťanskou environmentální sítí.
Po úvodních kapitolách věnovaných stručně teolo-
gickému odůvodnění péče o životní prostředí se věnu-
je klasickým environmentálním tématům: hospodaře-
ní energií a vodou, technologii úklidu a odpadovému 
hospodářství, pak přechází k otázkám spojeným se 
spotřebou; kromě jídla a pití se věnuje osvětlení svíč-
kami, jež je v liturgické praxi některých církví důležité. 
Přes květinovou výzdobu a zelené plochy (nejen u cír-
kevních staveb, nýbrž i na nich) se dostává k stavbám 
samým a stavebním úpravám, přičemž se nezapomí-
ná ani na příležitost poskytnout azyl volně žijícím živo-
čichům (ptákům, netopýrům). Věnuje se i dopravě do 
kostela a technice administrativy v církevní praxi. 
Příručku lze objednat e-mailem na adrese certifikace@
ckes.cz. V elektronické verzi ve formátu pdf je volně 
dostupná na adrese http://ckes.cz/certifikace, na níž 
lze nalézt i veškeré údaje o certifikaci. 

Jiří Nečas
(celý článek na htpp://ps.apha.cz)



13

OZNáMENÍ
Výběrové řízení
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Svatojánská kolej – 
vyšší odborná škola pedagogická, se sídlem ve Svatém Janu pod Skalou 1, 266 01 Beroun, s nástupem do funk-
ce od 1. 7. 2013.

Více na www.apha.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

11.–17. 2. Ignaciánské exercicie 
pro všechny P. Josef Čupr SJ Exerciční dům Kolín

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

13.–16. 2. 
Příprava na 
velikonoce pro 
každého

P. Miloslav Kabrda, SDB ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

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

19. 2.
Duchovní obnova pro 
mládež hledající své 
životní povolání

bratři pauláni 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

20.–22. 2. 
Setkání pastoračních 
asistentů Arcibiskupství 
pražského

P. Michal Němeček ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům viz výše

24.–28. 2. Duchovní obnova pro 
dobrovolníky Charity

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

27. 2. – 3. 3. Duchovní obnova P. Ladislav Nosek SJ Exerciční dům Kolín viz výše

28. 2. – 3. 3. Duchovní obnova 
postní jáhen Jan Špilar Duchovní centrum 

sv. Františka z Pauly viz výše

1.–3. 3.

Postní duchovní 
obnova: „Již se 
nebudeš jmenovat 
Jákob, ale Izrael“ 
(Praotec Jákob 
jako obraz proměny 
lidského srdce). 

P. Jan Poříz OCD klášter bosých 
karmelitánů ve Slaném

Hlaváčkovo náměstí 221 
274 01 Slaný, P. Jan Poříz OCD 
přihlášky výhradně na  
jan.poriz@gmail.com 
www.klasterslany.cz
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě

Katolická církev v České republice
(Česká biskupská konference)
Čtenář dostává do rukou stručný přehled 
o životě, práci a organizační struktuře 
římskokatolické církve. Jak v celosvěto-

vém kontextu, tak v prostředí církve v České republice 
této publikaci předcházela tzv. Bílá kniha. Vzhledem ke 
změnám, k nimž došlo od vydání v roce 2009, tato kni-
ha dnes již nezachycuje např. aktuální personální obsa-
zení v rámci církve u nás. Tato publikace si neklade za 
cíl přesvědčovat o úspěších církve. Předkládá svědec-
tví o živoucí instituci, kterou římskokatolická církev je.

brož., 75 str., 95 Kč

Život Edity Steinové
(Andreas Uwe Müller, Maria Amáta Ney-
erová)
Edita Steinová (1891–1942) je jednou 
z nejvýznamnějších ženských osobností 
20. století. Její život, myšlení a duchovní 
zrání nám v této knize představují před-

ní znalci její osobnosti. Poznáváme tak Editu Steinovou 
jako slezskou Židovku, pruskou vlastenku, jako dítě, stu-
dentku, jako ošetřovatelku, konvertitku, učitelku, pře-
kladatelku, filozofku, řeholnici i mystičku.

brož., 248 str., 249 Kč

Promluvy II.
(Vojtěch Kodet)
Nahráno při večerech chval v kostele sv. 
Havla v letech 2011-2012.

CD, MP3, 99 Kč

Vězení s klíčem uvnitř
(Kateřina Lachmanová)
Třetí, přepracované vydání o tom kdy, 
jak a proč odpouštět a prosit o odpuš-
tění
Kniha pojednává o důsledcích neod-
puštění a neschopnosti prosit za odpuš-
tění v životě jednotlivce, církve i národa. 

Už v devadesátých letech se stala v křesťanských kru-
zích bestsellerem. Třetí vydání je autorsky přepracova-
né a doplněné.

brož., 148 str., 149 Kč

Novéna ke cti Nejsvětější Trojice na 
přímluvu matky Marie Elekty od Ježíše, 
OCD (1605-1663)
„Marie Elekta byla v té době jedna z nej-
čistších a nejsvětějších duší, které v církvi 
Boží bojovaly.“ (otec Lev od sv. Tří králů, 
zpovědník matky Elekty).
Matka Marie Elekta od Ježíše (1605–

1663) byla zakladatelka ženského reformovaného Kar-
melu ve Vídni, Grazu a v Praze.

brož., 47 str., 29 Kč

Svoboda božích dětí 
(Silvano Fausti)
Lectio divina nad Listem Galaťanům 
Apoštol zde čelí pokusům svázat křesťany zákony a pří-
kazy. Všichni jsme děti téhož Otce, bratři, kteří se přijí-
mají navzájem navzdory rozdílnostem. Pokušení nahra-
dit evangelium zákony však přetrvává stále. Tento list je 
výzvou i nám, abychom „nevypadli z milosti“ (Gal 5,4).

brož., 288 str., 285 Kč. 

Barvy lásky
(Bruno Forte)
Autor se obrací na manželské páry a na ty, kteří se na 
manželství připravují, a představuje jim, jak se jejich 
vzájemná láska může neustále prohlubovat a růst, když 
ji budou prožívat podle vzoru Nejsvětější Trojice. Nápa-
ditými fotografiemi ilustrovaná knížka v pevné vazbě 
může být vhodným dárkem ke svatbě i k výročí svatby. 

váz., 96 str., 249 Kč

E-knihy
Na našem webu přibyla rubrika s e-knihami. Nabízíme 
prvních 5 titulů v elektronické podobě: Hledej pokoj 
a jdi za ním, Máš na víc, Pokoj v srdci, Žít podle Bible 
a Umíš v tom chodit? Od tištěné verze mají ceny o 50 % 
nižší.

Záložky
Nová sada záložek s modlitbou na druhé straně: Mod-
litba budoucí maminky (Z 128), Blaze manželům (Z 129), 
Obnova manželského slibu (Z 130), Blaze rodině (Z 131), 
Blaze sourozencům (Z 132), Desatero lásky (Z 133), Mod-
litba za lásku (Z 134) a Modlitba za kmotřence (Z 135).

formát: 7x15 cm, 4 Kč.

Vyznání víry 
Oboustranná kartička o rozměru 10 x 16,5 cm. Na jedné 
straně je nicejsko-cařihradské vyznání víry v češtině, na 
straně druhé totéž vyznání víry v latině.

formát a typ papíru jako kartičky v breviáři, 5 Kč

Čirá radost
(Anthony de Mello)
Autor se na svých cestách potkává s mnoha příklady 
šťastných lidí, kteří by z našeho evropského pohledu 
měli být spíš nešťastní a zarmoucení. Klíčem k pocho-
pení smyslu života je znovuobjevení jeho krásy a ne-
smírné hodnoty, které spočívají v umění prožívat kaž-
dý den i každý okamžik života naplněni Bohem. Jedním 
z vrcholných příkladů jsou pro de Mella Buddha a Ježíš.

brož., 112 str., 209 Kč

Paulínky
www.paulinky.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz
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Z HISTORICKÉHO KALENDáŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těž-
kostech podpory a doprovázení.

Úmysl misijní
Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty 
k vytváření pokojné budoucnosti.

Úmysl národní
Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své 
poslání.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 12. 2. 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. únor 1948  První společné setkání zástupců křesťanských církví Československa na Slovanském ostrově 
v Praze, aby pozdvihli svůj hlas pro mír ve světě.

 3. únor 1908  Narozen Mons. Ladislav Hlad, katolický kněz. V letech 1934 až 1950 se stal nejprve administ-
rátorem a poté farářem v Obdenících u Sedlčan. V únoru 1950 ho papež Pius XII. jmenoval 
biskupem bez sídelního biskupství s pravomocí zastupovat stávající biskupy, pokud jim bude 
znemožněn výkon funkcí. Výslovně nesměl nosit biskupské insignie. Dvakrát byl vězněn. Účast-
nil se Díla koncilové obnovy. Zemřel v kněžském domově v Moravci († 16. 12. 1979).

 7. únor 1228  Zemřel opat Jarloch, německy Gerlach, OPraem., ze Žitavy, první opat premonstrátského 
kláštera v Milevsku, o jehož založení se zasloužil. Patřil k pokračovatelům díla Kosmova a za-
psal události z našich dějin druhé poloviny 12. století (* 1165).

 9. únor 1873  Narozen Josef Florián, nakladatel, literární kritik a překladatel. Celoživotně se věnoval vydá-
vání knih. Ve své edici „Dobré dílo“ vydával díla středověkých i novodobých myslitelů, teolo-
gickou, filozofickou i vědeckou literaturu, ale též českou beletrii. Vydal přes 400 titulů a přelo-
žil více než 60 děl († 29. 12. 1941).

 10. únor 1993  Papež Jan Pavel II. povýšil břevnovské benediktinské opatství na arciopatství.

 11. únor 1993  V psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích byl znovu vysvěcen zrestaurovaný ústavní kostel 
sv. Václava.

 12. únor 1693  Narozen Siardius František Nosecký, katolický kněz, premonstrát, knihovník, malíř fresek a ol-
tářních obrazů. První malířskou prací bylo sedm fresek ze života sv. Norberta ve Strahovském 
klášteře. Další oltářní obrazy namaloval pro některé pražské kostely např. sv. Jindřicha nebo 
kostel Alžbětinek Na Slupi († 28. 1. 1753).

 13. únor 1518  Narozen Antonín Brus z Mohelnice, katolický kněz, člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou. 
Od roku 1552 byl velmistrem řádu, roku 1561 byl jmenován pražským arcibiskupem. Praco-
val na obnově a reformě církevních struktur, snažil se zmírnit napětí mezi katolíky a utrakvisty 
(† 28. 8. 1580).

 17. únor 2003 V Praze se konala konference „Křesťané a Evropská unie“. Její součástí je společné prohláše-
ní ČBK a Ekumenické rady církví ke vstupu ČR do Evropské unie.

 23. únor 1883 Zemřel Jan Valerián Jirsík, katolický kněz, spisovatel, vlastenec a národní buditel. Jako kněz 
působil na Mělnicku, roku 1836 byl ustanoven kanovníkem Svatovítské kapituly. V březnu 1851 
pak jmenován v pořadí čtvrtým biskupem českobudějovické diecéze. Podporoval rozvoj 
českého školství (* 10. 6. 1798).

Arnošt Kelnar


